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Národný lesnícky program 

Lesy SR š.p., OZ Námestovo 2 

Ekologické obhospodarovanie lesov 

Prírode blízke hospodárenie 

 

Vytváranie zdravých, ekologicky stabilných a biologicky  
diverzifikovaných lesných ekosystémov, ako základný 

predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia v podmienkach 
synergického pôsobenia škodlivých činiteľov a predpokladanej  

klimatickej zmeny 
 



Súčasný smrekový les 

1. Je rovnorodý  - tvorený prevažne 
smrekom na pôvodných 
stanovištiach jedle, buka a 
smreka 

2. Je rovnoveký  - skladá sa prevažne 
z jednej stromovej vrstvy 

3. Pri jeho obnove  prevláda umelý 
spôsob založenia následného 
porastu 

4. Prestal zabezpečovať trvalé a 
vyrovnané ťažby dreva – trvalý a 
vyrovnaný príjem 
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Prírode blízky les 

1. Je trvalý – existuje v každom 
okamžiku, na každej ploche v 
rôznych vývojových štádiách 

2. Je zmiešaný -  tvorený drevinami 
cieľového zastúpenia , ktoré 
zodpovedá stanovišťu na 
ktorom sa les nachádza 

3. Je prirodzený – prevláda v ňom 
nepretržitá prirodzená obnova, 
ktorá prenáša genetickú 
informáciu materských porastov 
na potomstvo v celej šírke 
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Obhospodarovanie porastov 
žrdkovín a žrďovín v  súčasnosti 

 Kritérium výberu – redukcia 
hustoty odstránením 
najnekvalitnejších , prípadne 
zdravotne poškodených stromov 
prevažne v podúrovňovom a 
vrastavom postavení  

 Výsledok  - rovnoveké, hrúbkovo 
vyrovnané porasty, výrazná 
redukcia a potlačenie 
primiešaných drevín najmä ak 
boli v jednotlivom zmiešaní 

 

Obhospodarovanie porastov 
žrdkovín a zrďovín pri napĺňaní cieľa 

 Kritérium výberu – výchovná 
podpora najkvalitnejších 
úrovňových stromov , podpora a 
zašetrovanie stromov vedľajšieho 
porastu v medzi priestoroch 

 Výsledok – zachovanie a podpora 
prirodzenej diferenciácie 
porastov v tomto veku, 
pestovanie koruny kvalitných 
stromov vo väzbe najmä na 
statickú stabilitu 
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CIEĽ 
Zmiešaný , hrúbkovo a výškovo 

diferencovaný prirodzený les 



Spôsob označenia cieľových stromov 

Vyznačovacou páskou Ochranou proti lúpaniu zverou 
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Optimálna štruktúra porastu po ukončení výchovy  
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Obhospodarovanie dospievajúcej 
kmeňoviny v súčasnosti 

 Rovnoveké porasty s horizontálnym 
zápojom s viac ako 90 % zastúpením 
smreka 

 Cieľavedomo obhospodarované  na 
začiatku rastovej fázy zásahmi s 
plánovanou intenzitou 5 – 7%, pri 
podhodnotených zásobách o cca. 10% 
je skutočná intenzita zásahu 4 – 5% 
hektárovej zásoby 

 Na konci rastovej fázy bez vykonania 
plánovaného zásahu, zašetrované na 
úkor spracovanej kalamity 
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Zmiešaný , hrúbkovo a výškovo 

diferencovaný prirodzený les 



Meranie vybraných parametrov a štruktúry modelových 
porastov  na začiatku prebudovy – NLC Zvolen r. 2010 
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70 – ročné smrekové porasty 20 rokov po veľkej 
snehovej kalamite koncom 80 – tych rokov 
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Obhospodarovanie dospievajúcej 
kmeňoviny pri napĺňaní cieľa 

