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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Lesná oblasť: 40 Branisko

Užívateľ (OZ):

Zemepisné súradnice: z.š. 48°59´,z.d. 20°54´

PREŠOV
Rozpätie nadmorskej výšky: 650-1041m n.m.

LHC:
Chminianska Nová Ves

Prevládajúca expozícia: SV,JV

Názov:
Výmera:

BREZOVÁ
144,15
ha

Priemerný sklon: 50 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: mierne teplá,okrsok
Priem. ročné zrážky v mm: 720
vlhký horský
Geologické
podložie:
kryštalická Priem. roč. teplota v °C:
6
rula,brydlica,kremenec
Prevládajúce pôdy: kamenitá,skalnatá

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:kyslé jedľové bučiny Prírode blízke hospodárenie od r. 2009
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: DZ 3,BK 8,JH 2,LP 2,BR 1
I. - 23 %,
II. - 7 %,
III. - 10 %,
IV. -8 %,
V. - 14 %,
VI+ -38%
ihličnaté: JD49,SM20,BO14,SC1
Produkcia a ťažba:
Zásoba

Plánovaný etát ročný

33 552 m3

35,2 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP): 233 m3/ha

z toho: úžitková hmota

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 60%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
14,07
z toho prir. obnova 76%, umelá obnova 24 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl. 17%,pod clonou por.83%

