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Objekt PRO SILVA 

Dubník  

 

LS Zlatá Baňa, OZ Prešov 

 
Zápisník PRO SILVA 

 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  Slovenská republika 
 

Lesná oblasť:20 Slánske Vrchy, 
Zemplínske vrchy 

Užívateľ (OZ): Prešov 
 

Zemepisné súradnice: 

LHC: LC Zlatá Baňa 
 

Rozpätie nadmorskej výšky:  640 – 920 

Názov: Dubník  
 

Prevládajúca expozícia: JZ, JV, J 

Výmera: 262,31 
 

Priemerný sklon:  15 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne chladná 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 
 

Geologické podložie: Andezit 
 

Priem. roč. teplota v °C: 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda, 
rendziny 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: živné jedľové 
bučiny, dubové bučiny, svieže bučiny, 
živné bučiny 
 

Prírode blízke hospodárenie od r.2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 
80 % 

I. -5 %, II. - 10 % III. -10  %, 
IV. - 65 %, V. -10  %, VI+ -  % 

ihličnaté: 
20 % 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
81 316 m3 

Plánovaný etát ročný  m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): m3/ha 

310/ha 
z toho: úžitková hmota  %, palivo % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:40 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):0,8 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:40 % 
 

z toho prir. obnova 65, umelá obnova 35 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:20 z toho na voľ. pl. 50, pod clonou por.  50  % 



 

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  

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 

 
      Navrhovaný objekt  PRO SILVA Dubník – Vysielač je situovaný v centrálnej časti 

Slánskych Vrchov  s priemernou nadmorskou výškou 800 m. 

Pomerne nízky sklon porastov,  podobná expozícia, dobré sprístupnenie, prebierkový vek 

väčšiny porastov a vysoká variabilita drevinového zloženia (až 6 hosp. drevín v poraste) 

podľa nás predurčujú vybranú skupinu porastov k zmene prístupu myslenia a následne aj 

hospodárenia.   

     Porasty v navrhovanom objekte sú podľa typologického prieskumu z hľadiska lesných 

typov  prevažne zaradené ako živné bučiny, svieže bučiny, dubové bučiny a jedľové bučiny. 

V skutočnosti sa jedna o porasty s vysokým zastúpením nepôvodnej dreviny smrek, ktorá bola 

po desaťročia do porastov umelo vnášaná. Následkom toho po dosiahnutí veku cca 60 rokov 

je smrek na nepôvodnom stanovišti vo vyššej miere napadaný biotickými škodcami (Ips 

Typhographus, Pythyogenes Chalcographus,  Ips Amithinus, a Armelaria Melea). Následne 

pristupuje abiotický škodca vietor, sneh a námraza a nezvratným následkom   je postupný 

rozpad porastov, resp. ich častí s vysokým zastúpením SM. 

Našim cieľom je po dokončení rozčlenenia porastov postupnými hospodárskymi zásahmi 

(úrovňové prebierky s uplatnením druhového, kvalitativného  a zdravotného výberu so 

zameraním sa na jednotlivý strom alebo skupinu) aj za cenu vyššej intenzity ťažby dosiahnuť 

zmenu drevinového zloženia hlavne v prospech  jedle, buka ale aj smrekovca, javora,  jaseňa , 

lipy a jelše. Ďalším nemenej podstatným cieľom  v týchto oslabených porastoch je 

prostredníctvom prebierok zabezpečiť rozmanitejšiu  vertikálnu a horizontálnu štruktúru 

drevín a následne bohatšiu tvorbu korún, čo iste  bude mať za následok vyššiu odolnosť proti 

vetru,  snehu a námraze.   

Takýmto cieľavedomým postupným odoberaním porastovej zásoby chceme zabezpečiť 

prirodzenú obnovu buka,  jedle, javora a jaseňa a to v hlúčikoch a skupinách.  

Zameraním výchovy porastov  na jednotlivý strom  alebo skupinu v budúcnosti zabezpečíme 

aj tvorbu cenných sortimentov JD, JH, SC a BK. 

