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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Lesná oblasť: 20 A – SLÁNSKE VRCHY

Krajina:
SLOVENSKA REPUBLIKA
Užívateľ:
OZ PREŠOV
LHC:
HANUŠOVCE
Názov:
GZ – Pod Oblíkom
Výmera:
210,96 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Zemepisné súradnice:z.š.21°27´,z.d.48°27´
Rozpätie nadmorskej výšky: 455-825m.n.m.
Prevládajúca expozícia: SV,S,SZ
Priemerný sklon: 45 %

Klimatická oblasť: mierne teplá ,
okrsok mierne vlhký vrchovinový
Geologické podložie:
andezit
Prevládajúce pôdy:
Hnedá lesná pôda
2. Prírodná a ekonomická situácia

Priem. ročné zrážky v mm: 700 mm

Skupina lesných typov: Fp vst , Ft , Ftil

Prírode blízke hospodárenie od r.2006

Priem. roč. teplota v °C: 8

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté:BK 76 %,JH 7 %,JS 3 %,ost.l. 2 %
I. - 21 %,
II. - 3 %,
III. - 13 %,
IV.-25 %,
V. -33 %,
VI+ -5 %
ihličnaté:SM 8 %,SC 2 %,JD 2 %
Produkcia a ťažba:
Zásoba

46 181 m3

Plánovaný etát ročný

6,35 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP) 223 m3/ha

z toho: úžitková hmota 93 %, palivo 7 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 26 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):32,29

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 48 %

z toho prir.obnova60 %, umelá obnova 40 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 26 %

z toho na voľ.pl.40%, pod clonou por.60 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

+
+
+
+

Prirodzená obnova
Umelá obnova na voľnej ploche alebo
pod clonou porastu
Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne
členenie na malých plochách
Horizontálna štruktúra porastu
(medzery, skupiny ap.)
Porasty prispôsobené ako biotopy pre
zver
Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+
+

Poznámky
4. Kritériá drevinového zloženia
Autochtónne dreviny, pôvodné na
stanovišti
Nepôvodné, ale stanovištne
prispôsobené dreviny
Zmiešané lesy, možnosti tvorby
zmiešaných lesov
Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.)
Prirodzene sprievodné dreviny pri
výstavbe lesa (jb, br, os, vr)
Poznámky
5. Kritériá zabezpečenia
Biodiverzity
Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace
Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie
Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť
avifauny (vtákov)
Spontánne dynamické vývojové
procesy (sukcesie s br, bo ap.)
Historické pestovateľské formy (napr.
nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu
Poznámky