35%

5%

90 %, 10 palivo %

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
Prirodzená obnova

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+

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
Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+
+
+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA :
Pri podrobnejšom spoznávaní prírodných podmienok lesných porastov na obvode Branisko
som sa rozhodol zaradiť časť porastov do projektu Pro Silva. Podmienky jednotlivých dielcov
to umožňujú a využívaním produkčného potenciálu stanovištia a rastového priestoru
jednotlivých drevín zabezpečiť do budúcna obhospodarovaním vhodnú výškovú a hrúbkovú
štruktúru porastov a v drevinovej skladbe zvýšiť podiel listnáčov. Zámerom je ochrana
genetickej diverzity lesných drevín, zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy. Ďalším
dôležitým faktorom pre zaradenie porastov do projektu bolo aj to, že predošlé zásahy boli
smerované na jemnejšie spôsoby obhospodarovania lesa a dielce sú zaradené do kategórie
lesov ochranných a účelových.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe :
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2004-2013 sa ako najčastejší obnovný postup
vyskytuje účelový výber s jedným zásahom za decénium, v menšej miere maloplošný clonný
rub a dorub, spravidla dvakrát za decénium, ale aj ojedinele maloplošný holorub.
Intenzita zásahov predstavovala v priemere 35% zo zásob obnovovaných porastov.
Z ťažbovo obnovných postupov sa využíva ťažba JMP, približovanie UKT, v náročnejšom
teréne sústreďovanie koňmi spolu s UKT. Terénne podmienky mierne členité až členité,
priemerný sklon je 50%.
Výchovné ťažby
V porastoch do 50 rokov predpisovalo LHP intenzitu zásahu v priemere 14% zo zásoby
porastov, skutočnosť bola v priemere 24% čo bolo v niektorých porastoch ovplyvnené
náhodnou ťažbou. Dielce boli postihnuté vetrovou a kôrovcovou kalamitou, kde došlo
k preriedeniu alebo úplnému rozvráteniu porastov. V rámci daného objektu sa jedná o dva
porasty takto postihnuté škodlivými činiteľmi za posledných 5 rokov. Z hľadiska spôsobu
vykonania išlo o zásahy vykonávané prevažne v úrovni. Rozčleňovanie porastov linkami
vzdialenými od seba na 50-60 metrov, šírka liniek 3-4.m. Samotná výchova bola zameraná na
úpravu drevinovej skladby, stabilitu porastov a kvalitu jedincov.
Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy LHP na roky 2004-2013 pre porasty v projekte je 14,07
ha, z toho pre umelú obnovu 3,32 ha/ 24%/ a pre prirodzenú obnovu 10,75 ha / 76% /. Spôsob
vykonania umelej obnovy - sadba jamková.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa vykonáva spravidla 1x ročne podľa potreby v porastoch zalesnených
umelou sadbou, ochrana proti zveri u drevín jedle, javora a to chemickým náterom. Plecie
ruby a výsek krov sa vykonávajú v porastoch za účelom odstránenia hlavne agresívnej liesky
pre uvoľnenie žiaducich drevín.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je spravidla 1x až 2x za decénium, zásahy sú vedené najmä v úrovni
s negatívnym výberom.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Podmienky jednotlivých lesných porastov ich druhová a veková rozmanitosť ma priviedli
k myšlienke zmeniť doterajšie hospodárenie na prírode blízke obhospodarovanie, ktoré je
základom pre ešte lepšie zhodnocovanie drevnej hmoty, zvyšovanie prírastku a cielenou
výchovou dopestovať stabilné a kvalitné porasty.
Obnovné ťažby
Podľa predpisu LHP na roky 2004-2013 prevláda ako spôsob vykonania účelový výber
a v prípade, kde bol predpísaný maloplošný clonný rub sa úpravou predpisu vykonal taktiež
účelový výber. Vo väčšine porastov boli doteraz tieto ťažby vykonané, čo znamená základ pre
prípravu jednotlivých porastov na ďalšie obhospodarovanie v schéme Pro Silva. Ťažbou boli
odstránené nekvalitné jedince, presvetlenie porastu a uvoľnenie korún kvalitným jedincom.
V predmetnom území sa nachádzajú porasty dvoj až troj etážové, čo je zárukou hrúbkovej
a výškovej diferenciácie porastov. V ďalšom období bude nutné sa zamerať na samotný porast
ako jednotlivý celok a plánovať obnovu podľa skutočných podmienok a to stavu prirodzeného
zmladenia, vývoja jednotlivých porastových skupín a taktiež zdravotného stavu porastu. To
znamená plánovať skupinovitý a skupinový rub, alebo jednotlivý výber. Počet zásahov
spravidla 1 až 2 krát za decénium podľa potreby jednotlivých porastov. Intenzita zásahov bola
doteraz v priemere 27%, do budúcna pri obnove plánu zásahy plánovať na zvýšenie stability
porastov a podporu najkvalitnejších jedincov v hornej vrstve pre čo najvyšší prírastok.
Technologickou prípravou porastov bude potrebné dielce rozčleniť sieťou približovacích
liniek vzdialených od seba na 30 až 40 metrov, využiť jestvujúce linky a svažnice pre čo
najlepšie sprístupnenie porastov. Sústreďovanie vykonávať metódou krátených surových
kmeňov, v náročnejších terénoch využiť na prípravu drevnej hmoty režijné záprahy.
Výchovné ťažby
Výchovnými zásahmi je potrebné dopestovať dostatočný počet stabilných a kvalitných
jedincov. Zásahmi sa zamerať jednak na samotné výchovné porasty, ale aj na vyvinuté
porastové skupiny v jednotlivých dielcoch a týmto formovať hrúbkovú a výškovú
diferenciáciu porastov. Pri voľbe zásahov zvoliť podúrovňovú prebierku s negatívnym
výberom a neskôr úrovňovú prebierku s pozitívnym výberom. Výsledkom by mala byť úprava
drevinového zloženia, odstránenie nekvalitných jedincov a uvoľnenie korún. Počet zásahov na
decénium spravidla 1 až 2 krát podľa stavu porastov, intenzita by sa mala pohybovať na
úrovni 20%.
Technologickou prípravou je potrebné doplniť sieť približovacích liniek vo vzdialenosti 30-40
metrov a uplatňovať smerovú stínku.
Obnova lesa
Takýmto obhospodarovaním možno očakávať 90% prirodzenej obnovy a 10% umelej obnovy
tam, kde sa nepodarí dosiahnuť prirodzené zmladenie. Podporovať primiešané dreviny ako
javor, lipu, borovicu, smrekovec, ale aj dub.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine bude zameraná prevažne pre umelú obnovu a to hlavne na kalamitných
plochách spolu s ochranou proti zveri. Plecie ruby vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu na
odstránenie agresívnej liesky, poprípade na úpravu drevinového zloženia na plochách po
kalamitnej ťažbe.

Výchova prečistkami
Zásahy realizovať 1 krát za decénium, vo vyspelejších skupinách 2 krát a to úrovňové zásahy,
podľa potreby zásah aj v podúrovni, odstránenie nekvalitných jedincov, redukcia počtu a
úprava drevinového zloženia.

