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Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie   
 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť:  21A  Ondavská vrchovina 

Užívateľ (OZ): OZ Prešov 
 

Zemepisné súradnice: 21° 34´ s. z. š.  
                                     49° 05´v.z.d.   

LHC (LUC): Hanušovce 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                                 230 – 400 m n. m. 

Názov:  Nakverka Prevládajúca expozícia: 
                                  SZ, Z, JV, JZ 

Výmera:    
                             519,90 ha  

Priemerný sklon :   
                                      35   % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
       teplá okrsok teplý, mierne vlhký                 
s  chladnou zimou 

Priem. ročné zrážky: 650  mm 
                                

Geologické podložie: 
       pieskovce, ílovce, sliene 

Priem. roč. teplota:   8 °C 
                                   

Prevládajúce pôdy: 
       Hnedá lesná pôda 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: QF, Fp nst 
 

Prírode blízke hospodárenie od r.  

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 63, hb 6, db 6, br 10, os 1 
 

I. -  10       %,    II.  -  10  %,   III.  -  30 %, 
IV. -  30     %,    V. -  15   %,  VI+ -   5  % 

ihličnaté:  bo 11, sc 2, sm 1 
 

Podiel etážových porastov (odhadom): 
                      5   %                     

Zásoba  
                     91 833 m3  

Produkcia:  Plánovaný etát ročný  
                    1,8    m3/ha  

Priem. zásoba (odhad z LHP):150-350 m3/ha                                                                              
(  176 m3/ha  ) 

Z toho: úžitková hmota   93 %, palivo   7 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      25   % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 
                                           16,31 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  45   % 
 

z toho prir. obnova  55 %, umelá obnova  45 
%      

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:       30    % 
 

z toho na voľ. pl. 30 %, pod clonou por. 70  %      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, pred-
nosť 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 
 

 +   

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 Génová základňa pre bk, bo  

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 génovej základne lesných drevín buka lesného a borovice lesnej 
s výmerou 519,90 ha. Zameraný na  ochranu genetickej diverzity a zachovanie genofondu buka 
lesného a borovice lesnej v oblasti Ondavskej vrchoviny. Ako aj na prebudovu v daných 
demonštračných objektoch na prírode blízky les  uplatňovaním jemnejších spôsobov hospodárenia      
a  zvyšovaním ich vertikálnej štruktúry a hrúbkovej diferenciácie porastu, skvalitňovaním a zvyšovaním 
porastovej zásoby a zvýšením podielu prirodzenej obnovy s následným šetrením nákladov v pestovnej 
činnosti.  

 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
spôsob vykonania : V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 1998 - 2007  sa najčastejšie 

uvádzal obnovný postup  okrajový clonný rub v pásoch širokých na 2 výšky porastu OCR. 

počet zásahov v decéniu : 2 x za decénium 
intenzita zásahu : 52  %  zásob obnovovaných porastov  
ťažbové postupy : ťažba JMP + približovanie LKT , priem. sklon  40 % , terén členitý so značným 

podielom strží. 

prevládajúce obnovné postupy :  maloplošný clonný rub , okrajový clonný rub, dorub 

 
Výchovné ťažby  
intenzita zásahu : v porastoch do 50 r. LHP predpisoval  intenzitu zásahu 13 % zo zásoby porastu, 

čo bolo nepostačujúce pre potreby porastov . Skutočnosť bola v priemere 26 %  
spôsob vykonania : zásah sa vykonával prevažne v úrovni , nakoľko zastúpenie ihličnatých drevín 

je značne malé.  
rozčleňovanie : vzdialenosť medzi linkami 40 – 50 m  
zdôvodnenie výchovy : výchova bola zameraná prevažne na úpravu drevinového zloženia             

( odstraňovanie drevín ako je breza, osika a hrab ) a  skvalitňovanie porastovej zásoby odstraňovaním 
rozrastavých jedincov. 

 
Obnova lesa  
predpis umelej a prirodzenej obnovy : LHP na r. 1998 – 2007 predpisoval obnovu lesa na 

výmere 16,31 ha z toho prirodzenou obnovou 8,97 ha ( 55 % ) a umelou obnovou 7,34 ha ( 45 % )  
spôsob vykonania :  jamková sadba voľnokorenných  sadeníc 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
intenzita zásahov : ochrana proti burine sa vykonávala v porastoch s umelou a s ohľadom na 

uživné pôdy a značný výskyt černičia a malinčia aj  v porastoch s  prirodzenou obnovou. Odstraňovali 
sa černičie, malinčie, smlz, ako aj výmladky liesky , rakyty a svíbu a to až do doby zabezpečenia 
porastu. Ochrana proti zveri sa prevádzala v porastoch s umelou obnovenou prevažne u drevín 
borovica a smrekovec a to jednotlivo ( cervacol ). Plecie ruby a výruby krov sa vykonávali s ohľadom 
na odstránenie  plevelných drevín ako breza, lieska, rakyta a svíb.   
 