 Vystupňovanie objemovej a 
hodnotovej produkcie na 
najkvalitnejších úrovňových stromoch 
a primiešaných drevinách presunom 
časti plánovaného zásahu o intenzite 
cca. 13 – 15 % hektárovej zásoby k 
týmto stromom vo forme zdravotného 
a druhového výberu 

 Predsadba tiennych drevín v 
hlúčikovom zmiešaní 

 Dlhá zmladzovacia doba zabezpečená 
aj možnosťou predĺženia obnovnej 
doby 
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CIEĽ 
Zmiešaný , hrúbkovo a výškovo 

diferencovaný prirodzený les 



Zdravotný výber Druhový výber 
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CIEĽ 
Zmiešaný , hrúbkovo a výškovo 

diferencovaný prirodzený les 



Hlúčiková predsadba Plošná predsadba 
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CIEĽ 
Zmiešaný , hrúbkovo a výškovo 

diferencovaný prirodzený les 



Obnova smrekových porastov v 
súčasnosti – dvojfázový maloplošný 

clonný rub 

 Prvý zásah o intenzite 30 – 40%, druhý 
zásah o intenzite 60 – 70% 

 Zmladzovacia doba v priemere 6-7 rokov 

 Strata na objemovej a hodnotovej produkcii 
odstránením rubne nezrelých stromov v 
rámci obnovného prvku 

 50% výmery porastu je 20-30 rokov bez 
premyslenej činnosti hospodára 

 Nízka intenzita ťažby na začiatku obnovnej 
doby 

 Pri dokončení obnovy vysoká zásoba 
materského porastu nad následným 
porastom 

 Následné porasty sú prevažne opäť 
rovnoveké 
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CIEĽ 
Zmiešaný , hrúbkovo a výškovo 

diferencovaný prirodzený les 

30 rokov 40 rokov10 rokov 20 rokov



Obnova smrekových porastov 

 Hospodársky  zámer – využitím celej dĺžky predĺženej 
obnovnej doby ( 80-140rokov) zabezpečiť prirodzenú 
obnovu porastu, ťažbou nízkej intenzity (17-18%) 
zvyšovať objemovú a hodnotovú produkciu, 
rozdiferencovanie následného porastu postupnou 
ťažbou rubne zrelých stromov počas dlhej 
zmladzovacej doby (20-30rokov). Kritériom rubnej 
zrelosti je cieľová hrúbka a individuálne zhodnotenie 
každého stromu. Nepriama čiastočná premena 
drevinového zloženia predsadbami najmä na začiatku 
obnovnej doby. 
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Rozdiferencovaný následný porast pred 
odclonením hlúčikovým clonným rubom 
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CIEĽ 
Zmiešaný , hrúbkovo a výškovo 

diferencovaný prirodzený les 



Kritéria na výber vhodných porastov 

 Terénne podmienky, svahová dostupnosť , možnosť 
technologického rozpracovania porastov na pracovné 
polia 

 Statická stabilita, odolnosť proti vetru 

 Podmienky pre prirodzenú obnovu, nízky stupeň 
zaburinenia 

 Fenotypová kategória  

 Vek 

 Stav obnovnej rozpracovanosti porastov 
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Čo je ekologické je aj ekonomické 

• Podiel prirodzenej obnovy 60 -70%, široká genetická 
variabilita pôvodu následného porastu je zárukou lepšej 
prispôsobivosti na meniace sa vonkajšie podmienky 

• Biologická racionalizácia pestovnej činnosti zapojením 
prírodných procesov samoregulácie 

• Podiel nákladov pestovnej činnosti bez ochrany lesa na 1 
ha obhospodarovaného lesa 11 – 12 € 

• Vyššia objemová a hodnotová produkcia dreva 

 