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt vytvorený na mieste zriadenej genovej základne lesných drevín buka
lesného a javora horského o výmere 207,26 ha. Poslaním objektu aj genovej
základne je zachovanie genofondu, zvýšenie genetickej diverzity buka lesného
a javora horského vyznačujúcich sa vysokou prispôsobivosťou pri zmladzovaní, ako
aj kvalitou drevnej hmoty, ale aj prebudova umelo založených porastov s čiastočne
pozmenenou drevinovou skladbou na prírode blízky les. Na ploche objektu sa
nachádzajú aj výberové stromy cenných listnáčov a to v počte JH 13 ks, JS 14 ks,
JM 6 ks, BH 2 ks.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárských opatrení LHP z roku 1998 – 2007 sa najčastejšie uvádzali
obnovné postupy : okrajový clonný rub, dorub a v dielci 470 aj maloplošný holorub na
miestach s veľkým sklonom a ťažkým prístupom.
Počas platnosti LHP sa vykonávali obnovné postupy v zhode s predpisom LHP, ale
v porastoch bol značný výskyt sústredenej vetrovej kalamity.
Počet zásahov : v priemere 2 x za decénium
Intenzita zásahu : - v predpisovej časti LHP od 43 % až po 91 %
- po vykonaní obnovy od 38% po 67%
Ťažbové postupy : ťažba JMP + približovanie LKT 100 %
Priemerný sklon 45 %, terén členitý
Prevladajúci obnovný postup : OCR
Výchovné ťažby
V porastoch do 50 rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu 13 – 19 % zo zásoby
porastu. Počet zásahov – 2 x za decénium.
Zásah sa vykonával v úrovni (listnaté) aj v podúrovni (ihličnaté) hlavne
negatívnym výberom. Vzdialenosť medzi linkami 40 – 50 m , šírka liniek 2,5 m ( pre LKT,
približovanie nahŕbkovaného dreva koňmi ).
V porastoch nad 50 rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu 7 – 13 % zo zásoby
porastu podľa stavu porastu. Počet zásahov – 1 x za decénium.
Zásah sa vykonával v úrovni , negatívnym výberom.
Výchovou v týchto porastoch sme sa zamerali na zvýšenie stability , produkcie
a kvality , hlavne v prospech javora horského a buka lesného.
V porastoch do 50 rokov bol predpis nepostačujúci, intenzita výberu sa
pohybovala okolo 30 % zo zásoby porastu uvádzanom v LHP.
Obnova lesa
LHP z r.1998 – 2007 predpisovalo obnovu lesa o výmere 32,29 ha z toho
prirodzenou obnovou 19,50 ha ( 60 % ) a umelou 12,79 ha ( 40 % ).
Spôsob vykonania : sadba jamková – voľnokorenné sadenice
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza 1 x ročne, zriedka 2 x, odstraňuje sa černičie,
malinčie po dobu, kým kultúra nespĺňa kritéria zabezpečenia.
Ochrana proti zveri sa vykonávala individuálne ( Cervacol, Repelan ) na drevinách
jedľa biela a javor horský.
Plecie ruby a prestrihavky sa vykonávajú za účelom odstranenia brezy, rakyty
a liesky na uvoľnenie kultúry.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok : 1 x – 2 x za decénium , podľa stavu porastov
Spôsob vykonania : - ihličnaté : podúroveň + vrastavé, silnejšie zásahy
- listnaté : rozrastlíky, dvojaky, nekvalitné jedince , jemnejšie zásahy
Intenzita zásahu : podľa stavu a potreby porastov

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania – účelový výber, skupinový clonný rub
Pri prebudove je cieľom príblížiť sa štrukture prirodného lesa, a bude postačovať 1 zásah
za decénium, v ďalšom štádiu 1-2 zásahy podľa stavu porastu.
Intenzita zásahu : - prvý zásah má charakter prípravného rubu s intenzitou 10-30 % podľa
stavu porastov
- ďalšie zásahy budú vykonané podľa potreby, za účelom zvýšenia
prírastku a tvorby stromových tried porastu.
Ťažbové postupy :
- pred samotnou ťažbou – technologická príprava pracoviska, zameraná
predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek a ich terénnu úpravu , vzdialenosť liniek 30
– 40 m
- ťažba – smerová stínka, rozrez kmeňov v poraste, minimalizovať poškodenie na
stojacích kmeňoch, nárastoch a mladinách ( náter Pelacolom )
- približovanie – LKT ( + kone )
Výchovné ťažby
Spôsob vykonania – VŤ nad 50 rokov za účelom prebudovy porastu
Intenzita – zvýšiť % ťažby aspoň na 15 % zo zásob porastu
Rozčleňovanie – zahustiť sieť liniek , vzdialenosť 30 – 40 m
Pri samotnej ťažbe uplatniť smerovú stínku.
Výchovnými zásahmi sa zamerať na úrovňový výber, úpravu drevinového zloženia, stabilitu
porastov a kvalitu produkcie.
Obnova lesa
Predpoklad prirodzenej obnovy pri zmenených obnovných postupoch by mal dosiahnúť
hranicu 100 %, umelá obnova iba v minimálnej miere pri vnášani jedle bielej za účelom
tvorby zmiešaných lesov.
Spolupôsobením vytvárať podmienky pre prirodzenú obnovu úpravou pôdného povrchu.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana MLP proti zveri, hlavne javora horského a vnášanej jedle bielej. Ochranu proti
odhryzu prevádzať individuálne ( Cervacol ). Plecími rubmi a prestrihavkami odstrániť rakytu
a brezu, a ostatné nevhodné dreviny.
Výchova prečistkami
V prečistkách odstrániť predrastliky, nekvalitné jedince, jemne zasiahnúť do podúrovne.
Ďalšie zásahy v úrovni. Využívať racionalizačné prečistky.

