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Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie   
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 

 

Lesná oblasť: 21A-Ondavská vrchovina 

Užívateľ (OZ): VRANOV n.T 
 

Zemepisné súradnice: D 21°34´44´´-21°36´53 
                                 Š 49°00´54´´- 49°02´12´´ 

LHC: Sedliská 
 

Rozpätie nadmorskej výšky : 250-540 m 

Názov:       

        Kunova hora 
Prevládajúca expozícia: V-JV,JZ-Z 

Výmera:  

               314,50 ha 
Priemerný sklon:     20- 30% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne teplá,  
                           okrsok mierne vlhký 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 550mm 
 

Geologické podložie: flyš 
 

Priem. roč. teplota v °C:    7- 8°C 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda 

 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 311, 313 (živné 
dubové a vlhké bučiny) 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2011 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (výpočtom 
z plochy) : 

listnaté: BK-80, HB-20 
 

I. - 27 %, II. - 18 %, III. -8  %, 
IV. -15 %, V. – 29 %, VI – 0 %, Vll – 3 % 

ihličnaté: 
 

Produkcia a ťažba: 20 034 m3 (3 495 m3) 

Zásoba          67 382 m3           
 

Plánovaný etát ročný   95   m3/ha  

 

Priem. zásoba z LHP: 197m3/ha 

 

z toho: úžitková hmota    97 %,palivo 3 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 31 cm:     74 % 

(výpočtom zo zásob podľa str.kmeňa) 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 

42,95ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 15-30 cm: 21 % 
 

z toho prir. obnova 70%, umelá obnova 30 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:        5  % 

 

z PZ na voľ.pl. 100%, pod clonou por. %      
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3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, pred-
nosť 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  
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA 
 
 
   Vytvorením objektu sa sleduje najmä zachovanie genofondu buka, zvýšenie podielu 
prirodzeného zmladenia, zvýšenie kvality a množstva porastovej zásoby, vytvorenie 
vertikálnej a horizontálnej štruktúry porastov a zvýšenie stability porastov proti abiotickým  
činiteľom. 
 
 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe 
 
 

 
   Obnovné ťažby  
   Spôsob vykonania : v pláne hospodárskych opatrení na obdobie 2008-2017 sú najčastejšie 
uvádzané tieto obnovné postupy –maloplošný clonný rub / MCR/ okrajový clonný rub /OCR/ 
a dorub /DO/ 
Počet zásahov v decéniu : prevažne 2x za decénium. 
Intenzita zásahov: priemerná ťažba je 35% zo zásob obnovovaných porastov 
Ťažbové postupy: ťažba JMP, približovanie ŠLKT, priemerný sklon 30%, členitý terén.  
 

   Výchovné ťažby  
   Intenzita zásahu: v  porastoch do 50 rokov v priemere 20% a v por. nad 50 rokov 10%.   

Spôsob vykonania : úrovňový negatívny zásah 

Rozčleňovanie : vzdialenosť medzi linkami 40 m, šírka 4 m 
Zdôvodnenie výchovy : zamerať sa na zvýšenie kvality porastov. 
 

   Obnova lesa  

   Predpis umelej a prirodzenej obnovy z LHP 2008-2017: umelá obnova 30% a 70 % 
prirodzená obnova. 
Spôsob vykonania umelej obnovy : štrbinová a jamková sadba voľnokorenných sadeníc. 
 

   Starostlivosť  o MLP  

  Intenzita zásahu: ochrana MLP proti burine 1-2 krát ročne prevažne v umelej obnove, 
Ochrana proti zveri sa vykonáva najmä u drevín s menším plošným zastúpením – Bo, Jh, Js 
a Dz.  
 

   Výchova prečistkami  
   Predpis prerezávok : 1 – 2 x za decénium podľa LHP 
Spôsob vykonania: v listnatých porastoch negatívny zásah v úrovni – rozrastlíky a   
nekvalitné jedince - v podúrovni sa  nezasahuje. 
 

 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
 
 Obnovné ťažby 
 Spôsob vykonania : zmena OCR a MCR na skupinovite clonný rub, predĺženie obnovnej 
doby na 40-50 rokov. 
 Počet zásahov v decéniu : 2 – 3 zásahy 
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Intenzita zásahov: prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného a semenného rubu sa 
odstráni cca 15% zásoby. Druhým a tretím zásahom intenzitu ťažby prispôsobujeme 
dynamike nastupujúceho prirodzeného zmladenia a podpore kvalitných jedincov za účelom 
zvyšovania kvality a prírastku. 
Ťažbový postup: Dôležitá je najmä technologická príprava pracoviska, spočívajúca vo 
vyznačení približovacích liniek. Dodržiavanie správnej smerovej stínky, rozrezu kmeňov na 2 
– 3 kusy , vyťahovanie kmeňov na linky za účelom minimalizácie škôd na zostávajúcich 
stromoch a  prirodzenom zmladení. V prípade odretia stromov zabezpečiť ochranný náter 
poškodeného miesta na kmeni.  
 