Priamy priemerný náklad v € na 1 ha vypestovaného 

zmiešaného lesného porastu od štádia holiny po prvý 

prebierkový zásah v cenách roku 2010. 
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ťažba dreva po OM 

uhadzovanie haluziny 

obnova lesa 

ochrana proti burine 

ochrana proti zveri 

prerezávka 

Spolu 

170 200  

7633 7487 6197 

440 220 104 

108 108 
108 
 
100 
 

935 715 385 

1370 1047 445 

             priemerná objemovosť - 1,00 - 1,49 m3, približovacia vzdialenosť - 500 m, zásoba na 1 ha - 500 m3, 

zastúpenie - sm 100%, ťažba v zimnom období - sneh do 50 cm 

Maloplošný holorub Maloplošný clonný rub Jednotlivý  , resp. hlúčikový clonný rub 

4610 5197 5055 



Ekonomické zhodnotenie hospodárskych postupov v 
procese prebudovy 
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11139 40 5828 25 10066 43 13292 60

16647 60 17176 75 13448 57 8907 40

3127 11 8131 35 4047 17 2323 10

862 21 187 8

2010
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Bil.ročný etát - (m3) 22 864 22 120 22 592

z toho sprac.neskoro - (m3/%)

Ukazovatele 2007 2008 2009
23 492

Ročná ťažba - (m3/%)

Úmyselná ťažba - (m3/%)

Náhodná ťažba - (m3/%)

Chrobačiarová.ťažba - (m3/%)



Ekonomické zhodnotenie hospodárskych postupov v 
procese prebudovy 
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14 11 21 16 24 18 17 13

17 5 26 7 39 11 38 11

163 32 109 21 76 15 69 13

4290 62 751 34

899 13

1043 15 629 8

664 10 1440 66 4219 100 6948 92

2,04 33 10,55 45 18,53 50 17,06 68

2,88 46 8,23 35 12,55 34 6 24

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010

MH - (m3/%)

Št
ru

kt
úr

y

Plán.ťažba - 50r.  17 m3/ha, intenzita 13%, priem.zásoba 130 m3/ha

Ročná ťažba -50r. -  (m3/ha/%)

Plán.ťažba + 50r.  25 m3/ha, intenzita 7%, priem zásoba 359 m3/ha

Ročná ťažba +50r. - (m3/ha/%)

Plán.obnovná ťažba - (m3/ha/%) 132 m3/ha, intenzita 26 %, priem. zásoba 513 m3/ha

Ročná obnovná ťažba - (m3/ha/%)

MCR - (m3/%)

Dorub - (m3/%)

JV - (m3/%)

HCR - (m3/%)

11,18 5,51

Prvé zalesňovanie - (ha) 6,24 23,56 37,38 25,19

z toho PZ - (ha/%)

z toho predsadby - (ha/%)

Stav holín k 31.12. - (ha) 20,38 18,95



Ekonomické zhodnotenie hospodárskych postupov v 
procese prebudovy 
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Ukazovatele 2007 2008 2009 2010
0,4

Výrezy akosti II. - (%) 0,1 0,8

Ef
ek

ti
vi

ty

Surové kmene - (%) 0,7 9,9 1,45

Výrezy akosti III.A - (%) 26,2 9,1 9,19 11,24

Výrezy akosti III.C - (%) 28,2 25 41,17 46,21

Výrezy akosti III.B - (%) 22,9 32 21,97 24,6

Výrezy akosti V. - (%) 14,2 18,5 16,86 11,28

Výrezy akosti IV. - (%) 2,9 0,09

Biomasa - (%) 2,1 1,3 0,48 0,65

Výrezy akosti VI. - (%) 2,7 3,4 8,79 5,62

Ťažba dreva P-OM - (€/m3) 14,34 12,67 12,17

Priem.speňaženie - (€/m3) 55,84 45,96 40,07 45,01

Ochrana lesa - (€/ha) 7,47 4,31 5,75

Pestov. činnosť - (€/ha) 23,79 13,23 17,05

Dopravná sieť - (€/m3) 5,52 3,65 4,63