Pohľad na porasty objektu Brezová

Demonštračné objekty :
Dielec 701 10
Nachádza sa v nadmorskej výške od 900-950 m n. m. na severovýchodnej expozícii vo svahu
so sklonom 40%.

Charakteristika predchádzajúceho LHP 1994-2003 :
Vek 70 rokov, výmera 7,21 ha, zakmenenie 0,8 , zastúpenie drevín SM 75%, BO 20%, JD
5%. Celková zásoba porastu 2546 m3.
Predpis LHP 1994-2003: poškodené jedince vyrúbať, zásah o sile 200 m3.
Vykonané : predrubná náhodná ťažba v rokoch 1998-2003 hlavne u dreviny smreka spolu
v množstve 541 m3.
Charakteristika terajšieho LHP 2004-2013:
Vek 80 rokov, výmera 6,99 ha, zakmenenie 0,7 , zastúpenie drevín SM 65%, BO 30%, JD
5%. Zásoba porastu 2195 m3.
Predpis: v hustejších skupinách prebierka, v redších skupinách podsadiť.
Vykonané: v rokoch 2005-2009 bola spracovaná kôrovcová kalamita o celkovom objeme 671
m3 a v roku 2006 výchovná ťažba na ploche 3,50 ha o objeme 15 m3. Z pestovných prác bola
v roku 2006 vykonaná podsadba na preriedených plochách o výmere 0,10 ha a umelá sadba
na ploche 0,50 ha, ako dôsledok sústredenej kalamity a taktiež v roku 2009 zalesnená plocha
0,15 ha. Na jeseň roku 2009 bola spracovaná ďalšia kôrovcová kalamita, čím vznikla holina
o výmere 0,52 ha.
Komentár : porast je od roku 1998 atakovaný podkôrnym hmyzom a aj vetrom, čím dochádza
k postupnému prerieďovaniu porastu, znižovaniu zakmenenia, ktoré v súčasnosti sa pohybuje

v rozmedzí od 0,6 po 0,4. Tam kde došlo k úplnému odstráneniu porastu bolo nutné pristúpiť
k umelej sadbe. Postupným spracovávaním kalamitnej hmoty a teda jemným prerieďovaním
porastu, došlo k vhodným podmienkam pre vznik prirodzeného zmladenia. To sa nachádza na
30% plochy dielca v zložení smreka, jedle, jarabiny a brezy.
Zámer do budúcna : zastúpenie smreka v hornej vrstve sa postupne znižuje vplyvom kalamít,
preto je potrebné budúce ťažbové zásahy orientovať na podporu najkvalitnejších jedincov
smreka ale aj jedle a borovice. Tie vykonávať v hustejších skupinách, ale jemnou intenzitou
uvedomujúc si, že porast je ohrozovaný škodlivými činiteľmi. Je zrejmé, že sa v dielci
vytvára aj spodná vrstva zložená od prirodzeného zmladenia až po nárasty. Tu do budúcna
výchovou regulovať počet jedincov pre zabezpečenie dobrého zdravotného stavu a statickej
stability porastu.
Technológia: porast s priemerným sklonom 40% je prakticky rozčlenený približovacími
linkami, iba v hustejších skupinách je potrebné doplniť sieť liniek na vzdialenosť 40-50
metrov. Tým sa dá dosiahnuť sústreďovanie dreva krátenými kmeňmi s UKT a v strmšom
teréne spolupráca záprahu s UKT.

Prirodzené zmladenie smreka

Prirodzené zmladenie smreka s jedľou

Schematický nákres vývojových štádií v poraste

Dielec 731 11
Nachádza sa v nadmorskej výške od 650-700 m n. m. , na východnej expozícii vo svahu so
sklonom 25%.

