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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 20 A Slanské vrchy

Užívateľ (OZ): OZ Prešov

Zemepisné súradnice:

LHC (LUC): Kokošovce ( Zlatá Baňa )

Rozpätie nadmorskej výšky:660 - 900

Názov: Tri javory

Prevládajúca expozícia: J

Výmera: 163,83 ha

Priemerný sklon: 30%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Priem. ročné zrážky: 750 mm

Klimatická oblasť:
C 1 – mierne chladná
Geologické podložie:
pyroxenické andezity
Prevládajúce pôdy:
Hnedá lesná pôda – mezotrofná

Priem. roč. teplota: 6,5°C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Fp, Ft
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: BK 90, JS 4, JH 2

Prírode blízke hospodárenie od r. 2012
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. - 10
%, II. - 5 %, III. - 5
%,
IV. - 60
%, V. - 30 %, VI+ %
Podiel etážových porastov (odhadom):
80 %
Produkcia: Plánovaný etát ročný
2,69 m3/ha
z toho: úžitková hmota 94 %, palivo 6 %

ihličnaté: SM 2, JD 1, SC 1
Zásoba 56 740 m3
Priem. zásoba (odhad z LHP):
384 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

50 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:

40 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP):
0 ha
z toho prir. obnova 0 %, umelá obnova 0 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

10

z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 0 %

%

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

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

veľmi
časté
50-75 %

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

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt je vytváraný zo zámerom využitia danosti produkčného potenciálu stanovištia,
zvýšenie a skvalitnenie porastovej zásoby a v neposlednej miere aj potrebné zvýšenie
ekologickej stability bukových porastov. Pôvodnú, vo väčšine porastov prevládajúcu
jednovrstvovú štruktúru rovnovekých porastov výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovávať na
zmiešané porasty s využitím existujúcich primiešaných drevín, ako sú cenné listnáče
a z ihličnatých drevín jedľa biela a duglaska tisolistá s hľadaním možnosti spôsobu ich
využitia v obnove lesa. Vo výchove čo najviac využívať prirodzene prebiehajúce
autoregulačné procesy, ich jemným usmerňovaním a uplatňovaním viacerých postupov
a vzájomným porovnávaním ich účinnosti a efektívnosti docieliť prebudovu porastov na
prírode blízky les.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2010 – 2019 sa v porastoch uvádza obnovný
postup okrajový clonný rub v pásoch na dve výšky porastu s predpokladanými dvoma
zásahmi za decénium. S touto formou hospodárskeho spôsobu máme v týchto lokalitách
veľmi dobré skúsenosti z hľadiska prirodzenej obnovy (viac ako 90 %). Avšak v týchto
porastoch je v posledných rokoch najväčší problém nárazový vietor. Po presvetľovacom rube
sa porasty stávajú veľmi nestabilné.
Intenzita zásahu je priemerná 15 – 50 %.
Technológia je klasická JMP a ŠLKT.
Výchovné ťažby
V porastoch do 50 rokov je intenzita zásahu do 20 %. Zásahy sú úrovňové s negatívnym
spôsobom výberu. V porastoch nad 50 rokov je intenzita zásahu do 10 %. Zamerané hlavne
na podporu najkvalitnejších jedincov.
Technológia je klasická. V mladších porastoch aj s použitím koní. Problémom v týchto
porastoch je ťažba v období vegetácie s následnými odermi a s ich následným ošetrovaním.
Výchova bola zameraná na úpravu drevinového zloženia a skvalitnenie porastovej zásoby,
odstraňovanie rozrastlíkov.
Obnova lesa
LHP pre roky 2010-2019 predpisuje prirodzenú obnovu lesa viac ako 80 %, čo v týchto
porastoch nie je žiadny problém a vysoko to prekračujeme. Umelá obnova je len dopĺňanie už
existujúceho prirodzeného zmladenia väčšinou jamkovou sadbou voľnokorenných sadeníc.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochranu proti burine vykonávame v porastoch ručne v plôškach. Ochranu proti zveri
vykonávame náterom repelentnými prípravkami (Cervacol). Natierame dreviny JD , JH, JS.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok: prevažne 2 zásahy v decéniu. V listnatých porastoch boli vykonávané
úrovňové
prečistky s prevládajúcim zásahom v úrovni s odstránením
rozrastlíkov
a predrastlíkov s rôznou intenzitou zásahu podľa potreby porastu.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Porasty v navrhovanom objekte Tri Javory sú väčšinou vo fáze poslednej prebierky. Aby
sme sa priblížili porastom blízkym prírodnému lesu, chceme uplatňovaním zásad jemných
foriem podrastového spôsobu ich prebudovať na zmiešané, rôznoveké, vertikálne aj
horizontálne diferencované, ktoré sa svojou štruktúrou približujú prírodnému lesu. Počet
zásahov v decéniu plánujeme na 2. V obnovovaných porastoch prejdeme s 2-fázového na 3fázový (prípravná, presvetľovacia a dorub).
Ťažbový postup: Ťažbu vykonávať najmä v období vegetačného pokoja a s dostatočnou
výškou snehu minimálne 20 cm. V našich podmienkach je to od januára do konca marca. Je
nevyhnutné dodržať určenú technológiu približovania, približovacieho prostriedku, len po
vyznačených približovacích linkách.
Výchovné ťažby
Intenzitu zásahu zvýšiť na 15 % zo zásoby porastu.
Spôsob vykonania: úrovňové zásahy zamerať na úpravu drevinového zloženia, stabilitu
porastov a kvalitu produkcie, zamerať sa na podporu najkvalitnejších jedincov v existujúcich
stromových triedach.
Obnova lesa
Prirodzená obnova lesa prevládne umelú, ktorá sa stane len akousi doplnkovou, z dôvodu
zmiešania drevín cca do 5% (Sc,Jd).
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Plecí rub a prestrihávky prevádzať za účelom redukcie počtu jedincov a úpravy drevinového
zloženia (odstránením plevelných drevín). Dôsledne vykonávať ochranu proti zveri pri
drevinách Jh, Sc, Jd, Js.
Výchova prečistkami
Prečistky prevádzať 2x za decénium. Hlavný zásah v úrovni s odstránením rozrastlíkov
a predrastlíkov s podporou kvalitných jedincov a druhového zloženia.

