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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt je založený v lokalite Podsvinské z predrubných porastov vo veku 50 – 85 rokov, so
značným zastúpením DB (10 – 40 %), ktoré doteraz boli vychovávané kombináciou
úrovňovej a podúrovňovej prebierky, takže sa vytvárali porasty kvalitné, ale s malou
hrúbkovou a výškovou diferenciáciou. Cieľom projektu je zmenou techniky prebierok
a následne uplatnením jemnejších foriem hospodárskeho spôsobu umožniť postupnú
prebudovu porastov až na výberkové hospodárenie. V prvotnej fáze obnovy sa orientovať na
skupinovú podrastovú formu, príp. účelový výber až výberkový spôsob, s dosiahnutím
maximálnej hodnotovej produkcie (podpora DB), horizontálnej, vertikálnej a hrúbkovej
diferenciácie, zvýšenie porastovej zásoby a v konečnom dôsledku 100 % prirodzenej obnovy,
čo prinesie podstatné zníženie nákladov na pestovnú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby:
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na r. 2001 – 2010 sa v tejto oblasti
používajú rôzne formy hospodárskeho spôsobu – od MH na 1 výšku porastu cez MCR na 2
výšky porastu, ojedinele aj VCR a dorub. Cykličnosť prevažne 2 zásahy v decéniu. Intenzita
zásahov sa pohybuje v rozmedzí 25 – 50 %. Prevažuje 110 r. rubná doba a 30 ročná obnovná
doba.
V zimných mesiacoch na prelome r. 1999 – 2000 boli poškodené ihličnaté a zmiešané
porasty rozsiahlou vrcholcovou snehovou kalamitou. Aj na LS Udavské došlo k rozsiahlemu
poškodeniu BO, konkrétne aj v navrhovanom objekte porast 498 bol z dôvodu tejto kalamity
pri obnove LHP navrhnutý na predčasnú obnovu holorubom na striedavých pásoch.
Ako bežný technologický postup v tejto oblasti sa používa ťažba JMP a približovanie
ŠLKT, príp. UKT (priemerný sklon 30 %).
Výchovné ťažby:
Výchovné ťažby do 50 r. sa v porastoch objektu nenachádzajú. V porastoch nad 50 r. je
priemerná intenzita predpisovaných zásahov 8,3 % (5,7 – 11,3), skutočná intenzita
realizovaných prebierok vychádza 8,8 %, teda predpis zodpovedá výchovnej potrebe porastu.
Vzhľadom na intenzitu výchovy v predchádzajúcich decéniách a kvalitu porastov boli
predpísané zásahy 1 x za decénium.
Obnova lesa:
Nakoľko v porastoch zahrnutých do objektu PRO SILVA nie sú rubné porasty,
vychádzame z okolitých porastov, nachádzajúcich sa v doline Podsvinské (11 porastov).
Predpis LHP:
zalesňovanie celkom:
49,04 ha
z toho prir. zmlad.:
25,83 ha =
BK :
DB :
ost. drev. ( SC, BO, JH, JS)
Vykonané zalesnenie:

52,7 %
100 %
23,2 %
umelá obnova
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zalesňovanie celkom :
z toho prir. zmlad.:
BK :
DB :
ost. drev. :