        V porastoch už obnovne rozpracovaných (1047 A 11, 1044 A 11 1045 A 11 máme zámer 

nepokračovať v obnove v pásoch, ale využiť existujúce prirodzené zmladenie  a postupné 

odčerpávanie zásob materského porastu konfigurovať skupinovite, resp. skupinovo 

s prihliadnutím na potreby obnovy porastov, to znemená brať do úvahy stav zmladenia.  

Výchovu nárastov  a  mladín je potrebné usmerniť v prospech hlavných drevín BK, JD, JH, 

JS, SC a výchovné zásahy sústrediť hlavne do hlavnej úrovne s dôrazom na vertikálnu 

štruktúru. Z hľadiska ochrany MLP  (jedľa) bude do budúcnosti potrebné klásť dôraz na 

mechanickú ochranu proti zveri. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe  
 

 

 

Obnovné ťažby  

 

       V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2000 – 2009 bol najviac 

predpisovaný  podrastový hospodársky spôsob podrastový, forma MCR s dvoma zásahmi za 

decénium, v menšej miere dorub. Intenzita zásahov bola v priemere 30 %. Z ťažbovo 

obnovných postupov bola najviac používaná technológia, ťažba s JMP a približovaním ŠLKT, 

lanovkové terény lanovkami.    

 

Výchovné ťažby 

        Výchova prebierkou bola predpisovaná v prevažnej miere 2x za decénium v priemernej 

 intenzite 9 %. Súčasťou plnenia predpisu výchovných ťažieb bolo aj spracovanie náhodných 

ťažieb, prevažne v porastoch so zastúpením dreviny smrek, v ktorých dochádzalo a aj naďalej 

dochádza k odumieraniu jedincov vplyvom patogénov (podkôrný hmyz,  podpňovka a 

v menšej miere abiotické činitele – sneh a vietor). Spracovaním náhodných ťažieb došlo 

k dočasnému preriedeniu, respektíve presvetleniu porastov alebo ich časti, čím vznikli veľmi 

dobré podmienky pre vznik prirodzenej obnovy. Výchovné zásahy boli orientované prevažne 

do úrovne v kombinácii so zdravotným výberom aj v podúrovni.  

 

 

Obnova lesa 

       Predpis obnovy lesa bol v LHP predpísaný v pomere 60% prirodzená a 40% umelá 

obnova. Umelá obnova bola prevádzaná jamkovou sadbou ihličnaté  dreviny (Jd, Sc) 

a štrbinovou sadbou listnaté dreviny (Bk, Jv, Js).  

 

 

Starostlivosť o MLP 

     Boli vykonávané plecie ruby cca 3x za decénium, ktorým predchádzalo ošetrovanie MLP 

vyžínaním a to 1- 2x. MLP boli ošetrované aj proti ohryzu zverou repelentami.  

 

 

 

Prečistky 

     Predpis prerezávok bol prevažne 2x za decénium. Zásahy boli realizované hlavne v úrovni 

so zameraním na rozrastlíky a predrastlíky spolu so zdravotným výberom vo všetkých 

vrstvách porastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO  SILVA 
 

Obnovné ťažby  

 

      Obnovu porastov zabezpečiť  jednotlivým alebo skupinovým, resp. skupinovitým 

výberom. Je potrebné zamerať sa na jednotlivý strom, resp. skupinu stromov a realizáciu 

nepretržitej ťažby podmieniť zabezpečeniu prirodzenej obnovy za predpokladu dlhodobejšej 

produkcie požadovaných sortimentov BK, JH, JD, JS. Počet zásahov stanoviť podľa potreby 

porastu, resp. trhu s drevom. Takýto postup navrhujeme uplatniť aj v porastoch už obnovne 

rozpracovaných, pretože podmienky to umožňujú. Vzhľadom na pomerne dobré sprístupnenie 

porastov bude možné v niektorých porastoch použiť aj metódu SKM. Intenzita zásahu za 

decénium bude cca 30 % zásoby na hektár.  

