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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 21 A Ondavská vrchovina

Užívateľ (OZ): Prešov

Zemepisné súradnice:

LHC: Hanušovce

Rozpätie nadmorskej výšky: 200 – 430 m.n.m.

Názov: Lehutkov

Prevládajúca expozícia:

Výmera:

S, SZ

Priemerný sklon:

199,11 ha

40 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: teplá, mierne vlhká, okrsok Priem. ročné zrážky v mm:

650 – 850 mm

teplý mierne vlhký s chladnou zimou

Geologické

podložie:

zlepence,

ílovce, Priem. roč. teplota v °C: 8 o C

pieskovce, sliene

Prevládajúce pôdy:
hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:

Fp nst, FQ

Prírode blízke hospodárenie od r.

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté:BK 66%,HB 7%,DB 5%,BR 2%,JS 1%
I. - 23 %,
II. – 9 %,
III. - 4 %,
IV. – 19 %,
V. - 29 %,
VI+ - 17 %
ihličnaté:
BO 16%, SM 1%,SC 2%
Produkcia a ťažba:
Zásoba

Plánovaný etát ročný

45 400 m3

6,6

m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP): 228 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):

72 %

33,19 ha

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 25 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

3 %

z toho prir. Obnova 75 %, umelá obnova
25 %
z toho na voľ. pl. 5 %, pod clonou por. 95 %

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 je vytvorený za účelom zachovania genofondu pôvodných drevín buka a duba v oblasti
Ondavskej vrchoviny. Ako aj pre porovnanie jemnejších postupov obnovy a výchovy s bežnými
postupmi ( čo sa týka drevinového zloženia, kvality porastov, porastovej zásoby, zdravotného stavu a
poškodenia zverou a ťažbou ).

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby :
V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2008 – 2017 ako aj v predchádzajúcom LHP sa
najčastejšie uvádza obnovný postup okrajový clonný rub - OCR v pásoch na 2 výšky porastu s 2
zásahmi v decéniu, v menšej miere maloplošný clonný rub - MCR a dorub - DO
Intenzita navrhovaných zásahov sa pohybuje v rozmedzí 18 až 56 % zo zásob obnovovaných
porastov .Z ťažbovo obnovných postupov sa využíva ťažba JMP a následné približovanie surových
kmeňov ŠLKT . Využitie koní v obnovných ťažbách je zriedkavé.

Výchovné ťažby
Intenzita výchovných zásahov v predpise LHP v porastoch do 50 r. sa pohybuje v rozmedzí 14 - 23 %
Zásahy sú vykonávané prevažne v úrovni a to negatívnym výberom. V porastoch nad 50 r.
v rozmedzí 7 – 10 % . So zameraním na formovanie a uvoľňovanie korún kvalitných jedincov .Porasty
sú z väčšej časti rozčlenené linkami vzdialenými 40- 60 m

Obnova lesa
V predpise LHP je obnova lesa v pomere 75 % prirodzenej a 25 % umelej obnovy. Z toho 68% buka,
15 % duba, 11 % borovice 3 % hraba a 2 % javora. Umelá obnova sa vykonáva v prevažnej miere
jamkovou sadbou.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
V kultúrach a nárastoch sa prevádza vyžínanie po dobu zabezpečenia porastov. Ochrana proti zveri
sa vykonáva prevažne u borovice, duba, javora a jaseňa.

Výchova prečistkami
V predpise LHP sú uvádzané prevažne 2 zásahy za decénium iba pri dubových a riedkych mladinách
a žrdkovinách 1 zásah . Zásah je orientovaný do úrovne zameraný na odstránenie rozrastkov
a predrastkov a úpravu hustoty jedincov ako aj odstránenie nekvalitných a poškodených jedincov.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Hlavnou zmenou je zanechanie schematických obnovných postupov ( pásov ) a prechod na skupinové
a skupinovité obnovné postupy, ktoré lepšie zohľadňujú stav prirodzeného zmladenia a rubnej zrelosti
jednotlivých skupín stromov. Počet zásahov znížiť na 1 za decenium v ojedinelých prípadoch
ponechať 2 zásahy . Intenzitu zásahov znížiť z 50% na 25% popr. menšiu.

