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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:
Lesná Slovenská
oblasť: 41Ab
republika
– Čergov
Užívateľ (OZ): OZ Prešov

Zemepisné súradnice:
zemepisná šírka 21°08´18,3´´
zemepisná dĺžka 49°08´03,0´´
Rozpätie nadmorskej výšky:
500 – 760 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
J,JZ
Priemerný sklon:
50%

LHC (LUC): Sabinov štátne
Názov: Nad priehradou
Výmera: 129,74 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priem. ročné zrážky: 700 mm

Klimatická oblasť:
C 1 – mierne chladná
Geologické podložie:
treťohorný flyš
Prevládajúce pôdy:
hnedá lesná pôda

Priem. roč. teplota: 4,6°C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: QF, FQ, QFtil, Ftil,
Prírode blízke hospodárenie od r. 2008
AQtil,
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 26 db 6 ost.list.14
I. - 20
%, II. - 7
%, III. - 1 %,
IV. - 1 %, V. - 35 %, VI+ - 36 %
ihličnaté: jd 54
Podiel etážových porastov (odhadom):
39 %
Zásoba 39421 m3
Produkcia: Plánovaný etát ročný
13,5 m3/ha
z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 %
Priem. zásoba (odhad z LHP):
305 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:
65
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP):
44 ha
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 35 %
z toho prir. obnova 40 %, umelá obnova60 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

5

%

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

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+

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
5. Kritériá zabezpečenia
biodiverzity
Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace

+
+
+
+
+
Génová základňa pre dub a jedľu

+

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
Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+
+
+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt bol vytvorený z dôvodov zachovania genetickej diverzity jedle bielej a duba
zimného v tejto lokalite, hlavne ich výnimočného zmiešania v týchto porastoch. Dňa
30.7.2008 bola schválená génová základňa pre tieto dreviny a do konca roka by sme chceli
ešte podať návrh na zmenu kategórie z lesov hospodárskych na lesy osobitného určenia kvôli
uľahčeniu práce OLH pri obhospodarovaní týchto porastov.
Pôvodný zámer bol zachovať vzácne zmiešanie jedle a duba v niektorých porastoch.
V súčasnosti budem postupovať v hospodárení podľa zásad Pro Silva v celom objekte.
Citlivým obhospodarovaním – použitím jednotlivého výberu pri ťažbe s cieľom vytvoriť
podmienky pre nástup prirodzenej obnovy sa budem snažiť zachovať kvalitný genofond jedle
bielej a v zmiešaných častiach podporiť aj prirodzenú obnovu duba zimného a tým zachovať
vzácne pôvodné zmiešanie spoločenstva.
V súvislosti s hospodárením v týchto porastoch je potrebné spomenúť ešte jeden problém,
ktorý je limitujúci aj z hľadiska týchto nových lesníckych postupov a tým je absolútne
nepostačujúce sprístupnenie tejto lokality. Okrem sklonu, ktorý je v týchto porastoch
priemerne 50% a veľmi sťažuje približovanie drevnej hmoty, je tu vybudovaných veľmi málo
zvážnic. Na tento rok bola naplánovaná výstavba jednej zvážnice v celkovej dĺžke cca 1200m
(projekt hotový, výstavba zastavená z dôvodu zníženia finančných prostriedkov na stavby
a údržby) a okrem nej bude potrebné vybudovať ešte jednu, kratšiu zvážnicu
v severozápadnej časti o dĺžke cca 700 m. Preto sa ani veľmi nezmieňujem o nutnosti posilniť
približovaciu sieť aj vytváraním nových približovacích liniek, čo považujem takisto za
nevyhnutné a samozrejmé . Dúfam, že aj vytvorenie objektu Pro Silva prispeje k tomu, aby sa
tieto približovacie cesty vybudovali a uľahčili tým hospodárenie v tejto lokalite.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V LHP platnom na roky 2004 až 2013 sa ako najčastejší obnovný postup predpisuje
kombinácia maloplošného holorubu a maloplošného clonného rubu. Podľa tohto predpisu sa
hospodárilo prvé tri roky, t.j. do konca roku 2006. Predpísaná intenzita zásahov sa pohybuje v
rozmedzí 40 až 50%.
Z ťažbovo- obnovných postupov sa využíva ťažba JMP s následným približovaním LKT.
Výchovné ťažby
V objekte sú zastúpené porasty vo vekových triedach prebierok len minimálne, intenzita
zásahu je cca 20%.
Obnova lesa
Predpísaná obnova lesa je v pomere 60 % umelá a 40 % prirodzená, z toho buk 36 %, dub
26%, jedľa 21%, ostatné dreviny (smc, jvh, bo) 17%. Umelá obnova lesa sa vykonáva
prevažne jamkovou sadbou , v menšej miere štrbinovou sadbou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v kultúrach raz ročne po dobu 2 až 4 roky podľa potreby.
Proti zveri sa ochraňujú sadenice chemickým náterom Cervacol.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je prevažne 2 x za decénium v umelo zalesnených porastových skupinách,
preto je intenzita zásahu nižšia ako v prirodzených nárastoch.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Základnou myšlienkou je zmena doterajšieho obhospodarovania predpísaného v LHP na
“prírode blízke hospodárenie“ prezentované v rubných porastoch jemnejšími a častejšími
zásahmi formou jednotlivých a skupinových výberov. V tomto objekte boli doterajšie ťažbové
zásahy prevedené podľa pôvodného predpisu – holorub s clonným rubom a potom umelá
obnova, a preto bude v budúcnosti zaujímavé porovnanie týchto dvoch odlišných prístupov
hospodárenia priamo na mieste, v jednotlivých porastoch.
Obnovné ťažby
Jednoznačne nepokračovať v doterajšom predpise kombinácie holorubu s clonným rubom, ale
v prvom zásahu ho nahradiť jednotlivým účelovým výberom po celej ploche porastov. Druhý
zásah prispôsobiť tomu, aká bude reakcia porastu na presvetlenie, t.j. možnosť pokračovať
v odcláňaní hlúčikov alebo skupín novovytvoreného prirodzeného, hlavne jedľového
zmladenia a tým vytvoriť rôznorodé a rôznoveké etážové porasty, pretože doterajšia veková
štruktúra porastov je dosť homogénna - 70% zastúpenie porastov nad 80 rokov. V miestach
výskytu ponechať a podporiť kvalitné jedince ostatných druhov drevín, hlavne cenných
listnáčov – javora, jaseňa, bresta, čerešne a jarabiny brekyne. Z lesníckeho hľadiska bude
dôležité v porastoch 3 a 4 zachovať do budúcna netradičné zmiešanie duba a jedle a tomu
prispôsobiť celé hospodárenie.
Výchovné ťažby ???
V tejto lokalite sú len dva prebierkové porasty – jeden s predpisom prebierka 2x a jeden
s predpisom druhý zásah prebierka. Kvôli tejto malej výmere nebol žiaden z týchto porastov
vybraný ako demonštračný objekt a preto k zmene obhospodarovania v prebierkových
porastoch len krátko – už v tomto veku premysleným zásahom podporovať nádejné jedince
duba, buka, jedle a cenných listnáčov.
Obnova lesa
Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na úrovni 100%,
neuvažovať s umelým zalesňovaním, iba v prípade výskytu plošnej kalamity. Na
východiskách vyťažených podľa pôvodného predpisu LHP doplňovať sadenice podľa
potreby.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Proti burine chrániť len umelú obnovu, proti zveri chrániť len jedľu.
Výchova prečistkami
Zásahy vykonávať podľa potreby raz alebo dvakrát za decénium, redukovať počet jedincov
a upravovať drevinové zloženie v prospech cieľových drevín.

Demonštračné objekty :
Dielec 2.
Charakteristika LHP – ( 2004 – 2013).
1.etáž: Výmera: 0,69 ha, vek: 115r., zakmenenie: 2, zast.drevín: jd 70, bk 30
2.etáž: Výmera: 1,03 ha, vek: 55r., zakmenenie: 6, zast.drevín: bk 95, hb 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáži 419 m3, z toho na ha 244 m3/ha.

Predpis súčasného LHP
Na S okraji maloplošný holorub v pás. šír. na 2 výšky porastu, na J2/3 hor.et. rúbať s dolnou,
na ostatnej ploche bez zásahu –ťažba jd 141 m3, bk 73 m3, hb 5 m3 – spolu 219 m3.
Vykonané do r. 2007:
Nebol vykonaný žiadny zásah.
Návrh zmeny predpisu LHP
Jednotlivý výber na celej ploche porastu - odstrániť poškodené jedince jedle, netvárne
a poškodené jedince buka a intenzívnejšie zasiahnuť do hraba v druhej etáži s cieľom
podporiť nástup prirodzeného zmladenie buka a jedle – vyťažiť 81 m3 buka, 24 m3 jedle a 10
m3 hraba – spolu 115 m3.

