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

Plavnica, apríl - máj 2010
Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 41Aa Východné Beskydy –
Ľubovnianska vrchovina
Zemep. súradnice: S 20°53`55`` 49°18`44``
J 20°54`03`` 49°17`50``
V 20°55`16`` 49°17`55``
Z 20°53`20`` 49°18`27``
Rozpätie nadmorskej výšky:
470 – 760 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
V,SV
Priemerný sklon:
45%

Užívateľ (OZ): OZ Bardejov

LHC (LUC): Plavnica
Názov: Kurčín
Výmera: 195,20 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priem. ročné zrážky: 700 - 750 mm

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

Priem. roč. teplota: 5-6°C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FAn buková jedlina Prírode blízke hospodárenie od r. 2008
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 57, jh 17, jm 5, lm 1, hb 3
I. - 8 %, II. - 0
%, III. - 1 %,
IV. - 64
%, V. - 25 %, VI+ - 2 %
ihličnaté: sm 13, jd 2, sc 2
Podiel etážových porastov (odhadom):
28 %
Zásoba 61 459 m3
Produkcia: Plánovaný etát ročný
3 m3/ha
z toho: úžitková hmota 94 %, palivo 6 %
Priem. zásoba (odhad z LHP):
343 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:
40
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP):
11 ha
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 55 %
z toho prir.obnova 70 %, umelá obnova 30 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

