
 
 

Objekt PRO SILVA 
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VVyypprraaccoovvaall::              IInngg..  MMiikkuulláášš  ZZeelleemm  

  --    vveeddúúccii  LLeessnnééhhoo  hhoossppooddáárrsskkeehhoo  oobbvvoodduu  HHeerrttnnííkk  

 

Schválil: Ing. Maďar Milan, vedúci lesníckej výroby OZ Bardejov 



 

Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie   
 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť:  
Čergovské pohorie 

Užívateľ (OZ): OZ Bardejov 
 

Zemepisné súradnice: 49° 06´ s. z. š.  
                                     21° 20´v.z.d.   

LHC (LUC): Hertník 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                                 525 – 875 m n. m. 

Názov: HURKA 
 

Prevládajúca expozícia: 
                                  S  

Výmera: 165,81 ha (v r.2001 do celkovej výmery neboli 

započítané predrubné porasty. Výmera z r.2001- 109,35 ha ) 
Priemerný sklon:  
                              45 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
       Teplá, mierne vlhká, s chladnou zimou 

Priem. ročné zrážky: 650 mm 
                                

Geologické podložie: 
       Vápenité pieskovce 

Priem. roč. teplota:  7°C 
                                   

Prevládajúce pôdy: pararendziny 
        

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Ft /Fagetum 
typicum/,   AF n /Abieto-Fagetum/ 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2001 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: Bk 20, JH 5 
 

I. -  20 %,    II. -  5     %,   III. -  2  %, 
IV. -  6 %,   V. -  2   %,   VI+ -   65   % 

ihličnaté: JD 70, SM 5 
 

Podiel etážových porastov (odhadom): 
                  20 %                     

Zásoba 42 000 m3 
 

Produkcia:  Plánovaný etát ročný  
     12,7  m3/ha  

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

z toho: úžitková hmota   95 %, palivo   5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      70      % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 
                                            

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:    20    % 
 

z toho prir. obnova 90 %, umelá obnova 10 %      

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:         10     % 
 

z toho na voľ. pl. 10 %, pod clonou por. 90  %      

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.   Kritériá prírode primeranej   

pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

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 

 
+    

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: 
 
Objekt PRO SILVA o výmere 165,81 ha s názvom Hurka je tvorený predovšetkým drevinami 

JD, SM, BK a JV. Pre vytvorenie objektu bolo základným cieľom zachovanie autochtónnej 

jedle bielej a vytvorenie podmienok pre jej prirodzenú obnovu. Postupne cieľavedomo 

dosiahnuť najdokonalejšie a najhospodárnejšie využitie produkčných predpokladov daného 

lesa. Dôvodom je tiež zvýšenie ekologickej stability a biodiverzity lesného ekosystému.  

V roku 2000 bola v katastrálnom území Hertník rozsiahla vetrová kalamita, ktorá aj túto časť 

značne zasiahla. Znížil sa podiel jedle cca o 20 % a hlavne sa narušili ekologické podmienky 

pre jej zdarný prirodzený vývoj. Príroda nám znemožnila ale i ukázala cestu jej prirodzenej 

obnovy. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe: 

 
Obnovné ťažby 

 

V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2001 – 2010 sú najviac uvádzané maloplošné 

clonné ruby v pásoch, 2 krát za decénium a dorub. Bol vykonaný zásah iba jedenkrát. 

Intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavovala 30 % z možnosti predpisu. Spracovala 

sa kalamita z roku 2000 v objeme 5 400 m3, čo bolo 13 % zo zásob všetkých dielcov. Naviac 

vetrovou kalamitou boli zasiahnuté porasty 416, 415 a 414 s intenzitou 71 %, 42 % a 28 % 

z celkových ich zásob dreva. 

 

Výchovné ťažby  

 

Výchovné ťažby boli predpísané na výmere 5,03 ha s intenzitou 13 %. Skutočnosť po 

vykonaní zásahov dosiahla intenzitu 22 %. Zásahy smerovali do úrovne na podporu buka.  

 

Obnova lesa 

   
LHP na roky 2001 -  2010 predpisuje obnovu v 9 dielcoch na výmere 35,74 ha, čo je 56 % 

z ich celkovej výmery.  Predpis obnovy v zásobach činí 23 %. V skutočnosti bolo do roku 

2010 z celkovej výmery 165,81 ha v zásobách odčerpaných 5 % zásob úmyselnou ťažbou a 

12 % zásob spracovaním kalamity.  

