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Lesnícky deň Pro Silva 
OBJEKT č.1 
 
LC Jelšava, PSoL 2015 – 2024 
Lokalita: objekt Pro Silva Šivetická dubina 2010 
Nadmorská výška: 280 – 330 m.n.m 
Expozícia S, Sklon 30% 
HSLT: 208 Sprašové bukové dúbravy 

Porast 657 
125 rokov, RD 120 rokov, OD 30 rokov 
zast. 1. etáže: DZ   74, HB 16, BK 9, BO 1 
zast. 2. etáže: HB 100, ojed. DZ, BK, CS, JP 
Veľmi hrubá kmeňovina, rôznoveká, zmiešanie nepravidelné 
Nerovnomerné zakmenenie, miestami redšie 
Prítomné zmladenie DZ, HB, BK  
Cieľové zastúpenie 1. etáže: 
 DZ 40-60 ostrovčekovito, BK 20-30 skupinovito, HB 10-25 hlúčikovo, CL 5-10 jednotlivo, 
 Cieľové zastúpenie 2. etáže: 
 HB 45-55 plošne, DZ 25-35 skupinovito, CL 5-10 hlúčikovito, BK 5-10 jednotlivo, 
Cieľová štruktúra: 2 vrstvová 

 
Porast 657, rôznoveká štruktúra porastu 



 
Charakteristika ťažbového zásahu: 
 
OCR bol nahradený výberom jednotlivých stromov v roku 2009 a 2019. Za 2 decéniá bola 
spracovaná rozptýlená kalamita (VT), (20 % z celkovej ťažby, v roku 2019 31%)  
 Úmyselná ťažba bola zameraná na: 

 zásah po celom poraste, ale nerovnomerne, podľa potreby porastu 

 zásah do všetkých vrstiev 

 ťažbu rubne zrelých stromov s hrúbkou nad 54 cm, čím sa vytvoril priestor pre vznik následnej 
generácie duba- skupiny PZ od 0,02 do 0,20 ha, vzdialené od seba cca na 2 výšky porastu 
(niektoré sú vplyvom kalamity bližšie), ktoré sa ďalej nebudú rozširovať, ale postupne zakladať 
nové tak, aby sa dosiahla veková, výšková a hrúbková diferenciácia porastu 

 ťažbu v častiach porastu, kde dub nedosiahol cieľové hrúbky, uplatnením uvoľňovacej 
prebierky- zväčšovanie rastového priestoru hlavne DZ, resp. BK (uvoľňovanie korún), aby sa 
zvyšovala jeho stabilita a objemová produkcia. 

 ťažbu netvárnych, poškodených, slabo prirastajúcich stromov 
 
Ďalšie zásady: 

 ponechať HB, BK, OL v strednej úrovni, ktoré plnia výchovnú funkciu - čistenie kmeňa. 

 ponechať HB v strednej úrovni aj vo vzniknutej skupinke PZ ako ochranu pred rýchlym 
nástupom konkurenčných drevín (ochrana pre intenzívnejším slnečným žiarením) 
 

 
 

 
Porast 657, po zásahu 2019 JV, skupina 0,02 ha PZ (HB, DZ) v primeranej hustote 

 
 



 
 

Porast 657, skupina PZ 0,03 ha (HB, DZ, LV) po JV 2009, v strede plochy potrebný zásah v prospech DZ, 
po okrajoch plochy ponechané HB, BK strednej úrovne na ochranu skupiny pred intenzívnym slnečným 
žiarením 

 
Charakteristika pestovateľských zásahov pod clonou porastu: 
 
Po ťažbe sa od roku 2010 do 2014 realizovalo: 

 spolupôsobenie pre PZ každý rok na ploche 2,90 ha na podporu vzniku PZ. Dostavilo sa 
zmladenie DZ, HB, BK, LV v prvých rokoch v primeranej hustote 

 Prijalo sa zmladenie na ploche 1,44 ha (HB 1,00  DZ 0,30  LV 0,14) (12 % plochy porastu)  

 Vo vyspelejších skupinkách vzniknutých prevažne po náhodnej ťažbe však nastal intenzívny 
rast konkurenčných drevín HB, krovín –černičia, v ktorých začal DZ zaostávať až odumierať, 
preto sme v odrastenejších skupinkách realizovali výsek 2017 (0,80 ha), cca na 56 % plochy 
zmladenia. Z celkovej plochy porastu (12,00 ha) to predstavuje 7%, keďže v poraste pod 
clonou prebiehajú autoregulačné procesy. Uvoľňovali sa DZ v spone 3 x 3 m. Tento zásah sa 
javí potrebný vtedy, ak konkurujúce dreviny (HB) dosiahnu výšku nad 1 m a DZ viditeľne 
zaostáva. Zaťiaľ sa nezasahovalo sa v skupinách s prevahou BK, LV.  Efekt zásahu 2017 je 
vidieť ešte teraz v roku 2019. 