Charakteristika predchádzajúceho LHP 1994-2003:
Vek 95 rokov, výmera 5,02 ha, zakmenenie 0,4 , zásoba 1197 m3, zastúpenie drevín JD 70%,
BO 20%, SM 10%.
Druhá etáž : vek 20 rokov, výmera 1,25 ha, zakmenenie 0,2 , zastúpenie drevín SM 50%, JD
40%, BO 10%.
Predpis predchádzajúceho LHP : bez zásahu.
Vykonané : rubná náhodná v roku 1996 o sile 70 m3 a v roku 2000 RN 52 m3.
Charakteristika súčasného LHP 2004-2013 :
1. etáž: vek 105 rokov, výmera 4,22 ha, zakmenenie 0,3 , zásoba 982 m3, zastúpenie
drevín JD 60%, BO 30%, SM 5%, DB 5%.
2. etáž: vek 30 rokov, výmera 1,21 ha, zakmenenie 0,2 , zásoba 138 m3, zastúpenie
drevín SM 50%, JD 40%, BO 10%.
3. etáž: vek 5 rokov, výmera 0,60 ha, zakmenenie 0,1 , zastúpenie drevín JD 50%, SM
40%, JB 10%.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží 1120 m3, z toho na ha 186 m3.
Predpis LHP :
Účelový výber, kroviny vysekať, podsadiť.
Vykonané : v roku 2005 bol prevedený účelový výber na celej ploche porastu o objeme 193
m3 a rubná náhodná ťažba dreviny smreka o objeme 44 m3. V roku 2007 bola podsadbou
zalesnená plocha 0,60 ha drevinami jedle, buka a javora.

Komentár : prevedený účelový výber bol zameraný na odclonenie druhej a tretej etáže, čím sa
porast hrúbkovo a výškovo rozdiferencoval. Horná etáž je nateraz až dostatočne presvetlená,
týmto sa vytvorili vhodné podmienky na hrúbkový prírastok jednotlivých stromov. Tu bude
potrebné vyznačiť a zaevidovať najkvalitnejšie jedince jednotlivých drevín formou cieľových
stromov a dlhodobo sledovať ich možný prírastok a dosiahnuť tak najkvalitnejšie zhodnotenie
drevnej hmoty. Je potrebné zachovať a podporovať ojedinele sa vyskytujúce jedince duba,
ktoré ešte nedosahujú optimálnu hrúbku a je teda zrejmý ich možný prírastok a taktiež
žiaduca fruktifikácia.
Druhá etáž vytvára v poraste pravidelne rozmiestnené skupiny tvorené drevinami smreka,
jedle a s primiešaním drevín ako buk, breza, jarabina a borovica. Tu je vhodné buď ešte do
konca platnosti LHP, alebo pri obnove naplánovať výchovný zásah orientovaný na podporu
už aj tu sa vyskytujúcich najkvalitnejších zložiek jednotlivých drevín.
Tretia etáž je pravidelne vo väčších skupinách rozmiestnená na 80% plochy porastu od
prirodzeného zmladenia až po nárasty, tvorená drevinami jedle, smreka, jarabiny, ale našiel
som aj pár jedincov duba. Podľa predpisu LHP bola v poraste vykonaná aj podsadba, čo sa mi
v súčasnosti javí ako možno zbytočná investícia, bujné prirodzené zmladenie je toho
dôkazom, ale na druhej strane to prináša do porastu oživenie čo sa týka drevinového zloženia,
čiže jeho ešte väčšej pestrosti ( JD,SM,BK,JH,JB,DB).
Technológia : porast je predelený linkami, ale je potrebné doplniť a zahustiť sieť
približovacích liniek na vzdialenosť 30-40 metrov čím sa zabezpečí sústreďovanie krátených
kmeňov a hlavný dôraz klásť na ochranu druhej a tretej etáže.
Hrúbkové a výškové rozvrstvenie porastu:

D 731 11 :

Prirodzene zmladený dub v zajatí smrekového zmladenia:

Náčrt vývojových štádií v poraste

Dielec 733 01
Nachádza sa v nadmorskej výške od 700-750 m n. m. na juhovýchodnej expozícii vo svahu
podľa LHP 70%, čo v skutočnosti nie je pravda, svah dosahuje priemerný sklon maximálne
do 50%.

