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- Listnaté porasty Slovenska zaberajú 60% plochy lesov. 

- Ich podiel a význam bude stúpať na úkor ihličnanov.  

- Najrozšírenejšou, ale aj modelovou drevinou listnatých lesov je buk.  

- Našim cieľom je správna výchova, ktorá je daná v  

                    Zákone o lesoch 326/2005 Z. z. § 21. 

- Výchova lesa  je zameraná na zlepšenie ich vývoja, druhovej a priestorovej  

  štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality. 

Po zrealizovaní správnej výchovy očakávame: 

- Zlacnenie výroby úrovňovými prebierkami a neceloplošnými zásahmi v čistkách. 

- Zmenu rovnovekých a rovnorodých porastov na pestrejšie – diferencované a 

   štruktúrované  porasty.  

- Zvýšenú odolnosť a stabilitu.  

- Zrýchlenie (skrátenie RD) výrobného procesu. 

- Zvýšenú produkciu kmeňov mimoriadnej kvality. 
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   Aj listnaté porasty postihujú nepriaznivé poveternostné vplyvy.  

Najväčšia kalamita v listnatých porastoch na 

Slovensku. Vznik 22-23.VI.1999. V rokoch 

1999 a 2000 sa spracovalo 2 000 000 m3. 

Najviac postihnutý bol Povaţský Inovec . 

 

Po 10 rokoch  
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Po 10 rokoch  

Po 10 rokoch  



Náhodná ťažba vietor dreviny DB a BK- Slovensko 

 Graf kalamit LP SR 
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Ako efektívne obhospodarovať listnaté porasty v extrémne sa meniacich 

klimatických podmienkach?   

Ako zladiť ich hospodársku funkciu s rastúcimi požiadavkami ekológie a  

ekonomiky pri  plnení všetkých ďalších  celospoločenských  funkcií  lesov?  

  Základom  je správna výchova a uplatňovanie nových,  

 prírode blízkych postupov pri výchove a obnove listnatých porastov. 

1. Vznik porastu s prirodzeného zmladenia (PZ)   

    - podľa odsekov  v obnove lesa  - zásah v čistkách úrovňový negatívny.  

2. Výchova - 50 rokov   

     -  zásah úrovňový pozitívny ,,pestovanie kmeňa“  Intenzita 15-20% (30-50m3/ha). 

3. Výchova + 50 rokov  

    -  zásah úrovňový pozitívny ,,pestovanie koruny“  Int. 15 -25%(60-100m3/ha) udržovanie štruktúrovaných por.   

4. Obnova porastov      

     - Presadzovať dlhú obnovnú dobu, využívať obnovu (hlúčik a skupinu) uplatňovať prebudovy. 

     - Minimalizovať dlhé pásové obnovné prvky.  

     - Využívať dlhodobejšie pôsobenie materského porastu na autoregulácia vzniknutého PZ. 

     - Ustupovať od veľkoplošných dorubov nad PZ a náhleho odcloňovania PZ. 

     - Dosahovať 80-100% PZ pri ukončovaní obnovy vo vhodných HSLT, neuspokojiť sa s 51% PZ. 

 

 



Prirodzená obnova v %  z prvého zalesňovania  

v rokoch  1975-2009 a plán 2010-2019  LC Kulháň 
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1.  Vznik nového porastu z  PZ 

V lanovkových terénoch MCR a dorub  

V traktorových terénoch  obnova v 

hlúčikoch a skupinách 
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1.  Vznik nového porastu z  PZ 

Obnova BK a JV v sk.  Obnova DB  skupine, ponechanie KMK v PZ 
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Čistka v bukových porastoch  

2 -3 m 

neceloplošná 

výchova  

1 zásah   

9 
Lesy SR š.p., OZ Prievidza LS Duchonka 

7-8 m  

 3 zásah   

4-6 m 

 2 zásah  
Neodstránené rozrastky    



Čistka v bukových porastoch  

Nesprávne – drahé a neúčelné.       