  Výchovné ťažby  

 
Spôsob vykonania : Uplatňovať silné úrovňové zásahy. V starších porastoch zamerané na 
uvoľňovanie a podporu budúcich cieľových stromov.  
Počet zásahov :  prebierky   do 50 rokov – 2x za decénium 
                            prebierky nad 50 rokov – 1 x za decénium 
Intenzita zásahov :  prebierky do 50 r. -20% zo zásob porastu 
                                 Prebierky nad 50 – 25 % zo zásob porastu 
Ťažbový postup :  rozčleňovanie porastu linkami vzdialenými  od seba 40 m. Pohyb 
mechanizačných prostriedkov iba po linkách, aby sa minimalizovalo  poškodenie 
ostávajúcich  stromov. 
 
 

   Obnova lesa  

 
   Pokračovať vo vytváraní vhodných rastových podmienok pre najkvalitnejšie úrovňové 
stromy v poraste  Dosiahnuť kulmináciu objemového a hodnotového prírastku porastu. 
Postupným uvoľňovaním cieľových stromov a presvetľovaním porastu sa vytvárajú 
podmienky na vznik a vývoj žiaduceho prirodzeného zmladenia. Takýmto postupom zvýšiť 
podiel prirodzenej obnovy  a umelú obnovu uplatňovať iba výnimočne. 
 

  Starostlivosť  MLP  

 
   Prirodzené zmladenie a mladé lesné porasty pestované pod materským porastom nie sú 
zaburinené a majú menší počet jedincov. Na ich ochranu, výchovu a formovanie postačujú 
menej intenzívne zásahy. Vyžínať iba v minimálnej miere na miestach, kde sa nepodarí 
zabezpečiť dostatočné prirodzené zmladenie. Prestrihávkami a plecími rubmi  uvolňovať 
a podporovať dreviny s menším zastúpením (dz, js, jh, cs, sc) na úkor dominantného buka za 
účelom udržania pestrého drevinového zloženia porastov. 
  Intenzita zásahu  prispôsobiť dynamike rastu MLP. 
 

  Výchova prečistkami  
 
Predpis : 1 - 2 x za decénium, pri väčších výmerach rozčleniť linkami o šírke 1,5-2 m. 
Spôsob vykonania : prvým zásahom odstrániť rozrastlíky,  predrastlíky a nekvalitné jedince 
v úrovni porastu. 
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Demonštračné objekty  
 

 

JPRL:  434 00 

 

Charakteristika z LHP:  
 

Výmera 5,91 ha, vek 100 r. zakmen. 0,8,  zast. drevín bk 95,DL-3, Hb-2 

 Celková zásoba :  2754 m3, z toho na ha  466 m3/ha. 

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

LHP predpisuje okrajový clonný rub na 2 výšky porastu,1 východisko dva zásahy 

v decéniu,výška ťažby 780m3.  

Vykonané (doteraz): ťažba RN-VT-8m3. 

 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Skupinový clonný rub, úloha na decénium 720m3,2 zásahy, obnovná doba 50 rokov, 

zastúpenie drevín Bk-80 a Dz- 20.Intenzita zásahu – 26%,umelá obnova – 0,05ha, prirodzené 

zmladenie 1,65 ha. 

 

 Technologický postup:  

Porast rozčleniť linkami vo vzdialenosti 40 – 50m od seba. Ťažba smerovou stínkou. 

Približovanie LKT jednotlivo krátenými kmeňmi. 
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 Dlhodobý zámer:  

 

Postupným odstránením nekvalitných jedincov Hb a Bk zabezpečiť dostatok svetla pre vývoj 

nastupujúceho prirodzeného zmladenia.V skupinách existujúceho zmladenia odstrániť 

rozrastlíky a skupiny uvoľňovať , aby sa dosiahlo vertikálne a horizontálne rozdelenie 

porastu. 

 
 

 
 

JPRL: 436 10 

 

Charakteristika z LHP:  
 

Výmera 16,47 ha, vek 100r. zakmen. 0,7  zast. drevín bk 100 

 Celková zásoba : 6324 m3, z toho na ha  384 m3/ha. 

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Predpis LHP-  OCR v pásoch na 2 výšky porastu,2 východiská, 2 zásahy v decéniu, výška 

ťažby 1750m3.  

Vykonané (doteraz): ťažba RN-VT- 46m3. 

            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: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok 434 00 a ťažbovo – obnovného postupu) 
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Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Skupinový clonný rub, úloha na decenium 1640m3, 2 zásahy, obnovná doba 50 rokov, 

zastúpenie drevín Bk-90, Dz-5, Jh,Js-5. Intenzita zásahu 26%,umelá obnova 0,45ha, 

prirodzené zmladenie 4,11 ha. 