Výchovné ťažby
Od rastovej fázy žrdovín s výškou 12- 15 m prejsť na uvoľňovanie korun najkvalitnejších jedincov.
Dovtedy udržiavať dokonalý až prehustený zápoj .

Obnova lesa
Pri obnove vnášať do uvoľnených a menej zapojených skupín smrekovec
( javor, jaseň )

alebo cenné listnáče

Starostlivosť o mladé lesné porasty
V mladších rastových fázach dbať hlavne na ochranu proti zveri prevažne pri drevinách jaseň, javor,
dub, lipa.

Výchova prečistkami
Vo výchove sa hlavne zamerať na podporu autoregulačných procesov v rastových fázach mladín
a žrdkovín ( odstranovaním iba rozrastkov a predrastov v dostatočne hustých skupinách ponechanie
na autoredukciu.) Na podporu rôznorodosti drevinového zloženia uvoľnovať a napomáhať aj
ojedinelým drevinám ako dub, ,javor, jaseň, lipa, brekyňa

Demonštračné objekty
Porast 50 20

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 9,21 ha, vek 25 r. zakmen. 0,8 ,
zast. drevín bk 40, bo 20, dz 15, br 10, hb 10,
sm 5 .
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 332
m3, z toho na ha 36 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
V mladších skupinách a hustejších skupinách
prečistka 2 x , 1 zasah do ½ platnosti LHP, na
ostatnej ploche prečistka , vo vyspelejších
skupinách prebierka, dokončiť rozčlenenie,
predpis ťažby 10 m3, na ploche 2,00 ha ,
intenzita zásahu 14 %.
Vykonané (doteraz): VÚ ťažba 82 m3
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP,
ktorý sa bude realizovať alebo sa už
realizuje):
V mladších skupinách a hustejších skupinách
prečistka 2 x , 1 zasah do ½ platnosti LHP, na
ostatnej ploche prečistka ,vo vyspelejších
skupinách silná racionalizačná prebierka s
rozčlenením, ťažba 80 m3, intenzita zásahu 111
%, 1 zásah v decéniu.
Technologický postup:
V prečitkových skupinách dokončiť rozčlenenie
s rozostupom 20-30 m približovanie koňmi.

Dlhodobý zámer:
V prečitkových skupinách odstrániť iba rozrastky a predrastky ako aj drevinovo nevhodné jedince,
kvalitné hustejšie skupiny ponechať na autoredukciu, silnou racionalizačnou prebierkou uvoľniť koruny
najkvalitnejších jedincov.

Porast 51

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 5,69 ha, vek 95 r. zakmen. 0,70, zast. drevín bk 60, hb 40
2. etáž: Výmera 0,63 ha, vek 10 r., zakmen. 0,10, zast. drevín bk 70, hb 30.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2148 m3, z toho na ha 340 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Okrajový clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, založiť 2 východiská obnovy, postupovať na Z,
2 zásahy v decéniu, predpis ťažby 1200 m3, obnova na ploche 3,23 ha (prirodzene z toho 2,74 ha),
intenzita zásahu 56 %.
Vykonané (doteraz): OÚ ťažba 425 m3.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub na 2 výšky porastu, ťažba 700 m3, intenzita zásahu 33 %, 2 zásahy v decéniu,
40 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 85, hb 10, db 5, prirodzená obnova 1,85
ha
Technologický postup:
Pri smere stínky prihliadať na odrastenejšiu 2 etáž. Približovanie LKT jednotlivo krátených kmeňov,
pokiaľ možno tak čím väčšiu časť hmoty vyťahovať proti svahu s ohľadom na menšie poškodenie
zostávajúceho porastu.
Dlhodobý zámer:
Nakoľko v tomto poraste je veľké zastúpenie hraba tak upustením od schematických rubov zvýšiť
podiel buka , duba a lipy v obnove.