Za 9 rokov bolo potrebné zasiahnuť na 56 % plochy skupín s PZ 1x, čo z plochy porastu 
tvorí 7 % s nákladom na výchovu (020) 210 €/1ha. 
Na celej  ploche porastu 12,00 ha minulo 471 € (012,020), cca 39 € na 1 ha, 
 t.j. 4,33 € na 1 ha na 1 rok 



 
Porast 657, po zásahu 2019 JV, skupina PZ (HB, DZ) v primeranej hustote- detail 

 
Dlhodobý zámer: 
Porast má byť podľa predpisu 2015- 2024 obnovený za nasledujúcich 20 rokov pri ťažbe v tomto 
decéniu s intenzitou 51 % a za vzniku 5,70 ha obnovenej plochy prirodzeným zmladením. 
V 1. zásahu bola ťažba s intenzitou 21 % (načasovaný po semennom roku) s predpokladom 
druhého zásahu podľa vývoja porastu koncom decénia maximálne s intenzitou 10 % (príp. 
zásah nebude realizovaný), a javí sa ako dostačujúca, s cieľom aby: 

- čo najdlhšie trval efekt ochrany materského porastu nárastu dubov pred slnečným úpalom 
alebo neskorými mrazmi, 

- nenastal veľký prílev slnečného svetla s následným nástupom konkurenčných drevín, 
- sa skupiny PZ predčasne nespojili a nevznikla tak plošná obnova 
- sa neťažili jedince, ktoré nedosiahli svoje hodnotové a objemové maximum 

Na dosiahnutie výraznej vekovej, výškovej a hrúbkovej diferenciácia porastu, bude zrejme 
potrebná dlhšia doba obnovy možno o ďalších 10-20 rokov, teda do veku porastu 165-175 
rokov, čo zodpovedá aj veku kulminácie hodnotového prírastku v porastoch s prevahou 
duba.  
V ďalšom období sa bude ťažbovými zásahmi - jednotlivým výberom zvyšovať kvalita a 
kvantita ostávajúcej produkcie, budú sa zároveň ťažiť jedince BK a DZ, ktoré dosiahli svoje 
produkčné maximum, tým sa bude zároveň budovať diferencovaná štruktúra vkladaním nových 
skupín PZ. Skupiny sa nebudú rozširovať, aby po čase nevznikol homogénný jednovrstvový 
porast. Primeranými výchovnými zásahmi (výsekmi, prečistkami) sa  bude upravovať drevinové 
zloženie v prospech DZ aj počas obnovy porastu. 
Po ukončení obnovy sa budú uplatňovať opatrenia zodpovedajúce rastovému stupňu 
konkrétnej skupiny následného porastu pri maximálnom využití autoregulačných schopností 
porastu. 
Po ukončení obnovy sa na ploche ponechajú kvalitné a zdravé DZ, ktoré sú momentálne vo 
fáze tenkej kmeňoviny, ktoré by mohli ostať v poraste ešte ďalšie 2-3 decéniá a dlhšie. 



OBJEKT č.2 
 
LC Jelšava, PSoL 2015 – 2024 
Lokalita: objekt Pro Silva Šivetická dubina 2010 
Nadmorská výška: 300 – 380 m.n.m 
Expozícia S, Sklon 30% 
HSLT: 208 Sprašové bukové dúbravy 
 

Porast 658  
120 rokov, RD 120 rokov, OD 30 rokov 
zast. 1. etáže: DZ   69, HB 31, ojed. BK, BR, OS, CR, CS, LV 
zast. 2. etáže: HB 100, ojed. DZ, CS, JP 
Porast uznaný pre zber semena DZ, kategória B. 
Veľmi hrubá kmeňovina, rôznoveká, zmiešanie jednotlivé až skupinové 
Nerovnomerné zakmenenie. 
Prítomné zmladenie DZ, HB v skupinách (LV, BK) 
Cieľové zastúpenie 1. etáže: 
 DZ 50-70 plošne, HB 10-15 hlúčikovito, CR 0-10 hlúčikovo, CL 5-15 jednotlivo, 
 BK 5-10 jednotlivo 
Cieľové zastúpenie 2. etáže: 
 HB 45-55 plošne, DZ 25-35 hlúčikovo, CL 5-10 hlúčikovo, BK 5-10 jednotlivo, 
Cieľová štruktúra: 2 vrstvová 
Rozčlenenie v klasickom ponímaní nie je zrealizované, nakoľko je dostatočná sieť zvážnic 

  Porast 658, rôznoveká štruktúra porastu 

Charakteristika ťažbového zásahu: 
OCR bol nahradený výberom jednotlivých stromov. Zároveň bola spracovaná rozptýlená 
vetrová kalamita za 2 decéniá (16 % z celkovej ťažby, v roku 2019 33 %).  



 Úmyselná ťažba bola realizovaná ako v poraste 657 
 
Charakteristika pestovateľských zásahov: 
Po ťažbe sa od roku 2010 do 2014 realizovalo: 

 spolupôsobenie pre PZ každý rok na plochách od 0,5 ha do 1,00 ha na podporu vzniku PZ. 
Dostavilo sa zmladenie DZ, HB, BK, LV v prvých rokoch v primeranej hustote 

 Prijalo sa zmladenie na ploche 2,21 ha (18 % plochy porastu). 