Demonštračné objekty
Porast 462 00

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 9,03.ha, vek 100 r. zakmen. 0,7., zast. drevín bk 100.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2772 m3, z toho na ha 307 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Okrajový clonný rub v pasoch, širka na 2 výšky porastu, založiť 3 východiska obnovy, postupovať na
SV, 2 zásahy v decéniu, pomiestná príprava pôdy, predpis ťažby 1200 m3, obnova na ploche 3,91 ha
(prirodzene z toho 2,74 ha), intenzita zásahu 43.%
Vykonané : ťažba 460 m3, obnova 1,30 ha ( z toho 77% prirodzene)
Návrh hospodárenia:
Účelový výber, ťažba 700 m3, intenzita zásahu 30.%, 1 zásah v decéniu, nepretržitá obnovná doba,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 9, jh 1, prirodzená obnova 2,30.ha
Technologický postup:
Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba
skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom.
Dlhodobý zámer:
Postupným výberom odstrániť nekvalitné staršie jedince buka, uvoľniť existujúce skupinky
prirodzeného zmladenia buka, taktiež uvoľniť tenšie kvalitné jedince buka s možnosťou prírastku,
rozdiferencovať porast.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Porast 461 00

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 9,88.ha, vek 80 r. zakmen. 0,8., zast. drevín bk 100.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3142 m3, z toho na ha 318 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
V hustejších skupinách prebierka, predpis ťažby 90 m3, intenzita zásahu na 1 ha 7.%
Vykonané : žiadne
Návrh hospodárenia:
Výchovná ťažba nad 50 rokov za účelom prebudovy porastu, ťažba 400 m3, intenzita zásahu 13.%, 1
zásah v decéniu,
Technologický postup:
Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba
skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom.
Dlhodobý zámer:
Postupným výberom odstrániť nekvalitné jedince buka, uvoľniť existujúce skupinky prirodzeného
zmladenia buka ,rozdiferencovať porast,

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Porast 439 00

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 13,77ha, vek 85 r. zakmen. 0,7., zast. drevín bk 100.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3704 m3, z toho na ha 269 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Na V ¼ v hustejších skupinách prebierka, predpis ťažby 60 m3, intenzita zásahu na 1 ha 7.%
Vykonané: žiadne
Návrh hospodárenia:
Výchovná ťažba nad 50 rokov za účelom prebudovy porastu, ťažba 400 m3, intenzita zásahu 11.%, 1
zásah v decéniu.
Technologický postup:
Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba
skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom.
Dlhodobý zámer:
Postupným výberom odstrániť nekvalitné jedince buka, uvoľniť existujúce skupinky prirodzeného
zmladenia buka ,rozdiferencovať porast,

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Porast 440 10

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 3,92ha, vek 85 r. zakmen. 0,7., zast. drevín bk 100.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1051 m3, z toho na ha 268 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Bez zásahu
Vykonanie : žiadne
Návrh hospodárenia:
Skupinový clonný rub, ťažba 100 m3, intenzita zásahu 10.%, 1 zásah v decéniu, prirodená obnova
0,37 ha.
Technologický postup:
Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba
skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom.
Dlhodobý zámer:
Postupným výberom odstrániť nekvalitné jedince buka, uvoľniť existujúce skupinky prirodzeného
zmladenia buka, rozdiferencovať porast, obnovne rozpracovať porast v skupinách s možnosťou
prebudovy

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Porast 459 A 00

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 2,77ha, vek 85 r. zakmen. 0,8., zast. drevín bk 100.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 850 m3, z toho na ha 307 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Bez zásahu
Vykonané :žiadne
Návrh hospodárenia:
Výchovná ťažba nad 50 rokov za účelom prebudovy porastu, ťažba 100 m3, intenzita zásahu 12.%, 1
zásah v decéniu,
Technologický postup:
Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba
skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom.
Dlhodobý zámer:
Postupným výberom odstrániť nekvalitné jedince buka, uvoľniť existujúce skupinky prirodzeného
zmladenia buka ,rozdiferencovať porast, postupne využiť predčasnú prirodzenú obnovu

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