Výchova prečistkami 
predpis prerezávok : prevažne 2 zásahy v decéniu 
spôsob vykonania : ihličnaté  - zásah v podúrovni,odstránenie vrastavých jedincov, silnejšie                        

                                                        zásahy 
                                     listnaté    – zásah v úrovni , odstránenie rozrastlíkov a predrastlíkov , slabšie  
                                                        zásahy     
 
 
 
 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
 
Obnovné ťažby  
spôsob vykonania : účelový výber, prebierka za účelom prebudovy porastu   
počet zásahov v decéniu :  v porastoch so slabším zastúpením prirodzeného zmladenia 2 

zásahy v decéniu a v ostatných 1 zásah.    

intenzita zásahu : prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu, sa odoberie 15 -20% 

zásoby. Ďalšie zásahy sú vykonávané podľa potreby a sú orientované na zvyšovanie prírastku, na 
úpravu zásoby na 1ha alebo zmenu štruktúry porastu 

ťažbové postupy : pred samotnou ťažbou veľký dôraz klásť na  technologickú prípravu pracoviska, 

zameranú predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek. Ťažbu vykonávať smerovou stínkou 
k približovacím linkám, ktoré sú od seba vzdialené cca 40m (±10m) podľa terénu. Kmene prerezávať, 
aby pri približovaní boli čo najmenšie škody na stojatých kmeňoch, alebo nárastoch a mladinách                   
( zabezpečiť dôsledný náter poškodených stromov PELACOLOM ). Približovanie sa prevádzať  ŠLKT, 
v niektorých porastoch, podľa terénu je potrebné používať kone. 

 
 
Výchovné ťažby  
intenzita zásahu : Zvýšiť % ťažby aspoň  na 15% zo zásoby porastu 

spôsob vykonania: úrovňové zásahy, výchovu zamerať na úpravu drevinového zloženia, stabilitu 

porastov a kvalitu produkcie. 

rozčleňovanie:  30m linkami s uplatnením smerovej stínky 

 

 
Obnova lesa  
predpoklad umelej a prirodzenej obnovy : prirodzená obnova prevládajúca, umelá obnova iba 

ako doplnok a to v častiach zmladenia poškodeného  ťažbou .   

zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia : Ojedinelú obnovu borovice podporovať 

silnými plecími rubmi 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
intenzita zásahov : Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom úpravy drevinového zloženia               

( odstránením plevelných drevín )  a ostranovaním rozrastkov .  
 
 
Výchova prečistkami 
predpis prerezávok : naďalej sa pridržať zásady častejších a jemnejších zásahov (  2 x za 

decénium )  
spôsob vykonania : prvým zásahom  zabezpečiť odstránenie predrastlíkov a rozrastlíkov 

a nekvalitných jedincov,  jemne zasiahnuť aj v podúrovni.  
intenzita zásahu : neprevádzať veľmi silné zásahy , ale radšej zasahovať slabšie a častejšie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demonštračné objekty  

 

Porast  25 

 

 
 
Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 11,71 ha, vek  80 r. zakmen. 0,8 , zast. drevín bk 100   

 Porast bez 2. a 3.  etáže. 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží:  3384 m3, z toho na ha  289  m3/ha. 

Predpis  súčasného LHP ( 1998 – 2007 ) :  

Prebierka , v strede na SV 1/5  bez zásahu, predpis ťažby 250 m3, intenzita zásahu 7 %. 

Vykonané (doteraz):    ťažba  287 m3 

Návrh hospodárenia: 

Účelový výber na celej ploche porastu, ťažba 500 m3, intenzita zásahu 15 %, 1 zásah 

v decéniu, obnovná doba 50 r., predpokladané obnovné zastúpenie bk 100, obnova umelá  

0,00  ha, prirodzená  1,73 ha 

Technologický postup:  

Porast zahustiť rozčlenovacimi linkami vzdialenými 30-35 m od seba. Približovanie LKT 

jednotlivo krátenými kmeňmi. 

Dlhodobý zámer:  V častiach s už existujúcim prirodzeným zmladením zasahovať veľmi 

citlivo vzhľadom na expozíciu a možnosť zaburinenia v častiach s neporušeným zápojom   

odstránením starých a košatých jedincov dosiahnuť zvýšený podiel prir.zmladenia a dalším 

účelovým výberom postupne prejsť k výraznejšej vertikálnej štruktúre  porastu.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



 

Porast  43  
 

 
 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 11,49 ha, vek  90 r. zakmen. 0,7 , zast. drevín bk 100  

Porast bez  2. a 3. etáže 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží:  3263 m3, z toho na ha   284 m3/ha. 

Predpis súčasného  LHP:  

Bez zásahu 

Vykonané (doteraz): ťažba RNP 142 m3, obnova 0,40 ha (100% prirodzene) 

Návrh hospodárenia: 

Účelový výber na celej ploche porastu , ťažba 500 m3, intenzita zásahu 15 %, 1 zásah 

v decéniu, obnovná doba 40 r., predpokladané obnovné zastúpenie bk 100, obnova umelá  

0,00 ha, prirodzená  1,66 ha 

Technologický postup:  

Porast zahustiť rozčlenovacimi linkami vzdialenými 30 -35 m od seba. Približovanie LKT 

jednotlivo krátenými kmeňmi. 