 Vo vyspelejších skupinkách vzniknutých prevažne po náhodnej ťažbe však nastal intenzívny 
rast konkurenčných drevín HB, krovín –černičia, v ktorých začal DZ zaostávať až odumierať, 
preto sme v odrastenejších skupinkách realizovali výsek v roku 2014 (0,50 ha ) a 2017 (0,80 
ha), t.j. 1,30 ha -cca na 59 % plochy zmladenia. Z celkovej plochy porastu (12,22 ha) to 
predstavuje 11%. Uvoľňovali sa DZ v spone 3 x 3 m. Tento zásah sa javí potrebný vtedy, ak 
konkurujúce dreviny (HB) dosiahnu výšku nad 1 m a DZ viditeľne zaostáva. Zaťiaľ sa 
nezasahovalo sa v skupinách s prevahou BK, LV.  Efekt zásahu z roku 2014 aj 2017 je vidieť 
ešte teraz v roku 2019. 

Za 9 rokov bolo potrebné zasiahnuť na 60 % plochy skupín s PZ 1x, čo z plochy porastu 
tvorí 11% s nákladom na výchovu (020) 138 €/1ha. 
Na celej  ploche porastu 12,22 ha minulo 387 € (012,020), cca 32 € na 1 ha, 
 t.j. 3,55 € na 1 ha na 1 rok 
 

 
Porast 658, po zásahu JV 2019 vrátane spracovania rozptýlenej kalamity, v skupine PZ ponechané HB 
strednej úrovne na ochranu plochy pred intenzívnym slnečným žiarením 



 
Porast 658, skupiny PZ vzniknuté po JV a spracovaní roztýlenej kalamity (2009-2019) 

 
Dlhodobý zámer:  
 

Porast má byť podľa predpisu 2015- 2024 obnovený za nasledujúcich 20 rokov pri ťažbe v tomto 
decéniu s intenzitou 50 % a za vzniku 5,56 ha obnovenej plochy prirodzeným zmladením. 
V 1. zásahu bola ťažba s intenzitou 12,5 % (načasovaný po semennom roku) s predpokladom 
druhého zásahu koncom decénia s intenzitou maximálne 10 %, a javí sa ako dostačujúca, s 
cieľom aby: 

- čo najdlhšie trval efekt ochrany materského porastu nárastu dubov pred slnečným úpalom 
alebo neskorými mrazmi, 

- nenastal veľký prílev slnečného svetla s následným nástupom konkurenčných drevín, 
- aby sa skupiny PZ predčasne nespojili a nevznikla tak plošná obnova. 
 

Na dosiahnutie výraznej vekovej, výškovej a hrúbkovej diferenciácia porastu, bude zrejme 
potrebná dlhšia doba obnovy možno o ďalších 20 rokov, teda do veku porastu 160 rokov, 
čo zodpovedá aj veku kulminácie hodnotového prírastku v porastoch s prevahou duba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OBJEKT č.3 
 
LC Jelšava 
PSoL 2015 – 2024 
Lokalita: objekt Pro Silva Šivetická dubina 2010 
Nadmorská výška: 260 – 330 m.n.m 
Expozícia S 
Sklon 40% 
HSLT: 208 Sprašové bukové dúbravy 
 

Porast 659 
120 rokov, RD 120 rokov, OD 60 rokov 
zast. 1. etáže: DZ   67, HB 31, BK 2, ojed. BR, OS, CR, CS, DL 
zast. 2. etáže: HB 100, ojed. DZ, DL, BK, BR 
Porast uznaný pre zber LRM semena DZ, kategória B. 
Výberové stromy DZ 
Hrubá kmeňovina, rôznoveká, zmiešanie jednotlivé až skupinové 
Nerovnomerné zakmenenie.miestami redšie 
Prítomné zmladenie DZ, HB, BK  
Cieľové zastúpenie 1. etáže: 
 DZ 50-70 plošne, HB 10-15 hlúčikovito, CR 0-10 jednotlivo, CL 5-15 jednotlivo, BK 5-10 
jednotlivo, 
 Cieľové zastúpenie 2. etáže: 
 HB 45-55 plošne, DZ 25-35 skupinovito, CL 5-10 hlúčikovo, BK 5-10 jednotlivo 
Cieľová štruktúra: 3 vrstvová 
 

 
Porast 659, rôznoveká štruktúra porastu 

 



Charakteristika ťažbového zásahu: 
 
OCR bol nahradený výberom jednotlivých stromov ako v por. 657, 658 
 
Charakteristika pestovateľských zásahov pod clonou porastu: 
 
Po ťažbe sa od roku 2010 do 2014 realizovalo: 

 spolupôsobenie pre PZ každý rok na ploche 6,90 ha na podporu vzniku PZ. Dostavilo sa 
zmladenie DZ, HB, BK, LV v prvých rokoch v primeranej hustote 

 Prijalo sa zmladenie na ploche 1,38 ha (HB 1,00  DZ 0,38) (11 % plochy porastu). Neskôr 
vzniklo PZ na ploche 2,56 ha (za 2 decénia 28 % celkovej plochy) 

 Vo vyspelejších skupinkách vzniknutých prevažne po náhodnej ťažbe však nastal intenzívny 
rast konkurenčných drevín HB, krovín –černičia, v ktorých začal DZ zaostávať až odumierať, 
preto sme v odrastenejších skupinkách realizovali výsek 2013, 2014, 2017 (3,94 ha), 1x na tej 
istej ploche.  
 