Charakteristika predchádzajúceho LHP 1994-2003 :
Vek 80 rokov, výmera 2,15 ha, zakmenenie 0,7 , zásoba 572 m3, zastúpenie drevín JD 75%,
SM 10%, DB 15%.
Predpis: na západnom okraji bukové skupiny vyžínať.
Vykonané: v roku 1999 rubná náhodná ťažba o objeme 44 m3 ( SM,PH) a v roku 2000 rubná
náhodná o objeme 70 m3 (JD,VT).
Charakteristika súčasného LHP 2004-2013:
Vek 90 rokov, výmera 1,65 ha, zakmenenie 0,7 , zásoba 502 m3, zastúpenie drevín JD 75%,
DB 15%, SM 10%, ojedinele borovica. Zásoba na hektár 304 m3.
Predpis: bez zásahu.
Komentár: porast je kategorizovaný ako ochranný možno z dôvodu vyskytujúcich sa
balvanitých útvarov a skál, ktoré sú nepravidelne rozmiestnené po poraste, čo by podľa môjho
názoru nemalo byť prekážkou začať s postupnou obnovou porastu. Priemerný sklon je vhodný
aj na jeho ďalšie ťažbové zásahy a rozčlenenie dielca. Navrhnúť zmenu predpisu LHP a to
nasledovne : v prvej fáze je potrebné dielec rozčleniť približovacími linkami vzdialenými od
seba na 30-40 metrov. Súčasne vykonať prípravný rub na jemné presvetlenie porastu
intenzitou 10 až 12 % zo zásoby porastu. Tu je veľmi dôležitá hra so svetlom a zásah bude
smerovaný na odstránenie nekvalitných jedincov jednotlivých drevín z porastu. Porast má

veľmi zaujímavé drevinové zloženie – jedľa, dub, smrek s primiešaním borovice. Aj keď
priemerný vek porastu je 90 rokov, čo sa týka jednotlivých drevín tak vyspelejšia je jedľa,
borovica a zastúpený dub a ojedinele aj buk sú charakteristické tenšími dimenziami, takže tu
bude potreba zásahmi podporiť ich hrúbkový prírastok. U duba bude zvlášť dôležité
vygenerovať najkvalitnejšie jedince a tie do budúcna podporovať. V súčasnosti je výskyt
prirodzeného zmladenia len pomiestny, tvorený drevinami jedle, smreka, ojedinele buka a aj
duba. Snahou uvedených zásahov a ďalších postupov je docieliť hrúbkový prírastok na
podporovaných jedincoch a za predpokladu zvýšenia podielu prirodzenej obnovy porast
výškovo a hrúbkovo rozdiferencovať.
Okrajovo sa ešte zmienim o vedľajšom poraste D 732 00, keďže jeho podmienky sú podobné
s týmto porastom, akurát v drevinovom zložení prevláda borovica. Tu je zaujímavý nástup
prirodzeného zmladenia jedle, smreka a borovice a typický ochranný ráz porastu – polovica
dielca je v strmom svahu tvoreného balvanmi, ale zabezpečeným prirodzeným zmladením
pod borovicovým materským porastom.( viď schematický nákres ).

D 733 01 pohľad na porast:

D 733 01

D 733 01 ojedinelé prirodzené zmladenie smreka:

D 732 00 pohľad na najstrmšiu časť porastu:

Náčrt vývojových štádií v porastoch:

Dielec 734 01
Nachádza sa v nadmorskej výške od 700-800 m n. m. na východnej expozícii v miernom
svahu so sklonom 35%.

Charakteristika predchádzajúceho LHP 1994-2003:
Vek 80 rokov, výmera 5,55 ha, zakmenenie 0,6 , zásoba 1882 m3, zastúpenie drevín JD 95%,
SM 5%.
Predpis: bez zásahu.
Vykonané: náhodná ťažba v rokoch 1996, 1998 a 2000 spolu o objeme 112 m3 , roztrúsená.
Charakteristika súčasného LHP 2004-2013:
1. etáž: vek 90 rokov, výmera 3,93 ha, zakmenenie 0,4 , zásoba 1587 m3, zastúpenie drevín
JD 89%, LP 11%, ojedinele zastúpené aj DB, BK, SM.
2. etáž: vek 15 rokov, výmera 1,12 ha, zakmenenie 0,2 , zastúpenie drevín JD 60%, BK 20%,
LP 20%, ojedinele SM, BR, OS.
3. etáž: vek 5 rokov, výmera 0,56 ha, zakmenenie 0,1 , zastúpenie drevín JD 40%, BK 30%,
LP 20%, SM 10%, ojedinele JB, DB.
Zásoba na ploche všetkých etáží je 283 m3/ha.
Predpis: účelový výber na celej ploche porastu o objeme 310 m3, obnova na ploche 0,77 ha
z toho 0,53 ha prirodzene.
Vykonané: v roku 2005 bol úmyselnou ťažbou účelovým výberom vyťažených 308 m3
prevažne dreviny jedle. Zásah predstavoval intenzitu 19% zo zásob porastu.
Komentár : prevedený zásah bol orientovaný na presvetlenie hornej vrstvy, odstránenie
nekvalitných jedincov a uvoľnenie druhej etáže a prirodzeného zmladenia. Čo sa týka ďalších