5

%

z toho na voľ. pl. 30 %, pod clonou por. 70 %

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

+
Génová základňa pre sm

+

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

+
+
+
+
Relatívne odolný voči imisiám

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt bol vytvorený na mieste kde už v minulosti boli uznané porasty pre zber semien
v drevinách BK, JH, JM a SM a v súčasnosti sú taktiež zaradené medzi uznané porasty. Cez
maximálne využitie produkčného potenciálu stanovištia a rastového priestoru ťažbou rubne
zrelých jedincov zabezpečiť vhodné priestorové rozmiestnenie drevín podľa nárokov na
svetlo. Pôvodnú jednovrstvovú štruktúru rovnovekých porastov výškovo aj hrúbkovo
rozdiferencovať, v drevinovej skladbe cez vhodné spôsoby zmiešania zvýšiť podiel
ihličnatých drevín, ktoré v súčasnosti činí len 17 % na cieľové zastúpenie vo výške okolo
25 % , vo výchove čo najviac využívať prirodzene prebiehajúce autoregulačné procesy a ich
jemným usmerňovaním a starostlivosťou o porastovú zásobu zlepšovať kvalitu produkcie.
Sústavnou kontrolou dosahovanej zásoby a objemového prírastku zabezpečiť spätnú väzbu na
vykonávané hospodárske opatrenia.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2006 až 2015 sa ako najčastejší
obnovný postup vyskytuje okrajový clonný rub s dvomi zásahmi za decénium, v menšej miere
je navrhovaný dorub, alebo aj maloplošný holorub. Intenzita zásahov sa pohybuje v rozmedzí
18 až 27 %.
Z ťažbovo - obnovných postupov sa využíva ťažba JMP s následným približovaním LKT.
V presvetľovacích ruboch sú využívané režijné záprahy na 75 %.
Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita zásahu z platného LHP sa pohybuje na úrovni 8 – 11%. Zásahy sú
odsúvané hlavne v porastoch nad 50 rokov na úkor spracovanej kalamity. Z hľadiska spôsobu
vykonania ide o podúrovňové zásahy so zdravotným výberom zamerané na zvýšenie stability
porastu. Porasty sú zväčša rozčlenené na pracovné polia o šírke 50 – 60 m.
Obnova lesa
Predpísaná obnova lesa je v pomere 30 % umelá a 70 % prirodzená, z toho smrek 15–20 %,
jedľa 15-20%, buk 35-50%, ostatné dreviny / smc, jvh, jx, js, jm / 10%. Umelá obnova lesa sa
vykonáva prevážne jamkovou sadbou v menšej miere štrbinovou sadbou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v umele založených kultúrach raz ročne po dobu 3 až 4
rokov v závislosti od stanovištia. Proti zveri sa ochraňuje najmä jedľa a javory chemickým
náterom. V prirodzene vzniknutých nárastoch sa vykonáva prestrihávka sa účelom redukcie
ich hustoty a úpravy drevinového zloženia, v kultúrach sa prevádza plecí rub na odstraňovanie
najmä osiky, vrby a brezy.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je prevážne 2 x za decénium , pričom zásahy sú vedené najmä
v podúrovni , na konci výchovy mladín sa presúvajú viac do úrovne. Priemerný počet
jedincov pred prvou prebierkou je 1500 -2000 ks/ha.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Základnou myšlienkou zmeny doterajšieho obhospodarovania na „prírode blízke
hospodárenie“, ktorá sa tiahne od výchovy mladín až po obnovu porastov je zmena
orientácie od porastu ako celku k jednotlivému stromu, ako nositeľovi prírastku, ktorý môže
tento prírastok vytvoriť len na existujúcej hmote v najväčšom množstve vtedy, keď ma na to
potrebný rastový priestor.
Obnovné ťažby
Rubná zrelosť sa v súčastnosti posudzuje podľa veku obnovovaných porastov z ohľadom na
celkový priemerný prírastok dreviny, bonitu a zakmenenie. Pri takto plošnom chápaní obnovy
porastu zväčša na obnovných prvkoch sú predmetom obnovy aj jednotlivé jedince dreviny,
ktoré kritéria rubnej zrelosti celého porastu nespĺňajú. Z hľadiska hodnotového by malo dôjsť
k obnove v čase kulminácie najmä hrúbkového prírastku, čo ale samo o sebe nemusí zaistiť aj
najvyššiu ekonomickú realizáciu na trhu s drevom. Z doteraz uvedeného vyplýva, že filozofia
a stratégia hospodárenia by sa mala opierať o tieto atribúty:
 Hodnota – cieľová hrúbka dreva, ktorú je možné v danom čase čo
najlepšie zrealizovať na trhu s drevom.
 Zásoba – podľa možnosti hospodárením zvyšovať zásobu
 Stabilita – odolnosť voči vetrovým a snehovým kalamitám
 Úrodnosť pôdy – pestovanie stanovištne vhodných drevín
Predpokladom k splneniu týchto atribútov je hrúbková a výšková diferenciácia porastu,
prítomnosť prirodzeného zmladenia, dostatok stabilných, zdravých a prírastavých jedincov
v hornej vrstve. Z hľadiska obnovných postupov využívať spôsoby orientujúce sa na
jednotlivý strom – účelový výber, prípadne skupinu stromov – maloplošný skupinovitý rub.
Rubné porasty predmetného územia boli po rozsiahlych vetrových kalamitách v minulosti ako
aj v súčastnosti na mnohých miestach rozpojené, pričom na týchto miestach došlo k nástupu
prirodzenej obnovy, ktorá predstavuje okolo 35 % rozlohy porastov. Postupným jemným
odcláňaním / 50 – 100 m3/ha / s dobou návratu 2 až 3 krát za 12 rokov odstraňovať
prednostne všetky poškodené jedince / kalamitou, zverou, zbližovaním a pod. / bez ohľadu na
to, či sú v úrovni , alebo podúrovni, čím dôjde k posilneniu celkovej stability porastov.
V ďalších zásahoch podľa potreby odstraňovať rubne zrelé jedince jednotlivo prípadne
dorubom v skupinách nad následným porastom. V zapojených častiach porastov zabrániť
zaburineniu predčasným silným rozpojením hornej vrstvy.
Z hľadiska technologickej prípravy nebude toto možné zrealizovať bez dôkladného
rozčlenenia porastov na 40 – 50 m pracovné polia. Zo strany dodávateľov prác dbať na
dodržanie smerovej stínky, smerové približovanie metódou krátených surových kmeňov,
v nevyhnutých prípadoch využiť na prípravu drevnej hmoty režijné záprahy, dôsledná
poťažbová úprava pracovísk a asanácia poškodených stojatých stromov.
Výchovné ťažby
Všetky výchovné zásahy v porastoch do rastovej fázy kmeňoviny musia zabezpečiť, aby sa do
uvedenej fázy dostal dostatočný počet maximálne stabilných a kvalitných jedincov.
V podstate ide o pestovanie koruny týchto jedincov.
V zmysle tohto v porastoch do 50 rokov pôjde o pomerne silnú podúrovňovú prebierku
s negatívnym výberom na ktorú naviaže úrovňová prebierka s pozitívnym výberom
v porastoch nad 50 rokov. Pre zracionalizovanie výchovy je možné využiť metódu cieľových