Za 9 rokov bolo potrebné zasiahnuť 1x 
Na celej  ploche porastu 14,24 ha minulo 962 € (012,020.025)), cca 68 € na 1 ha, 
 t.j. 7,55 € na 1 ha na 1 rok 
 
 

 
Porast 659, po zásahu JV 2009, skupiny PZ HB, BK, DZ, LV, realizovaný výchovný zásah- výsek na 
podporu DZ v spone 3 x 3 m 

 
 
 
Dlhodobý zámer: 
  
Porast má byť podľa predpisu 2015- 2024 obnovený za nasledujúcich 30 rokov (vo veku 150 r.) 



pri ťažbe v tomto decéniu s intenzitou 27 % a za vzniku 2,89 ha obnovenej plochy prevažne 
prirodzeným zmladením. 
V 1. zásahu bola ťažba s intenzitou 13 % (načasovaný po semennom roku) s predpokladom 
druhého zásahu koncom decénia s intenzitou maximálne do 10 %. 
Na dosiahnutie výraznej vekovej, výškovej a hrúbkovej diferenciácia porastu, bude zrejme 
potrebná dlhšia doba obnovy možno o ďalších 10-20 rokov, teda do veku porastu 160-170 
rokov, čo zodpovedá aj veku kulminácie hodnotového prírastku v porastoch s prevahou 
duba.  
 

 
Porast 659, po zásahu JV 2019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



OBJEKT č. 4 
 
LC Sirk, PSoL 2017 – 2026 
Lokalita: objekt Pro Silva „LC Sirk“ t- v prebudove na trvalo viacetážový porast 
Nadmorská výška: 350 – 475 m.n.m 
Expozícia JV 
Sklon 35% 
HSLT: 208 Sprašové bukové dúbravy 
 

Porast 390  
90 rokov, RD 110 rokov, OD 60 rokov 
zast. 1. etáže: DZ   71, HB 15, BK 14, ojed. BR, LM, CS, OS, BO 
zast. 2. etáže: BK  90, HB 10 
Stredná kmeňovina, rôznoveká, zmiešanie jednotlivé až skupinové 
Prítomné zmladenie BK 
Cieľové zastúpenie 1. etáže: 
 DZ 45-55 plošne,  BK 15-30 skupinovito, HB 10-15 hlúčikovo, , CL 10-20 hlúčikovito 
Cieľové zastúpenie 2. etáže: 
 BK 55-70 plošne,  DZ 15-25 skupinovito, OI 0-10 jednotlivo, , CL 10-15 hlúčikovito 
Cieľová štruktúra: 3 vrstvová až výberková 
Nositeľom produkcie je DZ a BK 
Rozčlenený  
 

 
Porast 390, po zásahu JV 2017, odstránením HB a košatých BK vznikli hlúčiky zmladenia BK a DZ  



 
Porast 390, detail primeranej hustoty nárastu v hlúčiku PZ BK a DZ 

 
Porast 390, skupina PZ vzniknutá po ťažbe JV 2017 s ponechanými jedincami strednej úrovne  

 



Charakteristika ťažbového zásahu: 
Úmyselná ťažba bola zameraná na: 

 zásah po celom poraste, ale nerovnomerne, na hrebeni sa plocha vynechala (DZ málo vyspelý, 
nízke zakmenenie 0,70, stredná úroveň v menšom zastúpení 

 zásah prevažne do hornej vrstvy- charakter uvoľňovacej prebierky s cieľom zvyšovania 
hodnotovej produkcie porastu 

 ťažbu nekvalitných košatých BK (nie všetky), nekvalitných výmladkových a poškodených DZ, 
čím sa vytvorili skupiny PZ: BK-HB-DZ od 0,02 do 0,20 ha, vzdialené od seba cca na 2 výšky 
porastu, ktoré sa ďalej nebudú rozširovať, ale postupne zakladať nové tak, aby sa dosiahla 
veková, výšková a hrúbková diferenciácia porastu, v tomto decéniu však už minimálne 

 ťažbu vrastavých jedincov zameranú na zväčšovanie rastového priestoru DZ, (uvoľňovanie 
korún), aby sa zvyšovala jeho stabilita a hodnotová produkcia 

 
Ďalšie zásady: 

 ponechať HB, BK, OL v strednej úrovni, ktoré plnia výchovnú funkciu - čistenie kmeňa. 

 ponechať BK a HB v strednej úrovni aj vo vzniknutej skupinke PZ ako ochranu pred rýchlym 
nástupom konkurenčných drevín (ochrana pred intenzívnejším slnečným žiarením) 

 zásahah zamerať na zvýšenie hodnotovej produkcie DZ 

 s uvoľňovaním BK sa začne neskôr, cca o 15- 20 rokov 
 

 
Charakteristika pestovateľských zásahov: 
Po ťažbe sa od roku 2017 realizovalo: 

 uhadzovanie haluziny po ťažbe samovýrobou 

 skupiny PZ majú primeranú hustotu, výšku do 0,50 m., momentálne neuvažujeme s 
výchovným zásahom (prípadne je aktuálne zalamovanie HB a BK okolo DZ) 

