
 
 

 

Objekt PRO SILVA 

Filipka 

LS Žarnovica, OZ Žarnovica 

 



 
 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  PSL) 

 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 27 A Štiavnické vrchy 
                   

Obhospodarovateľ (OZ): Žarnovica 
                   

Zemepisné súradnice (v strede objektu):  

Zemepisná dĺžka: 18.694057        

Zemepisná šírka: 48.407017 
Lesný celok: Žarnovica 
                  

Názov:   Filipka      
                      

Rozpätie nadmorskej výšky:                  
280 - 440 m n. m                                           

Výmera: 38,90 ha          
                     

Prevládajúca expozícia: V                 

                  
Prírode blízke hospodárenie od r.: 2018 
                          

Priemerný sklon: 40 %                  

1.2 Stanovištné pomery 
 

 

Klimatická oblasť:   Mierna klimatická oblasť             
                     

Priem. ročné zrážky:700-800 mm                   
                                

Geologické podložie:  Andezity           
                            

Priem. roč. teplota:  8 °C                      
                                   

Prevládajúci pôdny typ:   Kambizeme             
                          

Prevládajúci hospodár. súbor lesných typov:                  
Živné dubové bučiny                      

2. Taxačné ukazovatele  
     z programu starostlivosti o lesy (PSL) 

 

Kód PSL: EF080                                       Platnosť PSL:  2018-2027 

Drevinové zloženie v % podľa jednotl. drevín 

listnaté:  bk 70, dz 4, hb 9                                

ihličnaté:  sm 6, jd 10, sc  1                                      

Zastúpenie vo vekových triedach: 

I. -  1%,    II. -  17%,   III. -  9%, 

IV. - 0%,   V. -  73%,   VI+ -  0% 

Zásoba celkom: 14 235 m3 
 

Priemerná zásoba: 366 m3/ha 

Desaťročný plán hospodárskych opatrení: 

Obnovná ťažba:  2287 m3 

Výchovná ťažba do 50 r.: 91 m3 

Výchovná ťažba nad 50 r.: 0 m3 

 

Prečistky: 0,52 ha 

Umelá obnova lesa: 0,77 ha 

Prirodzená obnova lesa: 4,08 ha (84%) 

Podiel ťažby zo zásoby: 17 % 
 

Podiel etážových porastov: 60 % 
                                          

 

 

 



 
 

3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie cieľových hrúbok, prednosť 
výchovy porastu pred obnovou 

   + 

Výberkový alebo účelový hospodársky 
spôsob 

 +   

Podrastový hospodársky spôsob, 
obnova v skupinách a hlúčikoch 

  +  

Podrastový hospodársky spôsob, 
obnova v pásoch 

   + 

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: 

Navrhovaný objekt sa nachádza v lokalite Filipka na ploche 38,90ha. V týchto porastoch má 

dominantné zastúpenie z listnatých drevín  buk ( 70 %) a z ihličnatých drevín  jedľa ( 10%).  

Hlavným zámerom vytvorenia objektu PRO SILVA Filipka je:  

 Skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, 

 Sústrediť sa na zvýšenie prírastku a hodnotovej produkcie, 

 Tvorba vertikálnej a horizontálnej štruktúry, 

 Maximalizovať podiel prirodzenej obnovy, 

 Cieľavedomé ovplyvňovanie drevinového zloženia,  

 Zvýšenie odolnosti voči biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom, 

 Šetrenie nákladov na pestovnú činnosť (minimalizovať umelú obnovu), 

 Ponechať starnúce, košaté jedince ( zvýšenie biodiverzity v porastoch ). 

Porasty v objekte PRO SILVA Filipka sú pomerne  dobre rozčlenené asfaltovými lesnými 

cestami, zvážnicami a približovacími cestami. Uprednostňovaním jemnejších a cieľavedomých 

postupov by sme chceli docieliť racionálnejšie obhospodarovanie porastov, čo by sa malo 

v konečnom dôsledku prejaviť na zlepšení stability porastov, udržanie drevnej zásoby na 

optimálnej úrovni, zvýšení produkcie cenných a kvalitných sortimentov.  

Popis navrhovaných opatrení z platného PSL a doterajšej praxe: 

Obnovné ťažby 

Prevládajúcimi obnovnými postupmi, ktoré predpisuje PSL pre obdobie rokov 2018-2027 sú  

Stromový účelový rub a Maloplošný clonný rub v skupinách, šírka na 1 výšku porastu, v redších 

skupinách dorub nad očakávaným prirodzením zmladením. Ťažbové postupy ktoré sa v objekte 

využívajú sú JMP, približovanie ŠLKT, UKT a v menšej miere kone a lanovky. Manipulácia sa vykonáva 

prevažne jedným rezom na odvozné dĺžky.  

Výchovné ťažby 

 V danom objekte sa nachádza len jedna výchovná ťažba do 50r. a to v poraste 1667b 00. 

Výmera JPRL je 3,32ha, zásah sa má vykonať na ploche 2,66ha čo predstavuje 80% plochy JPRL.  

Intenzita zásahu je 17%. 