Popri umelej obnovy v obnovovaných dielcoch bolo stanovené dosiahnutie prirodzeného 

zmladenia na výmere 13,91 ha, čo predstavovalo 39 % z jej výmery. Skutočnosť predstavuje 

celkom iné hodnoty, napriek tomu, že nebola realizovaná predpísaná obnova. Zalesnili sa 

umelo plochy po spracovanej kalamite na výmere 20,34 ha. Nebolo dosiahnuté žiadne 

prirodzené zmladenie.  

Z drevín bol zalesňovaný predovšetkým BK, JD a SC. Veľmi málo sa vnášalo JH a JS.  

 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty  

 

Ochrana proti burine musela byť veľmi intenzívna, 2 krát ročne. Kalamitné plochy rýchlo 

zaburineli. Vyžadovali intenzívnu starostlivosť i pri ochrane proti zveri. Realizoval sa náter 

Cervacolom a Trialom, hlavne drevinu JD, JH a JS. Jedľové sadenice boli a ešte stále sú 



veľmi silne atakované zverou, čo je vidieť na odrastených jedincoch podstaným znížením 

vegetačných orgánov. Snaha bola zachovať aspoň funkčný terminál.  

Starostlivosť musela smerovať po 5-6 rokoch vykonávaním plecích rubov za účelom 

likvidácie liesky, rakyty a brezy. Permanentne je potrebné opakovať zásah každých 2-3 roky.  

 

Výchova prečistkami 

 

V existujúcich mladinách z minulého decénia sa vykonali prerezávky 1x koncom platnosti 

LHP.  

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 

 
Utvorenie objektu PRO SILVA v časti Čergova s miestnym názvom Hurka je za účelom 

prirodzenej obnovy jedle bielej, ako autochtónnej dreviny. Prírode blízkym hospodárením 

chceme dosiahnuť vhodné podmienky pre jej zdarný prirodzený vývoj. 

V LHP predpísané maloplošné clonné ruby s dvomi zásahmi v decéniu nespejú k tomuto 

zámeru. Našim cieľom je postupovať jemnejšie a dospieť postupne k prebudove na väčšine 

tohto územia / dielec 414, 415, 417, 418, 421 A, 422, 424 A/. V existujúcich clonných 

východiskách so silným presvetlením vykonávať podsadbu BK, kde pomocou jeho clony 

dosiahnuť vhodné mikroklimatické podmienky pre zmladzovanie JD. Pre prirodzenú obnovu 

jedle vytvárať podmienky zmenou štruktúry porastu, drevinovým zložením ale i mechanickou 

prípravou pôdy. Je nutné odstraňovať celoplošne nevhodnú liesku, ktorá bráni zdarnému 

vývoju semenáčikov všetkých hospodárskych drevín. 

 

Obnovné ťažby  

 

V dielcoch s prebudovou použiť substitutívnu metódu obnovy.  

Spôsob vykonania:  hospodársky spôsob podrastový – skupinový clonný rub 

                                hospodársky spôsob výberkový – výberková stromová 

Vkladať skupiny obnovy do existujúcich preriedených časti s cieľom podsadby BK a vkladať 

skupiny obnovy na podporu už zmladzujúcich časti BK i JH. Na ostatnej ploche vykonávať 

hospodársky spôsob výberkový s uplatnením stromového výberu. Cieľom by mala byť 

regulácia štruktúry hrúbkovej a druhovej výstavby i odstránenie poškodených /kalamitných 

jedincov/. Zásahom sa musí vyvolať a podporiť prirodzenú obnovu jedle a iných drevín. 

Proces obnovy v decénium by mal byť nepretržitý s intenzitou maximálne 30 %. 

V dielcoch jednovrstvových /výškovo nivelizovaných/ porastoch uplatniť taktiež substitutívnu 

metódu obnovy s prvotným cieľom výškovej a hrúbkovej diferenciácie. Odborným 

zákrokom formovať zväčšenie korún. Zrelé stromy podporiť vo vitalite, aby došlo 

k fruktifikácií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonštračné objekty: 
 

Dielec 424 A 00 

 

Charakteristika LHP (2001 – 2010) 

1. etáž: Výmera 10,67 ha, vek 95 r., zakmenenie 5, 

zastúpenie drevín: JD 75, BO 15, DB 10 

2. etáž: Výmera 1,19 ha, vek 35 r., zakmenenie 1, 

zastúpenie drevín BK 80, JD 20 

Celková zásoba na ploche oboch etáži 3 474 m3, z 

toho na ha 293 m3/ha. 

 

Predpis súčasného LHP:  

Bez zásahu. 