 
Dlhodobý zámer:  
Porast má byť podľa predpisu 2017- 2026 obnovený za nasledujúcich 60 rokov (čiže vo veku 150 
rokov) pri ťažbe v tomto decéniu s intenzitou 17 % a za vzniku 2,53 ha obnovenej plochy 
prirodzeným zmladením. 
V 1. zásahu bola ťažba s intenzitou 3 % s predpokladom druhého zásahu koncom decénia s 
intenzitou podľa stavu porastu s cieľom aby: 

- čo najdlhšie ostal efekt ochrany materského porastu nárastu dubov pred slnečným úpalom 
alebo neskorými mrazmi, 

- nenastal veľký prílev slnečného svetla s následným nástupom konkurenčných drevín a 
krovín 

- aby sa skupiny PZ predčasne nespojili a nevznikla tak plošná obnova. 
So zakladaním ďalších skupín pokračovať až v ďalšom decéniu, aby nevzniklo priveľa 
skúpín v rovnakom veku, aby sme dosiahli 3 vrstvovú štruktúru 

 
 
V ďalšom období sa bude ťažbovými zásahmi - jednotlivým výberom zvyšovať hlavne kvalita 
a až neskôr kvantita produkcie DZ, budú sa ďalej odstraňovať košaté BK, nekvalitné výmladkové 
DZ, tým sa bude zároveň budovať diferencovaná štruktúra vkladaním nových skupín PZ. 
Skupiny sa nebudú rozširovať, aby po čase nevznikol homogénný jednovrstvový porast. Po 
dosiahnutí výšky konkurenčných drevín v skupinách PZ nad 1 m sa bude primeranými 
výchovnými zásahmi (výsekmi, prečistkami) upravovať drevinové zloženie v prospech DZ aj 
počas obnovy porastu. 
V priebehu a po ukončení obnovy sa budú uplatňovať opatrenia zodpovedajúce rastovému 
stupňu konkrétnej skupiny následného porastu pri maximálnom využití autoregulačných 
schopností porastu. 
Po ukončení obnovy sa na ploche ponechajú kvalitné a zdravé DZ, ktoré by mohli ostať v 
poraste ešte ďalšie 2-3 decéniá po obnove a dlhšie. 

 



 
OBJEKT č. 5 
 
LC Sirk, PSoL 2017 – 2026 
Nadmorská výška: 325 – 375 m.n.m 
Expozícia JV 
Sklon 15% 
HSLT: 310 Svieže dubové bučiny 
 

Porast 389  
90 rokov, RD 90 rokov, OD 30 rokov 
zast. 1. etáže: HB   74, DZ 26, ojed. BK, BO, BR, OS 
zast. 2. porast.skupiny: HB 70, DZ 15,BK 15 
Stredná kmeňovina, veľmi rôznoveká, zmiešanie jednotlivé až skupinové, nerovnomerne vyspelá 
Porast rozpracovaný OCR- 2 východiská 
Cieľové zastúpenie 1. etáže: 
 HB 40- 50 plošne, DZ 15-30 skupinovito,  BK 15-25 hlúčikovito, CL 5-15 hlúčikovo, 
Cieľové zastúpenie 2. porastovej skupiny 
 HB 40- 50 plošne, DZ 15-30 skupinovito,  BK 15-25 hlúčikovito, CL 5-15 hlúčikovo, 
Cieľová štruktúra: 2 vrstvová 
Rozčlenený  
   

 
Porast 389, časť porastu bez zásahu, prítomné pomiestne zmladenie DZ , HB  



  
Porast 389 20, mladina 10r. po intenzívnej výchove  

 
Porast 389, 10 r. po 1. fáze presvetlenia, prítomné PZ BK, DZ, HB, ponechané HB v strednej úrovni na 
tienenie plochy 



Charakteristika ťažbového zásahu: 
 

 V PSoL 2007-2016 bol zrealizovaný OCR na 1. výšku porastu (plán bol na 2 výšky) na 2 
východiskách (2009: presvetlenie a 2012: dorub a ďalšie presvetlenie) s intenzitou zásahu 19% 
(plán bol 37%) 

 Vznikla holina 1,13 ha, ktorá bola obnovená 100 % PZ (plán bol aj umelá obnova na 39% 
plochy): 
HB 70, DZ 15, BK 15 

 
Charakteristika pestovateľských zásahov: 
Po vzniku holiny 1,13 ha so 100 % PZ sa začalo s výchovnými zásahmi od r. 2013 

 plocha bola intenzívne vychovávaná (nástup černičia a ďalšieho HB zmladenia) (náklady od 
roku 2011) 017, 020, 025 pri nákladoch 719 € 

 obnovné zastúpenie sa zmenilo v prospech duba: 
DZ 40, BK 30, HB 30 
 
Za 7 rokov bolo potrebné zasiahnuť 100% plochy východísk 4x na tej istej ploche, vznikli 
náklady na ploche 3,97 ha 719,-€, t.j 181 €/ 1 ha (140-240 €/1ha) 
Z celej plochy porastu tvoria východiská 18% (z 389 a 389/20: 4,21 ha) 
Celkovo sa minulo 719 € na výchovu (bez 015 a 039) za 7 rokov, čo na rok predstavvuje náklad 
24 € na 1 ha na 1 rok -cca 7 násobne viac ako v porastoch obhospodarovaných PB 
obhospodarovaním  
 