Obnova lesa 

 PSL na roky 2018-2027 predpisuje obnovu lesa na výmere 4,85ha, z toho očakávané 

prirodzené zmladenie je 4,01ha ( 83%). Umelá obnova teda predstavuje len malú časť z celkovej 

obnovy, pričom aj to sa budeme snažiť v čo najväčšej miere minimalizovať. Umelá obnova sa 

vykonáva jamkovou sadbou voľnokorenných alebo krytokorenných sadeníc. 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

 Predpis PSL- pomiestna príprava pôdy, po ťažbe zalesniť. Ako ochranu používať prípravok 

Cervacol. Ochrana proti burine sa prevádza podľa potreby raz ročne po dobu 3-4 rokov v závislosti od 

stanovišťa, odstraňujú sa hlavne popínavé rastliny rodu Rubus. Proti zveri sa ochraňuje najmä jedľa 

a cenné listnáče. V prirodzene vzniknutých nárastoch sa vykonáva podľa potreby prestrihávka za 

účelom redukcie ich hustoty a úpravy drevinového zloženia. V kultúrach sa podľa potreby prevádza 

plecí rub na odstraňovanie nežiadúcich drevín. 



 
 

Výchova prečistkami 

 V spomínanom objekte je plánovaná jedna prečistka v JPRL 1667a2 . Spôsob vykonania: zásah 

vykonávať v úrovni , intenzita cca 20%.  

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 

Základným princípom a dôvodom zmeny doterajšieho hospodárenia smerom k prírode 

blízkemu hospodáreniu, ktorý sa začína už pri výchove mladých lesných porastov a končí pri obnove 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 len vtedy, keď má na to 

vytvorený dostatočný rastový priestor. 

Obnovné ťažby 

Z hľadiska obnovných postupov treba využívať spôsoby orientujúce sa na jednotlivý strom 

alebo skupinu stromov ako je účelový výber prípadne maloplošný skupinovitý rub. Prvým zásahom 

(prípravným rubom) sa z porastov vyberú zdravotne nevhodné a nekvalitné jedince, pričom sa porasty 

primerane a efektívne rozčlenia približovacími linkami. Následné zásahy sa budú zameriavať na 

zvýšenie prírastku najkvalitnejších, najhodnotnejších jedincoch. Celý technologický postup bude 

náročnejší kvôli čo najväčšiemu šetreniu prirodzeného zmladenia a čo najmenšieho poškodzovania 

zostávajúcich stromov (smerová stínka, manipulácia v poraste, ošetrovanie Pellacolom). Približovanie 

bude vykonávať hlavne ŠLKT a kone.  

Výchovné ťažby 

 V prvom rade treba sprístupniť porast vytvorením približovacích liniek. Všetky výchovné zásahy 

do fázy kmeňoviny musia zabezpečiť aby sa do uvedenej fázy dostal dostatočný počet stabilných 

a kvalitných jedincov. Intenzita zásahu je v danom poraste 17% čo by malo následne zvýšiť stabilitu 

porastu, zväčšenie korún kvalitných jedincov, čo bude mať za následok vyššiu fruktifikáciu . 

Obnova lesa 

 Cieľom je úplne vylúčiť umelú obnovu (úspora finančných prostriedkov, zachovanie pôvodného 

genofondu drevín) . Nástup prirodzeného zmladenia dosahovať už vo veku prebierok. Následne 

uvoľňovaním hlúčikov až skupín zmladenia dosahovať aj výškovú diferenciáciu porastov.  

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

 Pri účelových ruboch odpadá ochrana proti burine a zveri . Je zabezpečený dostatočný počet 

jedincov aj pri prípadných stratách. V prípade nutnosti úpravy drevinového zloženia sa môžu vykonať- 

prestrihávky, zalamovanie. 

Výchova prečistkami 

 V listnatých porastoch (prvý zásah)- odstraňovanie predrastlíkov a nekvalitných jedincov, 

mierne zasiahnuť aj v podúrovni, ďalšie zásahy vykonávať v úrovni . Zamerať sa aj na uvoľňovanie 

vtrúsených drevín (druhové spestrenie). 

  



 
 

Demonštračné porasty objektu Filipka 
 

Porast 1665 01: 

(PSL: 2018-2027) 

Charakteristika porastu z PSL:  

 Výmera 7,71ha, vek 90r., zakmenenie 0,76, 

 Zastúpenie: BK 69%, JD 12%, HB 6%,SM 5%, SC 4%, DZ 3%, JH 1%, 

 Celková zásoba etáži je 3527 m3 z toho na 1ha- 388m3. 

Predpis súčasného PSL: 

 Stromový účelový rub- 700m3  

 Vykonané (k 1.8.2019): 531 m3 

Dlhodobý zámer : 

 Ovplyvňovanie drevinového zloženia – podpora DZ ,JD, JH, 

 Zabezpečiť výškovú a vekovú diferencovanosť, 

 Zvyšovať stabilitu porastu , 

 Odstraňovanie poškodených jedincov . 
 