Dlhodobý zámer:   Rozčlenením porastu a odstránením starých a košatých jedincov 

dosiahnuť zvýšený podiel prir.zmladenia. a dalším účelovým výberom postupne prejsť k 

zvýraznejšej vertikálnej štruktúre  porastu.  V  skupinkách odrasteného prir. zmladenia 

odstranovať rozrastky a zdravotne poškodené jedince.   

 

 
 



 
 
 
 

Porast  76 

 
 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 19,56 ha, vek 80 r. zakmen. 0,7 , zast. drevín bk 65,  br 5, bo 30  

Porast bez 2. a 3. etáže 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5379 m3, z toho na ha   275 m3/ha. 

 

 

            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: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



Predpis súčasného LHP:  

V hustejších skupinách prebierka , na ostatnej ploche bez zásahu., predpis ťažby 80 m3,  

intenzita zásahu  1 % . 

Vykonané (doteraz): ťažba 208 m3 , z toho 81 m3  PN,  obnova 0,00 ha  

Návrh hospodárenia: 

Prebierka za účelom prebudovy na výberkový les na celej ploche porastu, ťažba 800 m3, 

intenzita zásahu 15 %, 1 zásah v decéniu, 50 obnovná doba, predpokladané obnovné 

zastúpenie bk 95, bo 5, obnova umelá  0,10 ha, prirodzená  2,84 ha 

Technologický postup:  

Porast zahustiť rozčlenovacimi linkami vzdialenými 30 -35 m od seba. Približovanie LKT 

jednotlivo krátenými kmeňmi. 

Dlhodobý zámer:  Odstránením jedincov brezy a košatých jedincov buka zabezpečiť dostatok 

svetla pre odrastanie prir. zmladenia buka. V  borovicových  skupinách realizovať silnejší 

zásah  s ponechanými výstavkami  bo a následným spolupôsobením pri obnove bo.  V už 

existujúcich skupinách prir. zmladenia odstraňovať rozrastky a zdravotne poškodené jedince. 

Na celej ploche  postupne dosahovať zvýraznenie vertikálnej štruktúry porastu.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            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: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



 

Porast 91 A 

 
 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera  4,72 ha, vek  60 r. zakmen. 0,8 , zast. drevín bk 60, br 15, jl 5, bo 15, sc 5.  

Porast bez 2. a 3. etáže. 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 888 m3, z toho na ha   188 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Na Z 2/3 prebierka , na V 1/3 bez zásahu.,  predpis ťažby  80 m3, intenzita zásahu 9 % 

Vykonané (doteraz): ťažba 92 m3 z toho 4 m3 PN, obnova 0,00 ha  

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Prebierka za účelom prebudovy na výberkový les na celej ploche porastu , ťažba 180 m3, 

intenzita zásahu 15 %, 2 zásahy v decéniu, obnovná doba nepretržitá , predpokladané 

obnovné zastúpenie bk 100 , obnova umelá  0,00 ha, prirodzená  0,71 ha 

 

Technologický postup:  

Porast zahustiť rozčlenovacimi linkami vzdialenými 30 -35 m od seba. Približovanie LKT 

jednotlivo krátenými kmeňmi. 

 

 

Dlhodobý zámer:  Rozčlenením porastu a odstránením jedincov  brezy a košatých jedincov 

buka dosiahnuť zvýšený  podiel prir.zmladenia. a postupnou prebudovou porastu  dosiahnuť 

výrazne výškovo a hrúbkovo rozdiferencovaný porast s nepretržitou obnovnou dobou .  

V budúcnosti takýmto spôsobom rozpracovať aj  priľahlé prebierkové a  prerezávkové 

porasty.    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



Porast  98 

 
Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera  14,68 ha, vek 75 r. zakmen. 0,7 , zast. drevín bk 65 , hb 25 , bo 10.  

Porast bez 2. a 3.  etáže  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží:  3699 m3, z toho na ha   252  m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Bez zásahu. 

Vykonané (doteraz): ťažba  PN 196 m3, obnova 0,00 ha  

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Prebierka za účelom prebudovy na výberkový les na celej ploche porastu , ťažba 750 m3, 

intenzita zásahu 20 %, 2 zásahy v decéniu,  obnovná doba 50 r., predpokladané obnovné 

zastúpenie bk 100 , obnova umelá  0,00 ha, prirodzená  2,94 ha 

 

Technologický postup:  

Porast zahustiť rozčlenovacimi linkami vzdialenými 30 -35 m od seba. Približovanie LKT 

jednotlivo krátenými kmeňmi. 

 

Dlhodobý zámer: Rozčlenením porastu a odstránením jedincov  hraba a starých a košatých 

jedincov buka dosiahnuť zvýšený  podiel prir.zmladenia. a postupnou prebudovou porastu  

dosiahnuť výrazne výškovo a hrúbkovo rozdiferencovaný porast.  

 

 



 
 

            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: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 