Demonštračné objekty
Porast 91
Charakteristika z PSL
1. etáž: Výmera 12,57 ha, vek 80 r., zakmen.
0,8, zast. drevín sm 5, bk 95, vtrúsene dg, jh,
js, sc, jl
2. etáž: Výmera 3,14 ha, vek 5 r., zakmen. 0,2,
zast. drevín bk 20, jh 80, ojedinele jd, js
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5955
m3, z toho na ha 379 m3.
Predpis súčasného Plánu starostlivosti o lesy:
Prebierka na ploche 12,00 ha, okrem redších
skupín pri doline 360 m3, intenzita zásahu 6 %
Vykonané (doteraz): ťažba PN 30 m3 (vietor).
Nový návrh zmeny cez zmenu predpisu PSL :
zvýšiť intenzitu zásahu na 15%, t.j. 900 m3, s
dvoma zásahmi v decéniu.
Dlhodobý zámer
Porast je v poslednej prebierke. Na to, aby sme
ho prebudovali na porasty blízke prírodnému
lesu musíme uplatňovaním zásad podrastového
spôsobu s využitím formy výberu v skupinách, skupinkách až jednotlivého výberu
prebudovať na zmiešaný, rôznoveký typ lesa, s vytvorením vertikálnej a horizontálnej
štruktúry porastu, ktorý svojou štruktúrou zvýši svoju stabilitu, kvalitu a porastovú zásobu.
Pomocou prirodzenej obnovy zvýšiť zastúpenie iných drevín ako BK (SM, JD, DG, JH, JS,
BH, a JL).
Opatrenia do konca platnosti PSL
V poraste je potrebné zvýšiť hustotu približovacích liniek s rozostupom cca 50 metrov. Na
rozčlenenie potreba cca 100 m3. Porast rozpracovať celoplošne v skupinkách až skupinách
s podporou už existujúcich skupín PZ.
Technologický postup
Klasická technológia a to JMP, kone, UKT alebo ŠLKT . Prípadný rozrez na dve časti.
Pohyb prostriedku len po vyznačených linkách a približovacích cestách. Dbať na čo
najmenšie poškodenie ostávajúceho porastu a pôdneho krytu.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

:

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
miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami
X miesta osobitného významu
iné:

MIERKA 1 :10 000

Porast 100
Charakteristika z PSL
1. etáž-výmera 13,38 ha, vek 85 r.
zakmen. 0,8, zast. drevín sm 10, bk 90,
vtrúsene jd, jh, js
2. etáž-výmera 1,49 ha, vek 20 r., zakmen.
0,1 zast. drevín bk 100
Celková zásoba na ploche všetkých etáží:
6112 m3, z toho na ha 411 m3.
Predpis súčasného PSL
Prebierka na ploche 10,00 ha, okrem
redších skupín, predpis 280 m3 ,intenzita
prebierky 5 %.
Vykonané (doteraz): ťažba PN BK 30 m3
( VT ) a SM 10 m3 (PH).
Nový návrh zmeny PSL: zvýšiť intenzitu
prebierky na 15 % t.j. 900 m3, s dvoma
zásahmi za decénium.
Dlhodobý zámer
Porast je vývojovo podobný ako
predchádzajúci a nachádza sa pred
poslednou prebierkou. Zámerom v ďalšej
lesníckej činnosti je pre mňa prebudova na porast blízky prírodnému lesu. Prebudovu začať
uplatňovaním zásad podrastového spôsobu s využitím jemných foriem výberu, na porast
rôznoveký, rôznorodý, vertikálne a horizontálne diferencovaný a ekologicky stabilný.
Pomocou prirodzenej obnovy zvýšiť zastúpenie aj iných drevín, ako je BK, JH, JS
zastúpených v poraste, ako SM, JD, DG, BH, a JL.
Opatrenia do konca platnosti PSL
V poraste dokončiť rozčlenenie porastu pre využívanie vhodných technológii pre
približovanie dreva. Porast rozpracovať celoplošným zásahom jednotlivým výberom
prechádzajúcim do skupiniek až skupín s vytvorením vhodných podmienok pre zámer vzniku
PZ a zároveň s podporou v skupinách už existujúceho PZ, citlivým spôsobom zvyšovať
stabilitu kvalitného porastu.
Technologický postup
Klasická technológia a to JMP, kone, UKT alebo ŠLKT. Prípadný rozrez na dve časti.
Pohyb prostriedku len po vyznačených linkách a približovacích cestách. Dbať na čo
najmenšie poškodenie ostávajúceho porastu a pôdneho krytu.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