19,21 ha
9,30 ha = 48,4 %
100 %
30,9 %
umelá obnova

Zalesňovanie je vykonávané klasickou jamkovou sadbou.
Starostlivosť O MLP:
Ochrana proti burine sa vykonáva 1 x ročne v umelom zalesnení, ale vzhľadom na
úživnosť pôd a agresivitu výmladkov HB, liesky, černičia, malinčia je nutné vykonávať
ochranu aj v prirodzenom zmladení – až do doby zabezpečenia kultúr. Následne sa vykonáva
plecí rub a výsek nežiadúcich drevín a krov, najmä na redukciu HB, liesky, rakyty a pod..
Ochrana proti zimnému ohryzu zverou sa vykonáva Cervacolom alebo Trialom najmä
u ihličnanov, JV, JS a na exponovaných stanovištiach atakovaných zverou aj u DB.
Výchova prečistkami:
Predpis LHP je závislý na veku, vývojovom štádiu a stavu porastu. V mladších porastoch 5
– 10 r. 1 x za decénium, 15 – 20 r. 2 x za decénium. Zásahy sú orientované najmä do úrovne
na tlmenie veľmi agresívneho HB a na odstraňovanie predrastlíkov a rozrastlíkov ,
nekvalitných a poškodených jedincov cieľových drevín.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA:
Obnovné ťažby:
Spôsob obnovy musí byť podriadený vytýčenému cieľu – dosiahnutiu maximálnej
hodnotovej produkcie a vertikálnej, horizontálnej a hrúbkovej diferenciácie porastov,
zvýšenie porastovej zásoby a dosiahnutie 100 % prirodzenej obnovy.
Maloplošnú podrastovú formu v pásoch celkom vylúčiť a prejsť na:
a) skupinový clonný rub s nepravidelným rozmiestnením východísk, s šírkou na 1 výšku
porastu a s využitím častí porastov, ktoré sa už začali zmladzovať
b) účelový výber orientovaný na ťažbu cieľových dimenzií (najmä u DB) a uvoľnenie
vznikajúceho prirodzeného zmladenia
c) pri uplatňovaní predchádzajúcich foriem obnovy v 1. fáze prejsť postupne až na
výberkový hospodársky spôsob, ktorý by mal byť cieľom a výsledným efektom celého
projektu – samozrejme v značne vzdialenom časovom horizonte.
Predpokladom uplatnenia týchto intenzívnejších foriem hosp. spôsobu je predlženie
rubnej doby z doteraz prevažujúcej 110 r. na 120 a viac a predlženie obnovnej doby z doteraz
prevažujúcej 30 r. na 50 r. s postupným prechodom na obnovnú dobu nepretržitú
u výberkového hosp. spôsobu.
Cykličnosť najmä v prvej fáze prebudovy predpokladáme 2 zásahy za decénium, intenzita
zásahov by mala poklesnúť na cca 20 – 25 %.
Zásadným predpokladom je dôsledná technologická príprava porastov – rozčlenenie na
pracovné polia 40 – 50 m, zahustenie siete zvážnic a liniek, pri využití jestvujúcich liniek
a povozníckych ciest.
Vlastná technológia ťažby sa nutne musí podriadiť cieľu projektu, t. zn. pre záchranu
prirodzeného zmladenia dôsledne uplatňovať smerovú stínku, dodržiavať smerové
približovanie SK, príp. krátených SK a v opodstatnených prípadoch využiť aj približovanie
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koňmi.
Samozrejmosťou musí byť poťažbová úprava pracovísk a ochrana poškodených stojacich
stromov. Pellacolom.
Výchovné ťažby:
Nakoľko v objekte sa nachádzajú len porasty vo veku nad 50 r. (70 – 85 r.) , ktoré boli dosť
intenzívne vychovávané v minulosti aj zásahmi do podúrovne bude diferenciácia týchto
porastov časovo a technicky značne časovo náročná.
Metódou, ktorá pomôže zracionalizovať aspoň čiastočne výchovné zásahy je metóda
cieľových stromov. Pozitívnym výberom sa nájdu a farbou označia kvalitné jedince cieľových
drevín, tieto sa budú uvoľňovať (pre zvýšenie výškového, ale najmä hrúbkového prírastku)
a z porastovej výplne sa budú odstraňovať negatívnym výberom poškodené
a najnekvalitnejšie jedince. Už v štádiu výchovy bude potrebné využiť miesta s uvoľneným
zápojom (kalamita) a nastupujúcim zmladením a zmladenie uvoľniť (postupná diferenciácia
porastu). Intenzita zásahov by vzhľadom na stav porastov mohla ostať v rozsahu cca 8 – 10
%. Technologickú prípravu porastov prispôsobovať potrebám vo fáze obnovy, viď.
predchádzajúca časť.
Technológia vlastnej ťažby sa musí prispôsobovať potrebe dopestovať zdravé, kvalitné
a vitálne jedince cieľových drevín – maximálne uplatňovať kombinované približovanie kone
– UKT, príp. vyvážacia súprava.
Obnova lesa:
Cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa je maximálne využitie prirodzenej obnovy
kvalitatívne a stanovištne vhodných drevín. V konečnom dôsledku by sa prirodzená obnova
hlavných drevín mala pohybovať : BK 100 %, DB 80 – 100 % (za použitia vhodnej techniky
obnovy a príp. spolupôsobenia – prípravy pôdy). Umelá obnova by sa mala obmedziť na
prípadné rozšírenie drevinovej skladby porastov – SC, BO, JH, JS.
Starostlivosť o MLP:
Ochrana proti burine v 1. fáze prebudovy porastov bude klasická – vyžínanie najmä po
umelom zalesnení (doplňovanie, vnášanie ihličnanov a cenných listnáčov), po dosiahnutí
a skončení prebudovy na účelový výber a výberkové hosp. spôsoby sa tento výkon takmer
vylúči.
Ochrana proti zveri sa bude realizovať ako doteraz náterom Cervacolom alebo Trialom
u ihličnanov a cenných listnáčov.
Plecie ruby orientovať hlavne na obmedzenie agresívnej výmladnosti HB, liesky a rakyty.
Dôslednou výchovou plecími výsekmi sa vytvoria predpoklady pre zníženie počtu zásahov
v prečistkách.
Výchova prečistkami:
Za predpokladu intenzívnej výchovy plecími rubmi prejsť na 1 zásah v decéniu. Zásahy
orientovať do úrovne, predrastlíky, rozrastlíky, tlmenie HB, podúroveň zasahovať minimálne,
aby sa vytvoril predpoklad vertikálne a hrúbkovo diferencovaného porastu. Už v tomto štádiu
uplatňovať najmä pozitívny výber.
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Demonštračné objekty:
Dielec 477:

Charakteristika LHP (2001 – 2010):
Výmera 19,45 ha, vek 80 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín: BK 60, DB 30, HB 10.
Sklon 30 %. Zásoba na 1 ha 295 m3, celková 5738 m3, z toho BK 3715 m3, DB 1517 m3,
HB 506 m3.
Predpis LHP:
Okrem redších skupín prebierka – na ploche 16 ha, 270 m3 (17 m3/ha), z toho BK 140 m3,
DB 90 m3, HB 40. Intenzita zásahu 5,8 %.
Vykonané:
2001 VÚ 16 ha, 310 m3.
Opatrenia do konca platnosti LHP:
Výchovná ťažba vykonaná v potrebnej intenzite a kvalite. V súčasnej dobe je potrebné
vyznačiť cieľové stromy a priebežne spracovávať prípadnú náhodnú ťažbu.
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Dlhodobý zámer:
Porast rozčleniť na pracovné polia 40 – 50 m, využiť pri tom jestvujúce linky
a približovacie cesty. Využiť vysoké zastúpenie DB a u cieľových stromov uvoľniť koruny
pre podporu hrúbkového prírastku a prípravu na zvýšenie plodivosti. Z porastovej výplne
negatívnym výberom odstraňovať nežiaduce jedince. Vzhľadom na súčasný stav porastu bude
postačovať nižšia intenzita zásahu 7 – 8 %. V miestach začínajúceho zmladenia umožniť jeho
prežitie a odrastanie uvoľnením a tým vytvoriť podmienky pre hrúbkovú a vertikálnu
diferenciáciu porastu v budúcnosti. Pri výchove a najmä následnej obnove účelovým výberom
sa zamerať najmä na dopestovanie DB maximálnej kvality a rubných dimenzií.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES DIELCA 477 00
(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
X miesta osobitného významu
iné:

MIERKA 1:5 000
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Dielec 479:

Charakteristika LHP (2001 – 2010):
Výmera 10,55 ha, vek 80 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín: BK 70, DB 20, HB 10.
Zásoba na 1 ha 300 m3, celkom 3165 m3, z toho BK 2342 m3, DB 549 m3, HB 274 m3.
Sklon 30 %.
Predpis LHP:
Okrem redších skupín pri doline prebierka – na ploche 7 ha, 170 m3 (24 m3/ha), z toho
BK 110 m3, DB 20 m3, HB 40 m3. Intenzita zásahu 8 %.
Vykonané:
Prebierka bude vykonaná v tomto roku. V poraste je vyznačených klasickou metódou 148
m3 na predpísanej ploche 7 ha, čo predstavuje intenzitu zásahu 7 %. V tomto r. boli
vyznačené cieľové stromy.
Opatrenia do konca platnosti LHP:
Dokončiť predpísaný a vyznačený zásah, rozčleniť porast na pracovné polia 40 – 50 m
a priebežne spracovávať roztrúsenú vetrovú kalamitu.
Dlhodobý zámer:
Vzhľadom na takmer identické drevinové zloženie, vek porastu a prírodné podmienky
postupovať ako v dielci 477.