zásahov v hornej vrstve do konca platnosti LHP, tak nateraz je postačujúci akurát by bolo
možné v dubových skupinách vykonať jemný presvetľovací zásah na podporu
najkvalitnejších jedincov duba a uvoľnenie ich korún. Druhá etáž sa nachádza nepravidelne
rozmiestnená po poraste či jednotlivo alebo v skupinách, ktoré sú v niektorých častiach aj
vyspelejšie, tu je potrebné do budúcna naplánovať výchovný zásah zameraný na podporu
najkvalitnejších jedincov a to hlavne u drevín jedle a buka. Tretia etáž je tvorená drevinami
jedle, buka, lipy a smreka taktiež nepravidelne rozmiestnená po poraste vo väčších a menších
skupinkách. Tu bol vykonaný koncom roka 2009 výsek pre odstránenie trsov agresívnej
liesky. Keď to zhrniem tak pri plánovaní nových obnovných zásahov na ďalšie decénium je
potrebné dbať na samotné rozvrstvenie porastu, zásah v hornej vrstve jednotlivým výberom
rubne zrelých stromov, uvoľnenie spodných vrstiev a ich formovanie , taktiež podpora
hrúbkového prírastku na najkvalitnejších jedincoch a to vo všetkých vrstvách porastu.
Technologicky porast ešte do konca platnosti LHP rozčleniť približovacími linkami na
vzdialenosť 30-40 metrov, využiť jestvujúcu dopravnú sieť, aby bolo možné zabezpečiť
sústreďovanie krátenými kmeňmi, vykonávať pri ťažbe smerovú stínku. Linky sú v súčasnosti
vyznačené, zásah je o sile 24 m3 a bude vykonaný ešte v roku 2010.

D 734 01 :

D 734 01

D 734 01 : na 1 m2 sa nachádza prirodzené zmladenie duba, buka, jedle a borovice.

Náčrt vývojových štádií v poraste

Dielec 736A00
Nachádza sa v nadmorskej výške 700 m n. m. na východnej expozícii v miernom svahu so
sklonom 20%.

Charakteristika predchádzajúceho LHP 1994-2003:
Vek 30 rokov, výmera 2,30 ha, zakmenenie 0,7 , zásoba 305 m3, zastúpenie drevín SM 50%,
JD 20%, BO 5%, BK 20%, DB 5%.
Predpis: bez zásahu, vykonané bez zásahu.
Charakteristika súčasného LHP 2004-2013:
Vek 40 rokov, výmera 2,19 ha, zakmenenie 0,7 , zásoba 370 m3, zastúpenie drevín BK 40%,
JD 35%, SM 15%, BO 5%, DB 5%, ojedinele OS, JH, JS, LP.
Predpis: prebierka v 2. ½ platnosti LHP.
Vykonané: v roku 2008 bola prevedená prebierka na ploche 2,19 ha o objeme 37 m3.
Komentár: prevedený zásah bol o intenzite 10% zo zásob porastu, nateraz sa javí ako
dostačujúci. Porast vykazuje pestré drevinové zloženie, pri plánovaní ďalších zásahov je
potrebné sa zamerať na posúdenie zdravotného stavu jednotlivých drevín a podľa tohto
naplánovať zásah pravdepodobne na začiatok nového decénia a to úrovňovým zásahom
a vygenerovaním najkvalitnejších zložiek porastu, ich podpora a dosiahnutie postupného
hrúbkového prírastku. V západnej časti porastu sa nachádzajú staršie jedince buka a jedle, tu
je zakmenenie redšie a je vidieť nástup prirodzeného zmladenia jedle a buka, čo je

charakteristické pre prirodzený vývoj porastu jeho
sprievodný jav a postupným
obhospodarovaním dosiahnuť výškové a hrúbkové rozvrstvenie porastu. V poraste je
potrebné dokončiť rozčlenenie ešte jednou linkou pre sústreďovanie krátenými kmeňmi.