stromov / cca. 500 ks/ha / pri ktorých sa uplatní úrovňová prebierka. Výsledkom tejto metódy
je aj väčšia hrúbková diferenciácia porastu, hlavne v miestach, ktoré tvoria porastovú výplň.
Takto chápané pestovanie porastovej zásoby sleduje odstraňovaním kmeňov zlepšenie kvality
ostávajúceho porastu. Prípadný vznik následnej prirodzenej obnovy v týchto porastoch sa
chápe, len ako sprievodný jav a každé prerušenie zápoja sa nikdy neuskutočňuje v prospech
tejto obnovy.
Intenzita zásahov by sa mala pohybovať na úrovni 15 %.
Technologická príprava porastov je zhodná s postupom opísaným v predchádzajúcej časti,
ale s podstatne vyšším množstvom prípravy drevnej hmoty režijným záprahom / 90-100% /.
Obnova lesa
Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na úrovni 80%.
Na miestach kde nedôjde k vzniku následného porastu zrealizovať prípadnú podsadbu jedle
a buka.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu, proti zveri chrániť len jedľu.
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie hustoty a úpravy drevinového zloženia.
Výchova prečistkami
Vykonávať prevážne 1 zásah sa decénium , v odôvodených prípadoch 2 zásahy za decénium ,
zásahom sledovať redukciu počtu jedincov a úpravu drevinového zloženia. Zásahy vykonávať
hlavne v podúrovni , do úrovne zasiahnuť len v prípade veľkého počtu úrovňových jedincov.

Demonštračné objekty :
Dielec 96a.
Charakteristika LHP – ( 2006 – 2015).
1. PS : Výmera: 3,84 ha, vek: 105r., zakmenenie: 6, zast.drevín: jd 25, bk 18, hb 17, lm 16,
sm 13, jh 8, js 3
2. PS : Výmera : 2,37 ha, vek : 20 r., zakmenenie: 7, zast.drevín: bk 40, sm 35, js 10, sc 10,
jh 5
Celková zásoba na ploche 1292 m3, z toho na ha 351 m3/ha.
Predpis súčasného LHP.
Maloplošný clonný rub v pásoch šírka na dve výšky porastu, štyri východiska obnovy na SZ
1/3 bez zásahu.
Návrh zmeny predpisu LHP.
Pomiestny výrub s intenzitou do 35 %.
Dlhodobý zámer.
Charakteristické pre daný dielec je až 70%
pokrytie prirodzeným zmladením buka a javora
horského nachádzajúce sa takmer rovnomerne po
celom poraste. Pomerne dobrá hrúbková
diferenciácia materského porastu a prítomnosť
prirodzeného zmladenia porastu by mohli byť
dobrým základom na vertikálne rozdiferencovanie
porastu s možným následným prechodom na
výberkovú štruktúru.
Opatrenia do konca platnosti LHP.
Pri doterajšom hospodárení boli v dielci vykonávané opatrenia smerujúce k jeho prebudove
na výberkový spôsob hospodárenia, pri ktorom by sa zabezpečilo že v poraste by sa už
netvorili plôšky, ktoré by bolo potrebné zalesňovať a porast by sa začal sám obnovovať.