Dlhodobý zámer
Tento porast je typický zastúpením jedle a buka s malou prímesou hraba v bukových častiach.
Po vykonaní predpisu predpísanom v platnom LHP by v priebehu decénia bola úplne
odstránená prvá etáž tvorená staršími jedincami jedle a buka, ktoré však teraz ponecháme
v poraste pre vznik prirodzeného zmladenia. Do konca decénia je možné zasiahnuť ešte raz
bez odkrývania holiny pri dodržaní predpísanej celkovej výšky ťažby 219 m3 na dielec.
V ďalšom decéniu pokračovať jednotlivým výberom na celej ploche dielca a tým dosiahnuť
drevinové, vekové a priestorové rozvrstvenie porastu podľa zásad prírode blízkeho
obhospodarovania lesa.
Opatrenia do konca platnosti LHP
Dodržať hore menovaný zmenený postup obnovy s využitím šetrnejšieho približovania po
hrebeni a po zvážnici pri potoku. Vzhľadom na malú výmeru porastu nevytvárať nové
približovacie linky, ale využiť jestvujúce prirodzené staré vozové cesty .
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

ŠLKT

OM
MM
Existujúca približovacia cesta

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:

MIERKA 1: 5000

Dielec 9.
Charakteristika LHP – ( 2004 – 2013)
Výmera: 11,40 ha, vek: 90 r., zakmenenie: 7, zast.drevín: bk 50, jd 40, sm 5,db 5
Celková zásoba : 4149 m3, z toho na ha 364 m3.

Predpis súčasného LHP
Bez zásahu.
Vykonané do r. 2006:
Spracovaná kalamita v množstve 54 m3.
Návrh zmeny predpisu LHP
Jednotlivý výber na celej ploche v množstve 800 m3, intenzita zásahu 20 %.
Dlhodobý zámer
Presvetlením (odstránením poškodených a netvárnych jedincov) podporiť nástup prirodzenej
obnovy na celej ploche porastu, podporiť prirodzené zmladenie jedle na úkor buka, zachovať
staré jedince jedle v južnej časti porastu (viď foto), v oblasti pramenišťa nezasahovať.
V ďalšom decéniu postupne odcláňať miesta výskytu prirodzeného zmladenia a tým porast
výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať. Zabezpečiť cieľové zastúpenie hlavných drevín
využitím prirodzenej obnovy jedle a buka, pozitívnym výberom podporiť jedince duba,
javora, jaseňa a bresta na miestach ich výskytu.

Opatrenia do konca platnosti LHP
Požiadať o zmenu predpisu LHP podľa návrhu OLH, žiadať o prostriedky na vybudovanie
novej, už naprojektovanej zvážnice.
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

ŠLKT

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:

návrh budúcej približovacej cesty

MIERKA 1: 5000

Dielec 15.
Charakteristika LHP – ( 2004 – 2013)
1.etáž : výmera: 6,78 ha, vek: 105 r., zakmenenie: 0,6, zast. drevín: jd 70,bk 15,sm 5,br 5,os 5
2.etáž: výmera: 0,75 ha, vek: 30 r., zakmenenie: 0,1, zast.drevín: bk 90, jd 10
Celková zásoba na ploche všetkých etáži : 2810 m3, z toho na ha 368 m3.

Predpis súčasného LHP
Maloplošný holorub v pásoch, šírka na 1 výšku porastu a maloplošný clonný rub v pásoch,
šírka na 2 výšky porastu, založiť 1 východisko obnovy, hornú etáž rúbať s dolnou – 900 m3.
Vykonané do r. 2008 :
Žiadne zásahy.
Návrh zmeny predpisu LHP
Porast v roku 2007 vyznačený podľa pôvodného predpisu – MH a MCR v pásoch na 1 výšku.
V roku 2008 preznačený podľa zásad Pro Silva – jednotlivý výber na celej ploche porastu –
600 m3, v prípade potreby do konca decénia ešte jeden zásah do výšky predpisu, t.j.300 m3.

Dlhodobý záme.
Podobný ako v predchádzajúcom poraste – presvetlením na celej ploche porastu vytvoriť
podmienky pre prirodzenú obnovu hlavne jedle. V ďalšom decéniu podporiť novovznikajúce
miesta prirodzeného zmladenia, porast výškovo a hrúbkovo rozdiferencovať.
Opatrenia do konca platnosti LHP
Do konca decénia je nevyhnutné sprístupniť tento porast novovybudovanou zvážnicou
spomínanou na začiatku práce. V prípade nesprístupnenia kvôli zlým terénnym podmienkam
použiť pri zbližovaní aj kone, čo sa však prejaví na zvýšení nákladov na ťažbu.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

Kôň +ŠLKT

existujúca priblližovacia cesta
navrhovaná približovacia cesta

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:

MIERKA 1: 5000

Génová základňa Nad priehradou

Mierka 1:10 000