D 736A00 :

Porastové mapy objektu z dvoch lokalít Brezová a Humence.

Na záver ešte jeden porast :

Dielec 722A01
Nachádza sa v nadmorskej výške od 900-1000 m n. m. na severovýchodnej expozícii vo
svahu so sklonom 65%.

Charakteristika predchádzajúceho LHP 1994-2003:
Vek 85 rokov, výmera 6,77 ha, zásoba 1518 m3, zakmenenie 0,6, zastúpenie drevín JD 55%,
SM 25%, BR 10%, JR 10%.
Predpis: bez zásahu.
Vykonané: v rokoch 1998 a 2002 bolo vyťažených 175 m3 dreviny smreka – náhodná
podkôrny hmyz.
Charakteristika súčasného LHP 2004-2013:
1. etáž: vek 95 rokov, výmera 3,29 ha, zásoba 1156 m3, zakmenenie 0,4 , zastúpenie
drevín JD 59%, SM 25%, BR 13%, BK 3%, ojedinele BO.
2. etáž: vek 40 rokov, výmera 1,31 ha, zásoba 251 m3, zakmenenie 0,2, zastúpenie
drevín SM 50%, JD 40%, BR 5%, JB 5%, ojedinele BO.
3. etáž: vek 7 rokov, výmera 1,97 ha, zakmenenie 0,3, zastúpenie drevín SM 50%, JB
30%, JD 20%, na východnej časti v dvoch tretinách porastu zakmenenie 0,5.
Predpis: na V mal. clon. rub v pásoch šír. na 2 výšky por. dorub na stried. pás. na Z a na SV
mal. clon. rub v pás. na 2 výš. por. , 2 vých. obnovy . Na Z okraji preried. skup. podsadiť,
vyžín. 2 zás. v dec. , dorub nal. č1. Ťažba o objeme 560 m3 na ploche 1,59 ha.
Druhá etáž predpis – v predstihu hor. etáž rúbať s dol. et. Zásah o sile 115 m3. Tretia etáž –
bez zásahu.