Dielec 96 b 00.
Charakteristika LHP – ( 2006 – 2015).
Výmera: 10,88 ha, vek: 90 r., zakmenenie: 7, zast.drevín: hb 25, bk 25, jh 25, jd 25
Celková zásoba na ploche : 3613 m3, z toho na ha 332 m3.
Predpis súčasného LHP.
Na JV 1/3 maloplošný holorub v pásoch šírka na dve výšky porastu, založiť 1 východisko
obnovy, na ostatnej ploche okrajový clonný rub v pásoch šírka na dve výšky porastu, založiť
5 východísk obnovy. Postupovať na SZ.
Vykonané do r. 2009: Spracovaná RN ťažba vo výške v roku 2008 30 m3, v roku 2009
21 m3
Návrh zmeny predpisu LHP.
Skupinový clonný rub , intenzita zásahu do 25 %.

Dlhodobý zámer.
Využiť nástup prirodzenej obnovy takmer po celej ploche porastu skupinovým clonným
rubom rubne zrelých jedincov nad vyspelejšími skupinami , tieto postupne odcláňať a tým
porast výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať. Zabezpečiť cieľové zastúpenie hlavných drevín
cez využitie prirodzenej obnovy buka a hraba. Vytvoriť vhodné podmienky na podporu
zmladzovania aj jedle a javora, čo by sa
vhodnými zásahmi malo dať zabezpečiť.

Opatrenia do konca platnosti LHP.
Našim zámerom je , aby sme v poraste už
nešli hospodáriť v pásoch, ale v menších
skupinkách. Tam kde už je existujúce
prirodzené zmladenie podporiť a v miestach
kde ho ešte nemáme , vytvoriť mu také
podmienky, aby sa nám porast začal na celej
ploche prirodzené obnovovať. Postupnými
krokmi dosiahnuť to, aby sme porast
rozdiferencovali výškovo aj vekovo.

Dielec 97.
Charakteristika LHP – ( 2006 – 2015).
1. etáž : Výmera: 12,71 ha, vek: 95 r., zakmenenie: 7, zast. drevín: bk 75, jh 25
2. etáž : Výmera: 5,44 ha, vek: 5 r., zakmenenie: 3, zast.drevín: bk 100
Celková zásoba na ploche všetkých etáži : 6897 m3, z toho na ha 380 m3.
Predpis súčasného LHP.
Na V ¼ doruna striedavých pásoch šírka na
2 výšky porastu, 2 východiska obnovy, na
ostatnej ploche okrajový clonný rub
v pásoch , šírka na 2 výšky porastu, založiť
tri východiska obnovy postupovať na Z.
Vykonané do r. 2009.
V roku 2007 spracovanie kalamity RN
ťažba 34 m3 a dorob na ploche 0,69 ha
350 m3, v roku 2008 dorub na ploche 2 ha
732 m3, v roku 2009 vykázané prirodzené
zmladenie na ploche 2 ha.

Návrh zmeny predpisu LHP.
Dorub, ktorý už bol vykonaný a OCR v celkovej výške 2000 m3 čo je 29% intenzita zásahu
oproti pôvodnej 45% intenzite.

Dlhodobý zámer.
V poraste sa nachádza niekoľko odrastlejších skupín, ktoré prirodzene vznikli po realizácií
kalamít v minulom období a pekné zmladenie po vykonaných doruboch, tieto naďalej
podporovať a zväčšovať plochu prirodzené sa zmladzujúcu. Podporiť aj druhu etáž, ktorá nám
už vytvára základ pre rozdiferencovanie porastu do budúcna.
Opatrenia do konca platnosti LHP.
V hodným spôsobom hospodárenia vytvoriť v poraste také podmienky, aby sme mohli
v poraste pozvoľna prejsť na výberkový spôsob hospodárenia a úplne vylúčili holorubné
metódy hospodárenia.
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