Po poslednej  čistke  

 bez spodnej etáţe 
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Správne- lacné a ekologické.       

Po poslednej čistke poraste zostávajú 

2-3 etáţe 



2. Výchova v porastoch  -50 rokov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestovanie kvalitného kmeňa- má byť plnodrevný, hladký, netočitý, nehrčatý.  

Zásah úrovňový. Intenzita do 15-20% podľa potreby porastov intenzita 30-50m3/ha. 

Štruktúra 2 etáţová.  
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Možnosti prevádzky na zvyšovaní efektívnosti hospodárenia v listnatých 

porastoch – 50 rokov.  

Dva prvky ovplyvňujú výrazne ekonomiku listnatých porastov- 50rokov. 

1. Smerovanie zásahu 
- Limitujúcim faktorom efektívnosti porastov -50 rokov je objemovosť, preto je nutné smerovať zásah do úrovni. 

- V podúrovňových zásahoch vyrábame drahé drevo.  

- Najvýraznejší je rozdiel  medzi objemovosťou do 0,09 a 0,10 -19m3.  

- Z objemovosti ľahko odvodíme hrúbku a z nej stanovil Nilsson medzu efektívnosti v cm. 

-  LP by mali byť v priemerných podmienkach nad objemovosť 0,10m3 t.j. cca nad hrúbku 15 cm ziskové. Toto zistenie  

nemoţno zovšeobecniť. Kaţdý porast  je iný a má iné podmienky a špecifiká. V extrémnych výrobných  podmienkach 

(terén, svah, sneh) pri lomenej technológií (kôň – ukt, alebo lanovka - ukt) a veľkej pribliţovacej vzdialenosti, 2-3 

vzrastovom stupni môţe byť neziskový  aj porast s oveľa vyššou objemovosťou.  

2. Logistika    
- Dôleţitým prvkom ovplyvňujúcim ekonomiku je správny výber optimálnej technológie. 

-  Ekonomické a efektívne môţe byť ak vyznačený porast zadáme spracovať ako samovýrobu.  

- Výrazným prvkom zefektívnenie hospodárenia LP je diverzifikácia zdrojov – BIOMASA.  

- Najdrahšou operáciou ťaţby dreva je odvetvovanie, ktoré nemusíme robiť. Výrobou lesnej štiepky je moţné niekedy 

   vypustiť  lomenú technológiu a skrátiť pribliţovaciu vzdialenosť, čo je znovu úspora. Ak si spočítame, ţe pri výrobe  

   lesnej štiepky nám  odpadá, manipulácia, triedenie a následná preprava na ES alebo odberateľovi, môţe byť v 

   niektorých prípadoch medza efektívnosti a tým aj ziskovosti  aj pod 0,09m3! (bez réţie a nákladov na pestovnú  

   činnosť pri zakladaní porastu) 

- Efektívnosť LP  pozitívne ovplyvňujú dodávky dreva - vlákniny z OM.     
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 3. Výchova + 50 rokov 

A. Pestovanie koruny- uvoľňovať koruny kvalitných jedincov. Zásah 

pozitívny  úrovňový.  
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 3. Výchova + 50 rokov 

B. Zachovávať, podporovať a tvoriť pestré štruktúry porastov + 50 

rokov. Zásahom v úrovni vznikajú viac etáţové porasty 
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 3. Výchova + 50 rokov 

C. Intenzívna výchova 20 -25% po harvesterovej technológií - OZLT 
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Porast 2178 , 70r., po intenzívnom zásahu v úrovni zostáva štruktúra 

dvojetážová. Predpis na nové decénium 877m3, intenzita 21% , 80m3/ha. 
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Porast 2178 , 70r., po intenzívnom zásahu v úrovni, koruny uvoľnené. 

Potreba ďalšieho úrovňového  zásahu v novom decéniu – X,  



Ekonomika intenzívnych zásahov a možnosti prevádzky na zvyšovanie  

efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch + 50 rokov. 