 

 

Výchovné ťažby  

       Sme v prvom roku platnosti LHP.  Prejednávanie návrhu LHP na obdobie 2010-2019 už bolo vo 

väčšine porastov navrhovaného objektu v súlade so zásadami PRO SILVA a preto navrhujeme 

intenzitu  zásahov tak, ako navrhuje vyhotovovateľ plánu, to znamená cca 11 %  berúc do úvahy aj 

fakt, že spracovávaním podkôrníkovej kalamity môže dôjsť k prekročeniu predpisu LHP. 

V ojedinelých prípadoch podľa potreby porastu pri prebudovách sa predpis upraví prostredníctvom 

OŠS LH v zmysle platnej legislatívy. Každý výchovný zásah vykonať vo všetkých úrovniach 

porastu, ale hlavne v hlavnej úrovni s predbežnou vyhliadkou na zadefinovanie a podporu 

nádejných jedincov, ich včasné dopestovanie a dosiahnutie ich skorej rentability 

a v neposlednom  rade zabezpečenie rastu korún jednotlivých stromov a to aj menej 

nádejných pre zvýšenie stability porastu.    

 

Obnova lesa 

        Prostredníctvom skupinového, skupinovitého, resp. jednotlivého výberu  postupným 

uvoľňovaním (využitím viacerých semenných rokov)  zabezpečiť prirodzenú obnovu buka, 

javora  jaseňa  a jedle až na 85 %, v niektorých porastoch aj 100 %. 

Vo väčšine porastov bude potrebné využiť spolupôsobenie pri prirodzenej obnove. 

 

Starostlivosť o MLP 

         Hlavný dôraz budeme klásť pri prestrihávkach na drevinové zmiešanie s podporou 

ihličnatých drevín (Jd,Sc, prípadne aj Sm). Na živných stanovišťiach podľa potreby porastov 

využiť aj  vyžínanie a pri drevine JD aj ochranu proti zveri repelentami .  

 

Prečistky 

    Bude platiť zásada „včas mierne a často“ a to v hlavnej úrovni (interval zásahov podľa 

potreby). Jedince v podúrovni nás nebudú zaujímať, pretože na kvalitu mladiny nemajú 

žiadny vplyv a postupne samé z porastu vypadnú. Minimálny zásah, resp. nezasahovanie do 

podúrovne mladiny bude mať za následok zníženia intenzity prečistky a tým aj vynaložených 

nákladov.  

     Tak ako má veľký vplyv spôsob vykonania plecieho rubu na stav budúcich mladín, tak to 

isté platí aj o kvalite a intenzite vykonania prečistiek v mladinách vo vzťahu k budúcim 

prebierkam.  

 

 



 

 

                                              Demonštračné objekty projektu 
 

 

Pre účel vystihnutia prírodných pomerov celého navrhovaného objektu PRO SILVA sme 

vybrali štyri charakteristické porasty,  ktoré bližšie popíšeme. 

 

Porast č. 1020 a 

 

Charakteristika:  

       Vek porastu je 95 rokov, výmera 9,55 ha, zastúpenie: buk 100%, jednotlivo  vtrúsená 

jedľa,  stredná hrúbka buka je 36 cm, výška 29 m, zakmenenie 0,79,  zásoba na  celej výmere 

je 3795 m3, 400 m3 na hektár, porast je málo  hrúbkovo a hlavne výškovo diferencovaný. 

 

 

 

 

Predpis LHP: obdobie 2000 – 2009 bez zásahu, vyťažené v náhodnej ťažbe 40 m3. 

 

 

Predpis LHP obdobie 2010 – 2019: LC Zlatá Baňa je v prvom roku platnosti LHP. Pri jeho 

tvorbe sa už prihliadalo na zámer vytvorenia objektu PRO SILVA. Vyhotovovateľ plánu 

predpisuje účelový hosp. spôsob jednotlivý vo výške 1500m3 za decénium. Plocha na 

zalesnenie 3,59 ha - 100 % prirodzená obnova. 