 

 Technologický postup:  

Porast rozčleniť linkami vo vzdialenosti 40 – 50m od seba. Ťažba smerovou stínkou. 

Približovanie LKT jednotlivo krátenými kmeňmi. 

 

 

Dlhodobý zámer:  

Postupným odstránením nekvalitných jedincov Hb a Bk zabezpečiť dostatok svetla pre vývoj 

nastupujúceho prirodzeného zmladenia.V skupinách existujúceho zmladenia odstrániť 

rozrastlíky a skupiny uvoľňovať , aby sa dosiahlo vertikálne a horizontálne rozdelenie 

porastu. 
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES – D 436 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
JPRL 437 00      
 

Charakteristika z LHP:  
Výmera 8,72 ha, vek 100 r. zakmen. 0,7,  zast. drevín bk 97,Dz-3 

 Celková zásoba :  3374 m3, z toho na ha  387 m3/ha. 

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Predpis LHP -  okrajový clonný rub na 2 výšky porastu,2 východiská, dva zásahy 

v decéniu,výška ťažby 1390m3, obnovná doba 30 rokov, zastúpenieBk- 60, Dz- 20, Jh- 10, 

Cs- 10  

Vykonané (doteraz): ťažba RN-VT-30m3. 

 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Skupinový clonný rub, úloha na decénium 1300m3, 2 zásahy, obnovná doba 50 rokov, 

zastúpenie drevín Bk-85 a Dz, Jh,Cs – 15 .Intenzita zásahu – 38%,umelá obnova – 0,05ha, 

prirodzené zmladenie 1,65 ha. 

 

Technologický postup:  

Porast rozčleniť linkami vo vzdialenosti 40 – 50m od seba. Ťažba smerovou stínkou. 

Približovanie LKT jednotlivo krátenými kmeňmi. 

            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: 
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Dlhodobý zámer:  

Postupným odstránením nekvalitných jedincov Hb a Bk zabezpečiť dostatok svetla pre vývoj 

nastupujúceho prirodzeného zmladenia.V skupinách existujúceho zmladenia odstrániť 

rozrastlíky a skupiny uvoľňovať , aby sa dosiahlo vertikálne a horizontálne rozdelenie 

porastu.. 
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES – D 437 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

 
 

 
 
 
 
JPRL 438 00 
 

Charakteristika z LHP:  
 

Výmera 11,89 ha, vek 100 r. zakmen. 0,63,  zast. drevín bk 93,Dz-3, Hb-4 

 Celková zásoba :  4090 m3, z toho na ha  344 m3/ha. 

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Predpis LHP -  okrajový clonný rub na 2 výšky porastu, 3 východiská, dva zásahy 

v decéniu,výška ťažby 1150m3. Obnovná doba 30 rokov, zastúpenie –Bk – 60, Jh- 10, Dz-20  

Vykonané (doteraz): ťažba RN-VT-37m3. 
 

smer stínky 

približovanie – operácia s nákladom 

približovanie – operácia bez nákladu 

určené OM 
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Charakteristika z LHP:  
 

Výmera 11,89 ha, vek 100 r. zakmen. 0,63,  zast. drevín bk 93,Dz-3, Hb-4 

 Celková zásoba :  4090 m3, z toho na ha  344 m3/ha. 
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Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Predpis LHP -  okrajový clonný rub na 2 výšky porastu, 3 východiská, dva zásahy 

v decéniu,výška ťažby 1150m3. Obnovná doba 30 rokov, zastúpenie –Bk – 60, Jh- 10, Dz-20  

Vykonané (doteraz): ťažba RN-VT-37m3. 

 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Skupinový clonný rub, úloha na decénium 1060m3, 2 zásahy, obnovná doba 50 rokov, 

zastúpenie drevín Bk-80 a Dz- 10, Jh,Cs- 10 .Intenzita zásahu – 26%,umelá obnova – 0,20 ha, 

prirodzené zmladenie 3,03 ha. 

 

 Technologický postup:  

Porast rozčleniť linkami vo vzdialenosti 40 – 50m od seba. Ťažba smerovou stínkou. 

Približovanie LKT jednotlivo krátenými kmeňmi. 

 

Dlhodobý zámer:  

Postupným odstránením nekvalitných jedincov Hb a Bk zabezpečiť dostatok svetla pre vývoj 

nastupujúceho prirodzeného zmladenia.V skupinách existujúceho zmladenia odstrániť 

rozrastlíky a skupiny uvoľňovať , aby sa dosiahlo vertikálne a horizontálne rozdelenie 

porastu.. 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES – D 438 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

 
 
                                        OM Petkovský potok 

 

 

smer stínky 

približovanie – operácia s nákladom 

približovanie – operácia bez nákladu 

určené OM 