Tri  podstatné prvky ovplyvňujú výrazne ekonomiku listnatých porastov. 

Porast  2178 , 10,94 ha,  60 ročný BK-DB porast so spodnou etáţou BK-HB. 

1. Intenzita zásahu  Predpis 345m3 -  9% intenzita.     Vyznačili sme  790m3 a  požiadali o zmenu 

predpisu. Vyťažili sme ešte viac v rámci + 15%  890m3 čo  bola  intenzita 24%.  

Ťažili sa  úrovňové  a vrastavé jedince, ktoré obmedzovali koruny kvalitných jedincov DB a BK. 

Zisk z 1m3  po OM   tržby – náklady bol 22€/m3 .  Z plánovanej ťaţby  sme získali  22€ x345 = 7590€ 

Zisk z 1m3  -  ťaţba nad plán porastu    545 x 22 €/m3         zisk po OM   = 11990 €  

2. Smerovanie zásahu  do úrovni. Zásahom v úrovni  = vyššia objemovosť - rozdiel  v nákladoch  po OM  

v 0,19 a 0,44  2,5-€. Z úrovňového zásahu sa vymanipulovalo viac guľatinky čo zlepšilo sortimentáciu o 2,5€ .  

           Rozdiel je 5€                                                                    890 m3  x 5 € = 4450 € 

3. Logistika   po ES alebo OM 

Náklady na dopravu dreva na ES: Odvoz na ES 6€ + práce na  ES 3€  = Sa   9 € 

Náklady na dodanie dreva z OM priamo odberateľovi zníženie nákladov a skrátenie výrobného procesu. 

Manipulácia a práce na OM  3€ + súk. prepravca odberateľovi    1,3 €  =  Sa 4,3€ 

                                                                9€  - 4,3€ =  Rozdiel je 4,7€   x 890m3  =                     4183 €  

Celkove sme  v tomto poraste získali (mimo plánu) 11990€ + 4450€ + 4183€  = 20533€ 

Ťažba na 1 ha stúpla z 27 na 72 m3.Zvýšili sme ťažbu v poraste  o 545 m3 a intenzita sa zvýšila z 9 na 24%. 

V poraste nevidieť silný zásah, čo potvrdzuje aj predpis na ďalšie decénium -900m3 a ďalší obrázok. 

Kvalitné LP si vyţadujú :  PESTOVANIE KORUNY - PESTRÚ ŠTRUKTÚRU- INTENZÍVNU VÝCHOVU. 
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Výšková štruktúra porastu 1246
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Štruktúra 75r. listnatého bukového porastu v prebudove, ťažba v 

minulom decéniu 75m3/ha plán na terajšie dec. 88m3/ha 
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Hrúbková štruktúra porastu 1246
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Štruktúra 75r. listnatého bukového porastu v prebudove, ťažba v 

minulom decéniu 75m3/ha plán na terajšie dec. 88m3/ha 
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Výšková štruktúra porastu 1231
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Štruktúra 90 ročného listnatého porastu v prebudove 

s pestrým druhovým zložením (7 drevín) 
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Štruktúra 90 ročného listnatého porastu v prebudove 

s pestrým druhovým zložením (7 drevín) 

Hrúbková štruktúra porastu 1231
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Pracovné postupy HUL –intenzita  

 Intenzita výchovnej ťažby (v m3.ha-1) sa stanoví osobitne pre 

každú JPRL podľa stavu a potreby porastu. 