Nevýhody a riziká pri obnove dubovo- bukových porastov OCR: 

 pri obnove porastu sú odstraňované z porastu jedince, ktoré nedosiahli svoje produkčné a 
objemové opimum (maximum)-porast má len 90 rokov 

 vznik východísk 

 rýchly nástup konkurenčných drevín (HB) a krovín (černičie) 

 len pri vysokých nákladoch sa dá dosiahnuť žiadúce zastúpenie DZ 

 potrebný zásah 4x na tej istej ploche (už pri vynechaní 1 zásahu môžeme prísť o zmladenie 
DZ) 

 rýchly rast spôsobuje preštíhlenie a nestabilitu porastu vo východiskách 
 
Dlhodobý zámer:  
Porast má byť podľa predpisu 2017- 2026 obnovený za nasledujúcich 20 rokov pri ťažbe v 
tomto decéniu s intenzitou 57 % a za vzniku 1,95 ha obnovenej plochy prirodzeným zmladením 
a umelou obnovou (38%). 
V predchádzajúcom decéniu bola ťažba s intenzitou 19% (predpis 37%). 
 
Vzhľadom nato, že na ostávajúcej ploche porastu sa nachádzajú DZ, ktoré nedosiahli svoje 
hodnotové a objemové optimum (maximum) a na presvetlených častiach sa ukazuje aj PZ DZ 
(po presvetlení v roku 2012), ktorému zatiaľ nekonkuruje HB, nebudeme ďalej postupovať OCR, 
ale MP s jednotlivým a hlúčikovým výberom po celej ploche porastu. Porast má síce vyššie 
zastúpenia HB (74%), ale DZ a BK sa nachádzajú v poraste rovnomerne, predpokladáme teda 
možnú obnovu s dlhšou obnovnou dobou, aby sme docielili 2 vrstvovú štruktúru porastu. 
V ďalšom období sa bude ťažbovými zásahmi - jednotlivým (uvoľňovanie korún DZ) a 
hlúčikovým výberom (znižovanie zastúpenia HB) zvyšovať hodnotová produkcia a kvantita 
produkcie DZ, tým sa bude zároveň budovať diferencovaná štruktúra vkladaním nových skupín 
PZ. Skupiny sa nebudú rozširovať, aby po čase nevznikol homogénný jednovrstvový porast. Po 
dosiahnutí výšky konkurenčných drevín v skupinách PZ nad 1 m sa bude primeranými 
výchovnými zásahmi (výsekmi, prečistkami) upravovať drevinové zloženie v prospech DZ aj 
počas obnovy porastu. 
Po ukončení obnovy sa budú uplatňovať opatrenia zodpovedajúce rastovému stupňu 
konkrétnej skupiny následného porastu pri maximálnom využití autoregulačných schopností 
porastu. 



OBJEKT č. 6  
 
LC Sirk 
PSoL 2017 – 2026 
Lokalita: zvernica 
Nadmorská výška: 400 – 500 m.n.m 
Expozícia JZ 
Sklon 25% 
HSLT: 310 Svieže dubové bučiny 
 

Porast 426  
115 rokov, RD 160 rokov, OD 60 rokov 
zast. 1. etáže: DZ 55, BK 35, HB 10, ojed. JH 
zast. 2. etáže: BK 60, DZ 30, HB 10, ojed. JH 
Hrubá kmeňovina, veľmi rôznoveká, zmiešanie jednotlivé až skupinové, 
nerovnomerné zakmenenie 
Cieľové zastúpenie 1. etáže: 
 DZ 45-55 plošne,  BK 20-35 skupinovito, SC 0-15 jednotlivo, , CL 10-20 hlúčikovito 
Cieľové zastúpenie 2. etáže: 
 BK 55-70 plošne,  DZ 15-30 skupinovito, SC 5-15 hlúčikovito, , CL 10-15 hlúčikovito 
Cieľová štruktúra: 2 vrstvová 
 

   
Porast 426, rôznoveká štruktúra 



 
Porast 426, v redších častiach PZ BK, DZ,HB 

 
,  

Charakteristika ťažbového zásahu a dlhodobý zámer: 
Úmyselná ťažba bola realizovaná v poraste od r. 2001, vytvorilo sa 1 východisko na 2 výšky 
porastu, ktoré sa v r. 2011 dorúbalo, nakoľko bolo na ploche prítomné vyspelé zmladenie BK a 
DZ. V roku 2011 boli zároveň presvetlené ďalšie 3 východiská, ale nie v skupinách podľa plánu, 
ale v pásoch. Tieto už následne neboli a nebudú dorúbané. Porast sa bude vychovávať a 
obnovovať s dlhou obnovnou dobou (60 rokov) po celej ploche porastu vzhľadom na učel lesa vo 
zverniciach, bude sa zasahovať s úmyslom zvýšiť fruktifikáciu porastu zásahom do podúrovne, 
ale aj úrovne, nakoľko je porast veľmi rôznoveký. 
Nástup ďalšieho zmladenia bude pravidelne atakovaný zverou, tak sa bude musieť pristúpiť k 
mechanickej ochrane- minioplôtkami, alebo individuálnou ochranou, inak bude táto generácia v 
štruktúre porastu absentovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V každom poraste je potrebný individuálny prístup podľa stavu porastu a cieľa, ktorý 
chceme a je možné ho dosiahnuť v závislosti od kvality stanovišťa.  
V porastoch duba s bukom (hrabom) je potrebné realizovať obnovné postupy s dlhou 
obnovnou dobou (60 rokov). 
 