9
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES DIELCA 479 00
(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
X miesta osobitného významu
iné:

Dielec 498:

etáž 01:

MIERKA 1:5 000
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Charakteristika LHP (2001 – 2010):
Výmera 5,02, vek 50 r., zakmenenie 0,4, zastúpenie drevín: BO 90, DB 10, sklon 10 %,
zásoba 737 m3, 132 m3/ha, z toho BO 692 m3, DB 45 m3.
Predpis LHP:
Predčasná obnova MH na striedavých pásoch š. na 2 výšky porastu, 2 zásahy v decéniu,
737 m3, plocha 5,02 ha. Obnovu ukončiť za 10 rokov, umelá obnova: BK 2,80 ha, DB 1,10
ha, BO 1,10, SC 0,58 ha.

etáž 02:
Charakteristika LHP:
Výmera 0,56 ha, vek 10 r., zakmenenie 0,1, zastúpenie drevín: HB 90, BK 10.
Mladina rôznoveka, zmiešanie nepravidelné, zakmenenie nerovnomerné.
Predpis LHP:
Hornú etáž rúbať s dolnou etážou.
Vykonané:
Porast ponechaný na výchovu – úprava predpisu v kompetencii OLH.

Opatrenia do konca platnosti LHP:
Porast bol na prelome r. 1999 a 2000 silne poškodený vrcholcovou snehovou kalamitou
(BO), takže pri obnove LHP (r. 2000) vyzeral ako úplne rozvrátený a predčasná obnova sa
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javila ako jedine možné riešenie. S odstupom niekoľkých rokov sa situácia nezdala až tak
kritická, rozhodli sme sa riešiť poškodený porast výchovou. Doposiaľ nebol vykonaný žiadny
výchovný zásah, ponechali sme spodnú etáž (po spracovaní kalamity v r. 2000) na
stabilizovanie a s prvým zásahom začneme v r. 2009. Kombináciou prestrihávky a plecieho
rubu podporíme cieľové dreviny v spodnej etáži (DB, BK) na úkor HB, miestami ostane
v spodnej etáži HB. Z vrchnej etáže odstrániť len poškodené jedince, u ktorých nie je
predpoklad prežitia do rubného veku.
Dlhodobý zámer:
Porast rozčleniť po spádnici na 50 m pracovné polia linkami cca 2,5 – 3 m. Jemnými
zásahmi do spodnej etáže sa pokúsiť uvoľňovaním BK a DB dopestovať životaschopnú odnú
vrstvu porastu a podľa jej stavu v budúcich rokoch prejsť na účelový výber, príp. výberkové
hospodárenie. BO nechať dorásť do rubných dimenzií a postupne v poraste vyrúbať. Jej
prirodzená obnova vzhľadom na hustú spodnú etáž nie je reálna, môže prichádzať do úvahy
len umelá obnova na vytvorených skupinách.
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES DIELCA 498
(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
X miesta osobitného významu
iné:

MIERKA 1:5 000
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Dielec 505:

Charakteristika LHP (2001 – 2010:
Výmera 15,62 ha, vek 75 r., zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín: BK 45, DB 30, HB 20, OS
5. Sklon 30 %.
Predpis LHP: Bez zásahu.

Vykonané: 0

Opatrenia do konca platnosti LHP:
V poraste vyznačiť cieľové stromy (uprednostniť DB). Vzhľadom na to, že do konca
platnosti LHP ostávajú len 2 roky nerobiť žiadny zásah, ale pri obnove LHP už prispôsobiť
predpis nášmu dlhodobému zámeru a 1. zásah realizovať hneď v 1. roku platnosti LHP, t.j.
v r. 2011.
Dlhodobý zámer:
Porast rozčleniť na pracovné polia 40 – 50 m, systematicky uvoľňovať koruny cieľových
stromov, znižovať zastúpenie HB a odstraňovať najmä z úrovne vrastavú OS. Porastovú výplň
vychovávať negatívnym výberom s nízkou intenzitou. Orientovať sa najmä na pestovanie
kvalitného DB, ktorý je zárukou maximálnej hodnotovej produkcie. Prípadné zmladenie
v poraste podporiť, aby sa nám čím skôr porast hrúbkovo a výškovo diferencoval. Pri obnove
v budúcnosti zasahovať do porastu účelovým výberom až s prechodom na výberkové
hospodárenie. Zhustiť sieť zvážnic, ktorá umožní jemnejšie spôsoby hospodárenia.
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES DIELCA 505 00
(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
X miesta osobitného významu
iné:

MIERKA 1:5
000
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