 Ako pomôcky sa pouţijú: 

 decenálne prebierkové percento 

 výsledky z pokusných plôch spoločne založené s lesnou 

prevádzkou 

 zohľadnenie skúseností z výsledkov doteraz plánovaných a 

realizovaných výchovných ťaţieb 

 Zo zákona o lesoch § 21 -Výchova lesa prečistkami a 

prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom lesným 

hospodárskym plánom alebo podľa návrhu odborného 

lesného hospodára 

  OLH má možnosť použiť úpravu i zmenu predpisu 
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Plánovaná výška  ťažby v m3/1ha v porastoch + 50 v 

rokoch 1975 - 2019  
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Plánovaná výška ťaţby v m3/1ha v porastoch + 50 v 
rokoch 1975 - 2019 



Pred ťažbovým zásahom + 50 rokov 
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Pred ťažbovým zásahom + 50 rokov 



Po zásahu + 50 rokov 
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Ekonomika intenzívnych zásahov v listnatých porastoch . 

Sprístupňovanie porastov a ekonomický efekt.  

 Dva porasty vo veku 70 rokov mali spolu predpis 1700 m3. 

 Vyznačili sme ich a po vložení do  PC (KRPK) sme zistili, že je  vyznačených  3300m3. Požiadali  

sme o zmenu predpisu a KLÚ nám ju schválil .Porasty majú  krátky  strmý svah a jediná  možná  

technológia bola K- UKT, alebo vyriešiť ich sprístupnenie  buldozérom, linkami do 4 m. Po kalkulácií 

 ktorú vám  prednesiem mi vedenie OZ schválilo  buldozér.  

Lomená technológia cez kone ma stojí každý  m3 o 3,3€ viac x tých 3300 m3 je to =  10890 € 

Koľko má stál buldozér ?                                   25 hod. x 67€/hod                                =   1675 € 

Po sprístupnení nepotrebujem kone.  Potom to stačí robiť iba s UKT!!!  

Ekonomika lomená technológia 10890 - 1675 buldozér  ušetril  som                         = 9215 €                                               

Čo je podstatné, ţe porast je  sprístupnený  trvalo !!! 

Rozdiel zásahu v úrovni  a sortimentácia ako v predošlom poraste: 3300m3 x 5€  = 16500 € 

Zisk z 1 m3 po OM (tržby –náklady) bol 23 €.  Drevo sa dodávalo  z OM  

Zmena predpisu= viac ťažby 3300m3- 1700m3= 1600m3 x 23€                      = 36800 € 

Dodávka z OM:  Rozdiel nákladov medzi ES a OM   4,7€  x 3300m3                = 15510 € 

S P O LU:  úroveň, zmena predpisu a dodávka z OM  68810 € + 9215 bez koní = 78025 € 

Ekonomický efekt a sa prejaví okamžite v hospodárskom roku pri: dodávkach z OM, smerovaní  

zásahu, zmene technológie. Ale najvyššia položka 36800€  celkové navýšenie ťažby sa prejaví iba 

ak je KLÚ umožnené so zmenou predpisu za porast aj celkové navýšenie ťažby za LC. 
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     4. Obnova- Jej cieľom nie je vyťažiť kubíky a naplniť predpis 

 Minulosť – obnova v pásoch  
Budúcnosť – obnova  v hlúčiku . 

Skupine- 2-3 etáţové porasty 

Lesy SR š.p., OZ Prievidza  LS Duchonka 30 



 

 

Obnova lesa má byť zameraná na diferencované a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, 

takým spôsobom, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná 

schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.  

 

Obnova SM –BK porastu Obnova BK v skupine 
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Výšková štruktúra porastu 3069_01
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Typická hrúbková štruktúra listnatého lesa vekových tried. 

Rovnoveký rovnorodý dubový 115 ročný porast so začínajúcou 

obnovou 

 

Hrúbková štruktúra porastu 3069_01
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Výšková štruktúra porastu 1175
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Štruktúra listnatého trojetážového prebudovávaného porastu s 

pestrým druhovým zložením (9 drevín) vek etáží  30, 60, 95 rokov. 
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Štruktúra listnatého trojetážového prebudovávaného porastu s 

pestrým druhovým zložením (9 drevín) vek etáží  30, 60, 95 rokov. 