Vykonané: zatiaľ bez zásahu, v roku 2006 bola vykonaná podsadba na ploche 0,10 ha
v preriedených častiach porastu drevinami jedle a buka.
Komentár:
V tomto poraste navrhujem zmenu predpisu na bez zásahovú a vysvetlím prečo : v dielci bolo
relatívne za posledných 20 rokov vyťažených náhodnou ťažbou len 175 m3 dreviny smreka.
Za celé obdobie v poraste prebiehajú prírodné procesy, ktoré sú tak charakteristické pre
prírodné lesy. Autoregulačné procesy formovali zloženie jednotlivých vrstiev lesa skoro bez
zásahu človekom. Týmto sa porast výškovo aj hrúbkovo rozdiferencoval. Pestré drevinové
zloženie je zárukou odolnosti porastu. Horná vrstva je zložená z drevín ako jedľa, smrek,
breza, ojedinele borovica a buk. Jej zdravotný stav je dobrý, tu prirodzeným pôsobením
biotických činiteľov postupne dochádza pri smreku k výpadku jednotlivých jedincov, čím sa
otvára priestor pre vývoj a nástup spodnej vrstvy. Výpadok smreka je postupný, v celom
poraste sa nachádza 10-15 jedincov smreka ako suchárov – následok skoršieho pôsobenia
podkôrnika a pár jedincov oslabených ronením živice. Pri takomto postupnom presvetlení
porastu došlo k spontánnemu nástupu prirodzeného zmladenia, ktoré sa nachádza na 80%
plochy dielca. Čiže v popise tretia etáž tvorená drevinami smreka, jedle, jarabiny a ojedinele
buka si navzájom konkuruje v rastovom priestore, je zaujímavé pozorovať zastúpenie jedle
spolu so smrekom a vtrúsenou jarabinou. Tretia etáž sa dá charakterizovať od náletu až po
nárast a mladinu.
Zaujímavosťou je západná časť porastu, tu v hornej vrstve je zastúpená jedľa na 100% , kým
na ostatnej ploche je zmiešané zastúpenie drevín. V tejto čisto jedľovej časti zatiaľ nedošlo
k prirodzenému zmladeniu tak intenzívnemu ako v zmiešanej časti. Je teda zrejmé, že
drevinovo pestré zmiešanie má veľmi dobrý vplyv, okrem iných okolností na vznik
prirodzeného zmladenia a tým budúceho postupného rozvrstvenia porastu.
Mojím zámerom je tento porast nechať do budúcna bez zásahu, aby bolo možné sledovať jeho
vývoj na základe samoregulačných procesov, samozrejme pokiaľ nedôjde k nepredvídanému
rozvráteniu porastu abiotickými činiteľmi. Dalo by sa povedať, že môže poslúžiť na malý
výskum, v blízkej dobe založím skusné plochy o výmere jedného ára vo všetkých vývojových
fázach – od náletu cez nárasty, mladiny až po hornú vrstvu, kde budem sledovať konkurenčný
boj jednotlivých drevín v rastovom priestore a hrúbkové prírastky u najkvalitnejších jedincov
jednotlivých drevín. Zároveň tu bude možnosť porovnať to čo dokáže vytvoriť – vypestovať
sama príroda relatívne bez zásahu človeka a na druhej strane porovnať porasty kde cielenými
zásahmi sa snažím dopestovať prírode blízky les, samozrejme pri čo najvyššom zhodnotení
drevnej hmoty.
Zhrnutie : zmena predpisu na bez zásahový, vzhľadom na sklon porastu 65% navrhujem
zmeniť kategóriu lesa z účelového na ochranný, taktiež pôda je plytká s vystupujúcou
horninou až súťovitá.
Pár záberov z porastu :

Náčrt vývojových štádií v poraste

Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch
Č. porastu (ako celok)

t.j. 701 10

celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže

ha

zásoba na ha (všet.etáží)

m3

Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť

Zmena nákladov na ťažbovú činnosť

Príslušnosť k HSLT

731 11

733 10

734 01

736 A 00

6,99

6,03

1,65

5,61

2,19

314

163

304

283

169

504

409

497

409

409

predpísaný rozsah ťažby

m3

671

237

0

307

37

navrhovaný rozsah ťažby

m3

200

85

60

95

20

na 1 m3

€

11,05

8,30

9,19

8,10

15,70

na celý obj.

€

2210

706

551

770

314

na 1 m3

€

11,28

10,00

10,41

9,80

18,00

na celý obj.

€

2256

850

625

931

360

0

v Sk

€

46

145

73

162

46

0

v%

%

2%

20%

13%

21%

15%

##########

z um.ob.

€

2723

2984

2895

2984

2984

z pr. ob.

€

712

712

609

712

712

umelá

ha

0,87

0,60

0,00

0,24

0,00

prirodz.

ha

0,30

0,00

0,00

0,53

0,00

umelá

ha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

prirodz.

ha

0,75

0,25

0,23

0,80

0,07

pôv.sp.

e

2583

1790

0

1094

0

0

zmen.sp.

€

534

178

140

570

50

0

v Sk

€

-2049

-1612

140

-524

50

0

v%

%

-79%

-90%

##########

-48%

##########

##########

pôv.sp

€

4793

2496

551

1863

314

0

zmen.sp.

€

2790

1028

765

1501

410

0

v Sk

€

-2003

-1468

213

-362

96

0

v%

%

-42%

-59%

39%

-19%

31%

##########

Kalkulácia na pôvod.
spôsob vykonania

Kalkulácia na zmen.
spôsob vykonania

0

Rozdiel nákladov

Náklad na 1 ha
zabezpeč. MLP

Prepis obnovy

Predpokl. obnovy

Náklad na
zabezpeč.porastu

Predpokl. zmena v
celkových nákladoch

Rozdiel nákladov

Celk. náklad

Rozdiel nákladov