Technologický postup: 

 Využité zariadenie: ŠLKT 
 

 

 

 

                           smer stínky                            postup stínky                       

        približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 

        približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM               

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Porast 1666a 01: 

(PSL: 2018-2027) 

Charakteristika porastu z PSL:  

 Výmera 8,46ha, vek 90r., zakmenenie 0,73, 

 Zastúpenie: BK 44%, HB 28%,SM 9%, DZ 8%, JD 8%, CR 3%, 

 Celková zásoba etáži je 3921 m3 z toho na 1ha- 371m3. 

Predpis súčasného PSL: 

 Maloplošný clonný rub v skupinách šir. na 1 výšku porastu, v redších skupinách dorub nad 
očak. prirodzeným zmladením- 680m3  

 Vykonané (k 1.8.2019): 322m3 

Dlhodobý zámer : 

 Ovplyvňovanie drevinového zloženia – podpora DZ a JD, 

 Zabezpečiť výškovú a vekovú diferencovanosť, 

 Zvyšovať stabilitu porastu,  

 Odstraňovanie poškodených jedincov. 

Technologický postup: 

 Využité zariadenie: ŠLKT 
 

 

 

     

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

smer stínky                            postup stínky 

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

                  určené OM 



 
 

 

 

 



 
 

Porast 1667a 11: 

(PSL: 2018-2027) 

Charakteristika porastu z PSL:  

 Výmera 12,37ha, vek 85r., zakmenenie 0,81, 

 Zastúpenie: BK 81%, JD 8%, HB 5%,  DZ 5%, SC 1%, 

 Celková zásoba etáži je 6186 m3 z toho na 1ha- 401m3. 

Predpis súčasného PSL: 

 Stromový účelový rub, rozčleniť, 

 Vykonané (k 1.8.2019): 276m3 

Dlhodobý zámer : 

 Ovplyvňovanie drevinového zloženia – podpora DZ a JD, 

 Zabezpečiť výškovú a vekovú diferencovanosť, 

 Zvyšovať stabilitu porastu,  

 Odstraňovanie poškodených jedincov. 

Technologický postup: 

 Využité zariadenie: ŠLKT 

 

 

 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

smer stínky                            postup stínky 

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

                  určené OM 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Porast 1667b 00:                                                                                                   

(PSL: 2018-2027) 

Charakteristika porastu z PSL:  

 Výmera 3,32ha, vek 50r., zakmenenie 0,90, 

 Zastúpenie: BK 80%, DZ 10%, HB 7%,  JD 3%, 

 Celková zásoba je 601 m3 z toho na 1ha- 181m3. 

Predpis súčasného PSL: 

 Prebierka, okrem redších skupín, rozčleniť , 

 Vykonané (k 1.8.2019): 0m3 

Dlhodobý zámer : 

 Rozčlenenie porastu, 

 Podpora nádejných jedincov (metóda cieľových stromov), 

 Zlepšenie zdravotného stavu porastu. 

Technologický postup: 

 V danom poraste bude kombinácia UKT+ kôň. 
 

 

 

 

  
       

smer stínky                            postup stínky 

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

                  určené OM 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



 
 

   

Porasty podľa užívania 
 

       

  
  

Výberové parametre zostavy: 
 

                  

                                   

       

1.8.2019 
 

                      

  

Dátum 
od: 

 

   

Dátum 
do: 

 

  

31.8.2019 
 

           

                                   

  

Závod: 
 

 

16 
 

  

Stredisko: 
 

 

2 
 

  

U4: 
 

 

6 (typ:1) 
 

        

                                   

 

Lesný 
celok: 

 

  

 
 

 

Obhospodarovateľ: 
 

  

1 (Lesy SR, š.p., 
Banská Bystrica) 

 

 

                                   

 

Forma 
užívania: 

 

  

 
 

 

Vlastník: 
 

  

 
 

 

                                   

 

       

    

PSoL Užívanie Výmera 

2018-EF080 1-1-1 30,51 

2018-EF080 1-2-2 8,39 
 

  

       

 

U2 U3 Typ 
U4 

U4 PSoL Porast Užívanie Org. od Org. do Vým. od Vým. do Výmera  

 2018-EF080  1-1-1  30,51  

16 2 1 6 2018-EF080 1665 01 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 6,03 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1665 02 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 1,06 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1666A01 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 7,37 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1666A02 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 1,84 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1667A11 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 8,38 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1667A12 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 2,07 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1667A20 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 0,52 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1667B00 1-1-1 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 3,24 PRO 

SILVA 

 2018-EF080  1-2-2  8,39  

16 2 1 6 2018-EF080 1665 01 1-2-2 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 1,68 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1665 02 1-2-2 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 0,30 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1666A01 1-2-2 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 1,08 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1666A02 1-2-2 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 0,27 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1667A11 1-2-2 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 3,99 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1667A12 1-2-2 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 0,99 PRO 

SILVA 

16 2 1 6 2018-EF080 1667B00 1-2-2 1. 1. 2018 31. 12. 
2027 

1. 1. 2018 2. 2. 2222 0,08 PRO 

SILVA 
 

 



 
 

 

 