Porast 62 A

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 8,28 ha, vek 95 r. zakmen. 0,66, zast. drevín bk 85, hb 15.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2468 m3, z toho na ha 298 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Okrajový clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu, založiť 2 východiská obnovy, 2 zásahy v decéniu,
postupovať na SZ, predpis ťažby 1100 m3, obnova na ploche 3,69 ha (prirodzene z toho 2,58 ha),
intenzita zásahu 45 %.
Vykonané (doteraz): RN ťažba 7 m3,
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Účelový výber, ťažba 700 m3, intenzita zásahu 28%, 1 zásah v decéniu, 50r. obnovná doba,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 90, hb10, prirodzená obnova 2,35 ha
Technologický postup:
Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek 30- 40 m , smerová stínka , približovanie
LKT jednotlivo krátenými kmeňmi,
Dlhodobý zámer:
Postupným výberom nekvalitných a poškodených jedincov ako aj uvoľnením odrastenejších skupín
prirodzeného zmladenia docieliť väčšie vertikálne rozdiferencovanie porastu

Porast 71

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 13,31 ha, vek 100 r. zakmen.
0,75, zast. drevín bk 100.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží:
5537 m3, z toho na ha 416 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného)
LHP:
Okrajový clonný rub pásoch šírky na 2 výšky
porastu,
založiť
2
východiská
obnovy,postupovať na SV 2 zásahy v decéniu,
predpis ťažby 1000 m3, obnova na ploche
2,40 ha (prirodzene z toho 1,75 ha), intenzita
zásahu 18 %.
Vykonané (doteraz): bez ťažby a obnovy
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP,
ktorý sa bude realizovať alebo sa už
realizuje):
Účelový výber na celej ploche porastu, ťažba
1100 m3, intenzita zásahu 20%, 1 zásah
v decéniu,
nepretržitá
obnovná
doba,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 95, dz
5, prirodzená obnova 2,64 ha
Technologický postup:
Porast rozčleniť linkami podľa možnosti 30-40
m,
smerová stínka, zostavenie nákladu
v členitejšom teréne s vyťahovaním lana nad
40m, približovanie LKT jednotlivo krátených
kmeňov.
Dbať
na
nepoškodzovanie
zostávajúceho porastu.

Dlhodobý zámer:
Odstránením prestárlych jedincov BK uvoľniť odrastenejšie skupiny prirodzeného zmladenia a tým
dosiahnuť väčšiu vertikálnu a horizontálnu rozrôznenosť porastu . Na dosiahnutie druhovej pestrosti
v danom poraste uvoľniť koruny BO a DB, ponechať podľa možnosti hoci aj menej kvalitné jedince
brekyne a bresta.

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

t.j.

50 20

51

62 A

71

celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže

ha

9,21

6,32

8,28

13,31

zásoba na ha (všet.etáží)

m3

36

340

298

416

311

311

311

311

Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť

Zmena nákladov na ťažbovú činnosť

Príslušnosť k HSLT
predpísaný rozsah ťažby

m3

10

1200

1100

1000

navrhovaný rozsah ťažby

m3

80

700

700

1100

na 1 m3

€

21,91

9,83

8,03

8,66

na celý obj.

€

1753

6881

5621

9526

na 1 m3

€

21,91

11,95

9,66

9,59

na celý obj.

€

1753

8365

6762

10549

v€

€

0

1484

1141

1023

v%

%

0%

22%

20%

11%

z um.ob.

€

3757

3757

3757

z pr. ob.

€

680

680

680

umelá

ha

0,49

1,11

0,65

prirodz.

ha

2,74

2,58

1,75

umelá

ha

0,00

0,00

0,00

prirodz.

ha

1,85

2,35

2,64

pôv.sp.

€

0

3704

5925

3632

zmen.sp.

€

0

1258

1598

1795

v€

€

0

-2446

-4327

-1837

v%

%

0%

-66%

-73%

-51%

pôv.sp

€

1753

10585

11546

13158

zmen.sp.

€

1753

9623

8360

12344

v€

€

0

-962

-3186

-814

v%

%

0%

-9%

-28%

-6%

Kalkulácia na pôvod.
spôsob vykonania

Kalkulácia na zmen. spôsob
vykonania

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

Príloha č. 4
Aktuálny rozbor predpisu LHP – obnova lesa