VÝZNAM PRÍRODE BLÍZKEHO OBHOSPODAROVANIA LESOV: 
 

 zvýšenie ekologickej stability a biologickej diverzity porastov 

 neustále plnenie mimoprodukčných funkcií lesa 

 dlhodobosť a kvalita produkcie 

 obnova porastu bez vzniku rúbanísk- lepšie vnímanie lesníctva verejnosťou 

 100 % PZ –zachovanie pôvodných- autochtónnych drevinových skladieb 

 porastová štruktúra sa formuje pri maximálnom využití postupnej prirodzenej autoredukcie, 
čím sa znížia náklady na pestovateľskú činnosť (100 % PZ všetkých drevín materského 
porastu, potrebná ochrana pod materským porastom) 

 vyššia odolnosť voči pôsobeniu škodlivých činiteľov a lepšia adaptácia porastov na zmeny 
klímy 

 
OTÁZKY: 

 Aká je optimálna veľkosť obnovných prvkov na optimálne odrastanie dubov? 
(Literatúra: DZ 10 až 15 árov, BK 5-10 árov) 

 Koľko % plochy majú tvoriť skupiny PZ od začatia obnovy a ako postupovať? 

 Kedy je potrebný výchovný zásah v MLP pod clonou, ak áno, ako postupovať (v akom 
rozostupe, pri akej výške konkurujúcej dreviny)? 

 Do akej doby ponechať nad PZ materský porast? 
(Literatúra: do konca štádia mladiny, ideálne dovtedy, kým stromy dorastú blízko ku 
korunám stromov materského porastu) 

 Aká je optimálna intenzita ťažby pri 60 ročnej obnovnej dobe? 

 V akých intervaloch realizovať ťažbu? 
 
POROVNANIE PESTOVATEĽSKÝCH ZÁSAHOV V OBJEKTOCH V MLP POD CLONOU 
MATERSKÉHO PORASTU A BEZ JEJ OCHRANY: 
 
 

 MLP pod clonou 
materského porastu 

MLP bez ochrany 
materského porastu 

 autoregulačné procesy Rýchly rast konkurenčných 
dr., DZ ohrozený 

PZ 100 % 100 % 

Zastúpenie v MLP HB 63-73, DZ 21-28, BK 
10, LV 10 

HB 70 DZ 15  BK 15 

Za 9 rokov bolo zasiahnuté 0,6- 1 násobok plochy PZ 5 násobok plochy PZ 

Intenzita zásahu 11-35 ks/ ár 29-48 ks/ár 

Náklad na zasahovanej 
ploche 

141 €/ ha 210 €/ha 

Náklad na výchovu na 1 ha 
celého porastu, na 1 rok 

 
3,55- 7,55 € 

 
24 € 

Po 9 rokoch MLP od nárastu po zač. 
mladina 

Mladina- preštíhlená 

 
 
 
 
 



ZÁSADY VO VÝCHOVE A OBNOVE V PORASTOCH BUKA A DUBA:  
 
(Súbor poznatkov z praxe a informácií z literatúry Pestovanie dubových porastov 2015 (Ján 
Farkaš, Milan Saniga, MOP  LV 005 Prírode blízke obhospodarovanie lesa) 
 

 V HRABOVO- DUBOVÝCH PORASTOCH 
 

Horná vrstva dub zimný, hrab v druhej vrstve ovplyvňuje rýchle čistenie kmeňa (priaznivé súžitie 
duba s hrabom). Nálet duba veľmi dobre znáša zatienenie materským porastom, ktorý ho chráni 
pre neskorými mrazmi a slnečným úpalom 

- vo fáze mladiny realizovať čistku-uvoľniť koruny DZ, cieľom je udržať alebo zvýšiť jeho 
zastúpenie v poraste 

- vo fáze žrďkoviny realizovať úrovňovú prebierku s pozitívnym výberom- uvoľniť 
korunu najkvalitnejšiemu BRs odstránením 2-3 úrovňových stromov, ktoré ho 
konkurenčne najviac ovplyvňujú (15-20% sila zásahu) 

- potreba uvažovať s dlhšou obnovnou dobou, kulminácia hodnotovej produkcie duba je 
160 a viac rokov 

- do začatia obnovy udržať dvojvrstvovú štruktúru, inak porast obsadia konkurenčné 
dreviny a kry 

- nerozpracovať tie časti porastu, kde cieľové hrúbky nie sú dosiahnuté (tu uplatniť 
uvoľňovaciu prebierku) 

- časovať ťažbu po semennom roku, inak zmladí HB a v jeho konkurencii DZ odumrie 
- ponechať skupiny PZ DZ pod ochranou materského porastu minimálne do 

zabezpečenia plôch hlavnými drevinami, do fázy mladiny, ideálne dovtedy, kým stromy 
dorastú blízko ku korunám stromov materského porastu 