 

 



 

 

Návrh realizácie predpisu:       

      Navrhujeme jednotlivý výber rubne zrelých stromov, zdravotný výber, resp. ,,obnovu 

v skupinovite výbernom lese“ (Korpeľ 1991). 

V poraste ešte nebola započatá obnova, preto ho najprv navrhujeme rozčleniť linkami v smere 

S-J, ktoré sa  plynule napoja na existujúcu cestnú sieť. 

      Porast je charakteristický veľmi dobrým zmladzovaním buka a to na miestach čiastočne 

odclonených pomiestnou  vetrovou kalamitou  hlavne  v jeho severnej časti. Tieto zmladené 

skupinky je potrebné podporiť a realizovať tam skupinovite clonnú obnovu. Znamená to 

postupne uvoľňovať prirodzené zmladenie. Zvolená technológia LKT s prípadnou 

kombináciou RZ podľa potreby. 

     V častiach porastu bez existujúceho prirodzeného zmladenia je potrebné po rozčlenení 

realizovať jednotlivý výber a tak dosiahnuť účelné presvetlenie porastu za účelom obnovy. 

Výška ťažby za decénium je 1500 m3, čo navrhujeme vykonať na 2-krát, resp. podľa potrieb 

porastu.         

 

 

technologický nákres: 1020 a 00 

 
 

smer stínky:  vyznačený krátkou prerušovanou šípkou, približovanie na linku pomocou RZ,     

                        potom zostavenie nákladu  

smer približovania: vyznačený dlhou šípkou po linke, a následné po pribl. ceste  ceste na   

                                  OM Remetov 

 



 

 

 

Dlhodobý zámer:   

     Prostredníctvom skupinovitej obnovy a jednotlivého výberu dosiahnuť výškovú,  hrúbkovú  

a postupne aj vekovú diferenciáciu stromov porastu. Účelným postupným uvoľňovaním 

dosiahnuť hrúbkový prírastok a tvorbu korún zostávajúcich stromov. Tým sa zabezpečí vyššia 

stabilita porastu. 

     Netreba zabudnúť ani na jedľu, ktorá do severnej časti porastu postupne nalietava 

z okolitých porastov, kde sa ešte nachádzajú zvyšky kvalitných jedľí.  

V budúcnosti bude potrebné sa zamerať aj na mechanickú ochranu nastupujúceho jedľového 

zmladenia proti zveri.   

 

 

 
Obr.  severná časť porastu s pomiestnou kalamitou buka, na ploche  zmladenie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Porast č.  1017 a 

 

Charakteristika:    Vek porastu je 75 rokov, výmera 7,41 ha, zastúpenie: buk 55%, jedľa 25% ,   

Smrek 10%, smrekovec 10 %,  jednotlivo javor horský, jaseň štíhly,                                             

čerešňa a breza, zakmenenie v poraste je 0,80.   

                              zásoba na  celej výmere je 3010 m3 , listnaté   1414 m3, ihličnaté 1596 m3. 

                              Zásoba na hektár predstavuje 406 m3. Porast je pomerne dobre výškovo     

                              a hrúbkovo diferencovaný.  

 

 

 

 

 

Predpis LHP:  obdobie 2000 – 2009 prebierka 155 m3, vykonané 128 m3 v roku 2003 ,    

                         následne od roku 2006 spracovaná  kôrovcová kalamita vo výške 176 m3.   

 

Predpis LHP na obdobie 2010 - 2019 

 

    Vykonať prebierku vo výške 220 m3 na ploche 6 ha, okrem redších skupín a to buk 80 m3,      

jedľa 50 m3, smrek 50 m3 a smrekovec 40 m3 s intenzitou zásahu  9 %. Je predpoklad aj 

ďalšieho postupu podkôrnikovej kalamity v tomto poraste, ktorej včasné spracovanie môže 

spôsobiť aj prekročenie predpisu.       