   

Vykonané do r. 2010:  

RNP – 33 m3, RN – 20 m3, 

zalesňovanie BK 0,12 ha 

 

Dielec 424 A 20 

 

Charakteristika LHP (2001 – 2010) 

Výmera 3,67 ha, vek 10 r., zakmenenie 8, zastúpenie 

drevín: SM 40, JD 20, SC 20, BK 20 

 

Vykonané do r. 2010:  

- prvé zalesnenie JD 0,09 ha, 

- opakované zalesnenie SM 0,15 ha, JD 0,29 

ha , BK 1,50 ha, SC 0,05 ha, 

- ochrana proti  burine a zveri, 

- plecí výrub.  

 

Dielec bol viackrát narušený vetrovou kalamitou, čím sa vytvorili mozaikovite rozmiestnené 

porastové skupiny. Plochy po spracovnej kalamite boli zalesňované a momentálne sú na nich 

zabezpečené kultúry. Prvú etáž tvorí jednovrstvová JD, BO a SM. 

 

 

Navrhovaný zámer:  

Navrhujem do redších miest vkladať skupiny obnovy s realizáciou podsadby BK. V prvej 

etáži vykonať zásah s cieľom ho rozvrstviť hrubkovo i výškovo a podporiť korunovú časť 

zrelých stromov pre semenenie. Vykonávať mechanickú prípravu pre prirodzenú obnovu. 

Odstrániť liesku a podporovať kvalitnú II. etáž. V porastových skupinách vykonávať výrub 

ND, podporovať nálet jedle. Chrániť existujúce zmladenie proti odhryzu zverou. 

 

 

 



 
Mapový podklad - dielec 424 a  

 

 

Dielec 418  01 

 

Charakteristika LHP (2001 – 2010) 

1. etáž: Výmera 8,89 ha, vek 85 r., zakmenenie 6, zastúpenie drevín: JD 80, SM 20 

2. etáž: Výmera 2,22 ha, vek 15 r., zakm. 2, zast. drevín: BK 60, JD 20, SM 10, JH 10 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži: 3 866 m3, z toho na ha 348 m3 

 

Predpis súčasného LHP: 

MCR v pásoch na 2 výšky por., 4 východiská obnovy. Pomiestna príprava pôdy. Predpis 

ťažby 1 700 m3. Obnova na ploche 4,50 ha  /prirodzene 2,25 ha/. Intenzita zásahu 43 % 

Hornú etáž rúbať s dolnou etážou, poškodené skupiny obnovovať s 1 etážou. 

Zalesnenie: BK 2,25, JD 2,25, z toho očakávané zml. JD 2,25 

 

Vykonané do r. 2010:  

OÚ – 165 m3, RN – 15 m3,  

V I. por. skupine: zalesňovnanie  podsadbou BK 0,50 ha, príprava pôdy pre prirodzenú 

obnovu, 

V dielci bol realizovaný MCR v pásoch s prvou fázou – prípravný rub. Odstránené boli 

poškodené jedince, malo vitálne a nekvalitná spodná etáž. V redších častia sa vykonala 

podsadba BK. Porast je dosť vekovo a hrúbkovo rozdiferencovaný. Nachádza sa v malom 

množstve i druhá etáž BK. Na okrajových slných zárezoch zvážnice sa objavuje zmladenie 

SM.  

  

Navrhovaný zámer:  

Navrhujem rozpracovať celý porast, kde uplatniť Polanského skupinový clonný rub. 

V mladších skupinách uplatňovať výberkovú prebierku. Postupne prebudovať porast na 

výberkový les. 



Uvoľniť výrubom liesky prirodzené zmladenie SM. 

 

Foto: Záber na malo rozdiferencovanú, mladšiu časť dielca 418. 

 
 
Foto: Existujúca II. etáž JX a BK v dielci 418                                      

 
 



 

Mapový podklad - dielec 418 
 

  

Dielec 414  11 

 

Charakteristika LHP (2001 – 2010) 

1. etáž: Výmera 13,97 ha, vek 90 r., zakmenenie 5, zastúpenie drevín: JD 70, SM 30 

2. etáž: Výmera 1,55 ha, vek 45 r., zakm. 1, zast. drevín: JH 90, JX 10,  

Celková zásoba na ploche všetkých etáži: 4 880 m3, z toho na ha 314 m3 

 

Predpis súčasného LHP: 

Bez zásahu. 

 

Vykonané do r. 2010:  

RN – 1003 m3,  

V I. por. skupine: zalesňovnanie BK 0,50 ha, JD 0,20 ha SC 0,15 ha. Príprava plochy pre 

obnovu, ochrana kultúr proti burine a zveri. Výsek krov. 