 
 

 V BUKOVO- DUBOVÝCH  A DUBOVO- BUKOVÝCH PORASTOCH 
V zmiešaných bukovo- dubových porastoch a dubovo- bukových porastoch sa zvyšovaním 
zastúpenia BK zvyšuje riziko vrastania BK do korún kvalitných DZ. DZ tu dosahuje 
najvyššiu hodnotu kvalitatívnej produkcie. 
Cieľové zastúpenie: DZ 65-75 %, BK 25-35% (2/3 DZ, 1/3 BK) 

 
PREBIERKY: 
- zastúpenie BK nemá presiahnuť 30 % na začiatku fázy kmeňoviny 
- riziko vrastania BK do korún kvalitných DZ 
- ak je vo fáze žrďkoviny a žrďoviny BK 30-40 %- použiť silnejšiu prebierku až v 3 

zásahoch v sile 18-23 % zo zásoby 
- ak je BK menej a DZ nad 60% - intenzita zásahu postačí 15% zo zásoby 
- ak je BK nad 60% - intenzita zásahu v 2. zásahoch až na 25 %, ak počítame s 2/3 

zastúpením duba v cieľovom poraste, pričom zakmenenie môže klesnúť na hranicu 
kritickej hodnoty 0,7, lebo základným ukazovateľom nie je objemová produkcia, ale 
maximálna hodnotová produkcia- z korunového priestoru BRs duba prednostne 
odstraňujeme: 

- buky bez ohľadu na ich kvalitu 
- vrastavé buky 
- zároveň je nutné zachovať podružný porast BK, HB načistenie kmeňa 
 
 
 
OBNOVNÁ ŤAŽBA: 
- určujúca je cieľová hrúbka, tvar a kvalita kmeňa (45-60 cm) 
- potrebná dlhšia obnovná doba 
- prednostne sa z porastu odstraňujú poškodené, nekvalitné, tie, ktoré negatívne 

ovplyvňujú korunu kvalitných stromov 



- nesmie sa zastaviť proces čistenia kmeňov DZ- zachovať strednú úroveň 
- ťažbu realizovať po celom poraste, podľa potreby porastu 
- ťažba a obnova musia byť v rovnováhe 
- s uvoľňovaním DZ sa musí začať skôr ako uvoľňovaním BK 
- s obnovou duba začať s 5-15 ročným predstihom pred BK (lebo BK v úrovni 

reaguje na uvoľnenie rastového priestoru pohotovejšie, intenzívnejšie a dlhodobejšie 
- ťažbu načasovať po semennom roku duba a zamerať sa predstih obnovy dubov  
- skupiny PZ pre DZ 10-15 árov, pre PZ BK 5-10 árov 
- v skupinách PZ alebo na ich krajoch ponechať jedince strednej úrovne na ochranu PZ 

pred intenzívnym slnečným žiarením, aby sa zabránilo nástupu konkurenčných drevín 
a krovín 

- ponechať skupiny PZ DZ pod ochranou materského porastu minimálne do 
zabezpečenia plôch hlavnými drevinami, do fázy mladiny, ideálne dovtedy, kým stromy 
dorastú blízko ku korunám stromov materského porastu 

- skupiny PZ nerozširovať, ale vkladať nové s dostatočným časovým odstupom 
- realizovať výchovný zásah v skupinách pod clonou 1x za decénium v stredových 

častiach skupín v rozostupe 3 x 3 m, ak konkurenčné dreviny majú vyššiu hustotu 
a výšku nad 1 m 

- s obnovou BK začať až vtedy, ak skupiny DZ a CL, JD budú vedieť konkurovať BK 
- v závere obnovy sa ťažia kvalitné stromy so stanovenou cieľovou hrúbkou a kvalitou 
- v častiach porastu, kde dub nedosiahol hodnotové optimum uplatňovať uvoľňovaciu 

prebierku a ponechať ich v  poraste až do dosiahnutia cieľovej hrúbky 
 
 
 
POROVNANIE PESTOVATEĽSKÝCH ZÁSAHOV V OBJEKTOCH V MLP POD CLONOU 
MATERSKÉHO PORASTU A BEZ JEJ OCHRANY: 
 
 

 MLP pod clonou 
materského porastu 

MLP bez ochrany 
materského porastu 

 autoregulačné procesy Rýchly rast konkurenčných 
dr., DZ ohrozený 

PZ 100 % 100 % 

Zastúpenie v MLP HB 63-73, DZ 21-28, BK 
10, LV 10 

HB 70 DZ 15  BK 15 

Za 9 rokov bolo zasiahnuté 0,6- 1 násobok plochy PZ 5 násobok plochy PZ 

Intenzita zásahu 11-35 ks/ ár 29-48 ks/ár 

Náklad na zasahovanej 
ploche 

141 €/ ha 210 €/ha 

Náklad na výchovu na 1 ha 
celého porastu, na 1 rok 

 
3,55- 7,55 € 

 
24 € 

Po 9 rokoch MLP od nárastu po zač. 
mladina 

Mladina- preštíhlená 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