 



 

Návrh realizácie predpisu: 

     Porast  je pomerne dobre sprístupnený rozčleňovacími linkami a približovacími 

zvážnicami. Navrhujeme doplniť tri linky. Dve vo východnej časti porastu, ktoré sa napoja na 

približovaciu  cestu nad potokom, ktorá vyúsťuje na OM Remetov a jednu v západnej časti 

porastu vyústením na približovacie  cesty na juhu porastu.           

Plánovanú prebierku nasmerovať na vytypovanie cieľových stromov. Zásah je potrebné 

umiestniť  do všetkých stromových vrstiev porastu s dôrazom na hlavnú úroveň. Hlavný 

dôraz sa v tomto poraste bude dávať na  drevinu jedľa a buk. V ťažbovo obnovnom procese 

bude použitá vhodná technológia podľa potreby LKT s možnosťou využitia aj RZ. V poraste 

na zabezpečenie zamedzenia poškodenia ostávajúcich stromov je možné použiť pri 

približovaní aj krátené surové kmene.     

 

technologický nákres  JPRL 1017 A  

 

smer stínky:  vyznačený krátkou prerušovanou šípkou, približovanie na linku pomocou RZ, 

potom zostavenie nákladu  

smer približovania: vyznačený dlhou šípkou po linke a následné po pribl. ceste  ceste na   

                                  OM Remetov 

 

 

Dlhodobý zámer:   

    Je potrebné porast postupne pripraviť na obnovu. Hlavný dôraz budeme dávať na obnovu 

dreviny buk a jedľa, ktorej sa v poraste darí a dosahuje už v tomto veku značné dimenzie. 

Cielenými zásahmi vytvárať podmienky pre vytvorenie viacvrstvového porastu, čo zvýši aj  

jeho ekologickú  stabilitu.     

 

 



 Porast č. 1047 a  01 

 

Charakteristika:  

       Vek porastu je 105 rokov, výmera všetkých troch etáži porastu je 7,27 ha,zastúpenie: buk 

100%, jednotlivo vtrúsený dub zimný, javor horský, čerešňa,  stredná hrúbka buka je 43 cm , 

výška 31 m , zakmenenie 0,59  zásoba na  celej výmere je 2295 m3, 337 m3 na hektár.  

 

 

 

 

 

Predpis LHP: obdobie 2000 – 2009 

                       2015 m3, vyťažené bolo 1918 m3 

 

 

Predpis LHP obdobie 2010 – 2019 

                     1550m3 za decénium. Plocha na zalesnenie 3,76 ha,  nami očakávaná  prirodzená    

                      obnova na 90% ( 3,40 ha). 

 

 

 

 

 

 



Návrh realizácie predpisu:       

       V poraste budeme uplatňovať skupinovú, resp. skupinovitú obnovu s dôrazom na 

zachovanie  a podporu existujúceho prirodzeného zmladenia, teda spodných etáži.                                         

Sprístupnenie porastu je dostačujúce, preto navrhujeme traktorovú  technológiu  s rozrezom   

kmeňov priamo v poraste s možnosťou podľa potreby aj využitia koní. Zásah navrhujeme na  

celej ploche porastu.   

V častiach porastu bez existujúceho prirodzeného zmladenia je potrebné realizovať jednotlivý 

výber a tak dosiahnuť účelné presvetlenie porastu za účelom nástupu prirodzeného zmladenia. 

Výška ťažby za decénium je 1550 m3, čo navrhujeme vykonať na 2-krát, resp. podľa potrieb 

porastu a trhu s drevom za predpokladu využitia viacerých semenných rokov.      

 

technologický nákres JPRL č. 1047 A 01 

 
  

smer stínky:  vyznačený krátkou prerušovanou šípkou, približovanie na linku pomocou lana  

                       LKT alebo RZ,   potom zostavenie nákladu  

smer približovania: vyznačený dlhou šípkou po linke a približovacej ceste na OM  Halda I, 

Halda II. 