 
Dielec 414  20 

 
Charakteristika LHP (2001 – 2010: 
Výmera 1,57 ha. Holinu zalesniť a chrániť proti zveri. 

 



 

Vykonané do r. 2010: 

Zalesňovanie prvé : 1,57 ha – JD 0,30 ha, BK 1,24 ha  

 opakované: BK 0,45 ha 

Príprava plochy na zalesňovanie. Ochrana proti burine, zveri. Výsek ND. 

Dielec bol veľmi zasiahnutý vetrovou kalamitou. Vytvorili sa plochy, ktoré sú už dnes 

zabezpečené kultúry. V poraste je kôrovcovou kalamitou poškodzovaný smrek. Vytvárajú 

a plôšky, kde sa postupne dostavuje prirodzené zmladenie BK. 

 

Foto:  Skupina zmladzujúceho sa BK na kalamitných plochách v dielci 414. 

 
 

 
Navrhovaný zámer: 

V tomto dielci sa dá uplatniť Bádenský clonný rub s postupnou prebudovou na výberkový les. 

Odstraňovať kalamitné, netvárne a rubne zrelé jedince. Porušiť zápoj porastu a otvoriť 

korunovú klenbu. Znížením stupňa clonenia cieliť k dosiahnutiu hlúčkového zmiešania 

a diferenciácie prebudovaného porastu. Presvetlené skupiny po kalamite s existujúcim 

zmladením postupne uvoľňovať. 

Plošne odstrániť nežiaducu liesku a v porastových skupinách vyrúbať nehospodárske dreviny 

i kry. 

V II. etáži uplatniť výberkovú prebierku. 



 
Mapový podklad - dielec 414  

 

 

Dielec 422  11 

 

Charakteristika LHP (2001 – 2010): 

Výmera 3,10 ha, vek 90 r., zakmenenie 6, zastúpenie drevín: JD 90, SM 10 

Celková zásoba na ploche: 1 076 m3, z toho na ha 347 m3 

 

Predpis súčasného LHP: 

MCR v pásoch na 2 výšky por., 3 východiská obnovy. Pomiestna príprava pôdy. Predpis 

ťažby 350 m3. Obnova na ploche 1,01 ha  /prirodzene 0,51 ha/. Intenzita zásahu 33 % 

Zalesnenie: BK 0,50, JD 0,51, z toho očakávané zml. JD 0,51. 

 

Vykonané do r. 2010:  

RN – 82 m3,  

 

Dielec 422  20 

Charakteristika LHP (2001 – 2010) 

Výmera 0,76 ha, vek 5 r., zakmenenie 8, zastúpenie drevín: SM 40, BK 40, JD 10, SC 5, JH 5 

 

Predpis súčasného LHP: 

V redších skupinách vylepšiť, vyžínať, chrániť proti zveri 

Zalesnenie: SC 0,15,  

Vykonané do r. 2010:  



Zalesnenie opakované SC 0,25 ha, BK 0,10 ha. Ochrana proti burine, zveri. Výrub ND.  

 

Dielec 422  30 

 

Charakteristika LHP (2001 – 2010) 

Výmera 0,67 ha, vek 0 r.,  

 

Predpis súčasného LHP: 

Holinu zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri. BK 0,67 ha. 

 

Vykonané do r. 2010:  

Zalesnenie prvé BK 0,62 ha, JD 0,05 ha. Opakované zalesňovanie. Ochrana proti burine, 

zveri.  

 

V dielci bola iba spracovaná ležanina a vykonané pestovné úlohy v porastových skupinách. 

Obnovná ťažba nebola vykonávaná, ani už nebude v poslednom roku decénia.  

 

Navrhovaný zámer:  

V dielci navrhujem založiť skupiny obnovy v redších častiach a umelo ich zalesniť BK. 

V korunovo a výškovo nivelizovaných častiach citlivo uvoľňovať zápoj. Snažiť sa 

o rozdiferencovanie a uvoľnenie kvalitných stromov s dobrým habitusom. Vykonať prípravu 

pôdy pre prirodzené zmladzovanie JD. Na okrajoch porastu vykonať výrub liesky 

a podporovať zmladenie BK. V porastových skupinách 20 a 30 vykonať výrub nežiaducich 

drevín. 

 

 

 
Mapový podklad - dielec 422 

 



Mapový podklad objektu PRO SILVA  „ H U R K A „ 

 
Červené ohraničenie tvorí hranicu objektu 