:

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
miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami
X miesta osobitného významu
iné:

MIERKA 1: 10 000

Porast 99 C
Charakteristika z PSL
1. etáž: výmera 7,54 ha, vek 85 r. zakmen.
0,8, zast. drevín bk 100, vtrúsene sm, jd, jh,
js, bh
2. etáž: výmera 3,77 ha, vek 5 r., zakmen. 0,4,
zast. drevín bk 50, jh 50, ojedinele js
Celková zásoba na ploche všetkých etáží:
4468 m3, z toho na ha 388 m3.
Predpis súčasného PSL
Prebierka na ploche 7,00 ha, okrem redších
skupín, predpis 195 m3 intenzita prebierky 5
%
Vykonané: ťažba PN 316 m3 VT.
Nový návrh zmeny PSL : predpis PSL sme už
prekročili. Kalamita bola v skupinách.
V hustejších častiach je potrebné vykonať prebierku na ploche 5 ha s hmotou 85 m3
Dlhodobý zámer
Porast je v poslednej prebierke. Spracovaním vetrovej kalamity je porast pomiestne
preriedený. V ďalšej činnosti pozvoľne uvoľňovať ostatné nenarušené časti a citlivými
zásahmi stabilizovať porast a zároveň prebudovať na porast zmiešaný, vertikálne aj
horizontálne diferencovaný, s cieľom zvýšiť stabilitu porastu a porastovú zásobu. Na ploche
nárastov po spracovaní kalamity prevádzať výchovu s cieľom zmiešania a diferenciácie
porastovej skupiny a etaži.

Opatrenia do konca platnosti LHP
Vykonať prebierku cez zmenu predpisu PSL koncom desaťročia. Dokončiť rozčlenenie
porastu.
Technologický postup
Klasická technológia a to JMP, kone, UKT alebo ŠLKT. Prípadný rozrez na dve časti.
Pohyb prostriedku len po vyznačených linkách a približovacích cestách. Dbať na čo
najmenšie poškodenie ostávajúceho porastu a pôdneho krytu.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

:

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
miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami
X miesta osobitného významu
iné:

MIERKA 1:10 000

Porast 111 A
Charakteristika z PSL
Výmera 6,06 ha, vek 50 r. zakmen. 0,8, zast.
drevín bk 60, jh 15, sc 15, js 10 vtrúsene
sm, jl
Celková zásoba na ploche všetkých etáží:
1412 m3, z toho na ha 233 m3.
Predpis súčasného PSL
Prebierka na ploche 6,06 ha 180 m3 , intenzita
prebierky 13 %
Vykonané: ťažba PÚ 160 m3 .
Nový návrh zmeny predpisu PSL: Prebierka
koncom decénia na celej ploche 160 m3
Dlhodobý zámer
Pripraviť porast na postupnú prebudovu so
zvýšením stability existujúceho zmiešania
drevín a so zvýšením kvality kvalitných
jedincov v existujúcich stromových triedach.
Stabilizáciou porastu pripraviť porast pre
nepretržitú obnovu.

Opatrenia do konca platnosti LHP
Vykonať prebierku cez zmeny predpisu PSL, zásah previesť koncom desaťročia.
Technologický postup
Klasická technológia a to JMP, kone, UKT alebo ŠLKT. Prípadný rozrez na dve časti.
Pohyb prostriedku len po vyznačených linkách a približovacích cestách. Dbať na čo
najmenšie poškodenie ostávajúceho porastu a pôdneho krytu.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

:

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
miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami
X miesta osobitného významu
iné:

MIERKA 1:10 000

Zoznam porastov v objekte
JPRL

Výmera

Vek

Návrh prebudovať
porast (áno-nie)
uviesť pri veku 5580 r.

87 00
88 01
88 02
89 01
89 02
90 01
90 02
91 01
91 02
92 01
92 02
93 01
93 02
99 C 01
99 C 02
100 11
100 12
100 20
103 00
104 00
105 00
106 00
111 A 00
111 B 00
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