 

Dlhodobý zámer: 

 

     Počas dvoch decénii dokončiť obnovu porastu, podporiť a zachovať existujúce prirodzené 

zmladenie  a docieliť diferencovanú drevinovú, vekovú, hrúbkovú a výškovú štruktúru 

porastu.  

Obnovné zastúpenie: buk,  dub zimný, javor horský,  smrekovec a čerešňa vtáčia.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porast č. 1064 00 ,  LC  Zlatá Baňa 

 

Charakteristika porastu:  

     Výmera porastu 4,81 ha, vek 70 rokov, zastúpenie drevín: smrek 30%, buk 30 %, 

smrekovec 20%, dub zimný 10%, jedľa 10 %, zakmenenie porastu 0,70. Vtrúsené dreviny : 

jelša, hrab, borovica, duglaska, javor horský a lipa.  

Zásoba porastu je spolu 1788 m3, 372 m3 na ha, z toho listnaté 539 m3 a ihličnaté 1249 m3, 

368 m3.  

Porast je napádaný od roku 2003 podkôrnikovou kalamitou a následne aj podpňovkou. 

 

 
 

 

Predpis LHP:    bez zásahu, len spracovanie kalamít 

 

Návrh zmeny LHP:  

    Navrhujeme vykonať prebierku na ploche 4,00 ha. Pri súčasnom a nepretržitom spracovaní 

kôrovcovej kalamity je potrebné výchovne zasiahnuť do častí porastu s vysokým zastúpením 

buka, duba a smrekovca. Navrhujeme za decénium prostredníctvom prebierky postupne (2 

zásahy), odobrať z porastu 160 m3. Intenzita prebierky 9%. Buk  45 m3, dub 20 m3, 

smrekovec 35 m3, smrek 50m3. Výška ťažby bude určite vyššia, pretože okrem  úmyselných 

zásahov budeme počas decénia spracovávať aj podkôrnikovú a hubovú kalamitu smreka. 

 

 



technologický nákres   JPRL č. 1064 00 

 

 
 

smer stínky:  vyznačený krátkou prerušovanou šípkou, približovanie na linku pomocou RZ, 

potom zostavenie nákladu  

smer približovania: vyznačený dlhou šípkou po linkách, a následné po približovacej ceste 

Libanka  na OM Remetov. 

 

Dlhodobý zámer:   

    V posledných rokoch bola v poraste systematicky spracovaná podkôrniková kalamita  a to 

vo výške 290 m3. Po odstránení chrobačiarov  a suchárov vznikli voľnejšie plochy, na ktorých 

sa po následných semenných rokoch veľmi dobre zmladzuje buk a javor, tak ako je možné 

vidieť na fotodokumentácii. Túto skutočnosť chceme v dlhodobejšom zámere využiť, 

postupne šetrným spracovávaním podkôrnikovej a hubovej kalamity na drevine smrek 

a súčasne s výchovnými zásahmi postavenie a zastúpenie buka smrekovca duba a jedle. To 

bude mať za následok zvýšenie ekologickej stability porastu.         

 

 

 

 

 

 

 

 



Opatrenia do konca platnosti LHP: 

    V prvom rade je potrebné v poraste dokončiť rozčlenenie linkami na vzdialenosť cca 50 m  

doplniť  2 linky v smere V-Z s tým, aby doplnili existujúce linky a napojili sa na  cestu 

Libanka. Dobre realizovanou úrovňovou prebierkou a nekompromisným, no šetrným 

spracovaním podkôrnikových kalamít v budúcnosti docielime výraznejšiu výškovú 

a hrúbkovú diferenciáciu a porast pripravíme na prirodzenú obnovu. V odkrytých a  silne  

zaburinených  častiach (starček, černica, malina) bude už v tomto decéniu potrebné pristúpiť 

k doplneniu nárastov bukom, smrekovcom a jedľou, pokiaľ nedôjde k zmladeniu. Umelo 

doplnené kultúry je treba ochrániť proti jelenej zveri  a to podľa možnosti mechanickým 

spôsobom.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch 

         

 
Č. porastu  (ako celok) t.j. 1020 a 1017 a 1047 a  1064 

 
Celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže  ha 9,55 7,41 7,27 4,81 

 
Zásoba na ha (všet.etáží) m3 3795 3010 2295 1788 

 
Príslušnosť k HSLT   410 410 410 410 
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Predpísaný rozsah ťažby m3 1500 155 1550 120 

 
Navrhovaný rozsah ťažby m3 1500 220 1550 160 

 Kalkulácia na pôvod. 
spôsob vykonania 

na 1 m3 € 7,89 9,21 7,00 7,79 

 
na celý obj. € 11835 2026 10850 1246 

 Kalkulácia na zmen. 
spôsob vykonania 

na 1 m3 € 9,24 8,18 8,62 9,78 

 
na celý obj. € 13860 1800 13361 1565 

 
Rozdiel nákladov 

v € € 2025 -227 2511 318 

 
v % % 17% -11% 23% 26% 
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Náklad na 1 ha 
zabezpeč. MLP 

z um.ob. € 2984 2984 2984 2984 

 
z pr. ob. € 712 712 712 712 

 
Prepis obnovy 

umelá ha 0,00 0,00 1,40 0,00 

 
prirodz.  ha 3,59 0,00 2,36 0,00 

 
Predpokl. obnovy 

umelá ha 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
prirodz.  ha 3,59 0,45 3,76 0,28 

 Náklad na 
zabezpeč.porastu 

pôv.sp. € 2556 0 5858 0 

 
zmen.sp. € 2556 320 2677 199 

 
Rozdiel nákladov 

v € € 0 320 -3181 199 

 
v % % 0% ########## -54% ########## 
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Celk. náklad 

pôv.sp € 14391 2026 16708 1246 

 
zmen.sp. € 16416 2120 16038 1764 

 
Rozdiel nákladov 

v € € 2025 94 -670 518 

 v % % 14% 5% -4% 42% 

         

 



 

Zoznam porastov v projekte  PRO   SILVA 

      

JPRL PS Výmera (ha) Vek Zásoba (m3) Ťažba 2010 - 2019 

            

1017 a   7,41 75 3010 220 

1017 b   1,54 25 106 0 

1018   14,13 70 4899 225 

1019   9,4 70 2949 225 

1020 a    9,55 95 3795 1500 

1020 b   3,45 55 1047 95 

1021 a   2,93 85 1005 100 

1021 b   1,6 25 40 0 

1022   8,99 75 2759 50 

1023   17,96 70 5819 465 

1024   12,2 65 3995 400 

1025 a   12,84 65 3574 300 

1025 b   1,67 40 233 45 

1026 a   7,11 65 2010 200 

1026 b   5,04 40 1014 190 

1027 a   12,29 35 1688 370 

1027 b   4,06 55 1031 135 

1027 c   2,54 15 14 0 

1028   7,14 55 2068 180 

1029 a   19,28 70 6466 265 

1029 b   1,62 30 149 30 

1030   8,87 70 1987 145 

1042 a   17,76 65 5101 500 

1042 b   1,13 30 110 20 

1042 c   0,81 20 2 0 

1043   1,79 45 428 40 

1044 a 1 7,15 105 2374 1900 

  2 4,18 20 26 0 

  3 3,15 5 0 0 

1045 a 1 1,69 135 402 402 

  2 1,95 30 192 40 

  3 1,82 15 2 0 

1045 b   1,73 55 490 0 

1046 a   4,59 65 1211 120 

1046 b   3,82 25 267 10 

1047 a 1 7,27 105 2295 1550 

  2 2,81 2 0 0 

1047 b   1,08 65 420 0 

1048 a   4,47 30 510 130 

1048 b   5,19 65 1787 75 

1063   11,63 70 3988 200 

1064   4,81 70 1788 160 

            

Spolu:   260,45   71051 10287 

 

 



 

 