Hrúbková štruktúra porastu 1175
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4. OBNOVA PORASTOV 

PREBUDOVY LISTNATÝCH PORASTOV NA LESY DIFERENCOVANÉ 

(VÝŠKOVO, HRÚBKOVO, DRUHOVO) SÚ REALIZOVATEĽNÉ IBA  CEZ DLHÉ 

OBNOVNÉ DOBY A MALOPLOŠNÚ NEPRAVIDELNÚ OBNOVU (HLÚČIK, 

SKUPINA)  
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PESTOVANIE KVALITY – Hodnotové prírastkové hospodárstvo (HPH) =  

produkcia KMK = dostatok  vysoko kvalitného dreva na aukciách  
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Nebojme sa mŕtveho dreva a biologicky aktívnej hmoty   
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Ekonomickú situáciu v LP ovplyvňujú okrem cien dreva  prvky ktoré sme tu prezentovali :  

INTENZÍVNA VÝCHOVA - SMEROVANIE ZÁSAHU - LOGISTIKA. 

 

    Výrazne kladný vplyv majú na ZVYŠOVANIE efektívnosti:  

 - elektronický predaj dreva= zvýšenie tržieb a zreálnenie cenníkových cien dreva 

 - aukcie dreva - zlepšením speňaženia najkvalitnejších sortimentov 

 - hodnotové prírastkové hospodárstvo 

 - biomasa z LP - diverzifikáciou príjmu 

 - biomasa - znížením vstupov- za odvetvovanie, manipuláciu a prepravu  dreva 

 - optimalizácia ťažbových technológií a posúdenie  Nilssonovej medze 

 - správne postupy v obnove a výchove LP 

 - prírodná štruktúra porastov 

-  samoobnoviteľnosť a autoregulácia 

 - percento prirodzeného zmladenia 

 - správne rozhodnutia a zodpovednosť riadiacich pracovníkov v prevádzke 

 - motivácia pracovníkov na najnižších stupňoch riadenia 

 - realizácia prvkov nízkonákladového pestovania lesa 

   Prírode blízke obhospodarovanie lesov, ktoré nám umoţní eliminovať  

   protichodné poţiadavky na ekonomizáciu a ekologizáciu lesov a lesníctva 
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ZNIŢOVANIE  efektívnosti  obhospodarovania  listnatých  porastov ovplyvňujú : 

 - nepripravenosť OLH na tvorbu PSOL (LHP) – dielo spoločné 

 - nevyužívanie možnosti zmeny predpisu podľa potreby porastu 

 - neuvážené veľkoplošné doruby, náhle odclonenie PZ, dorub všetkých jedincov na ploche 

 - zašetrovanie náhodilej ťažby v porastoch + 50 rokov ( pri prekročení ťažby v LC) 

 - nízka stabilita LP a narastajúci trend kalamít 

 - nesprístupnenie porastov cestami, zvážnicami, linkami, chýbajúce OM 

 - prenájom poľovných revírov – malá možnosť ovplyvniť rastúce stavy zveri 

 - zásahy v podúrovni vo všetkých výchovných zásahoch (čistka –prebierka) 

 - zbytočná výchova (čistky) v nekvalitných porastoch hraba, agáta ,cera, brezy... 

 - časté organizačné zmeny, zlé odmeňovanie, chýbajúca kategorizácia  

 - v minulosti chýbajúce modely pre PBOL 

 - chýbajúca kontinuita v intenzite ťažby medzi výchovou a obnovou 

 - vysoká RD u BK nízka u DB, krátke OD  

 - nevhodné postupy pri výmladkových dubových ale aj bukových a ost. porastoch 

 - nedostatočné intenzity výchovných zásahov 

 - pri taxácií sa kladie veľký dôraz na vek a  malý na cieľovú hrúbku a ekonomickú efektívnosť 

 

 

 

  

 



Cesta k zmene v obhospodarovaní listnatých porastov je v 

poznaní a uplatňovaní zákonov a procesov prírody, ktorým 

musíme veriť rovnako, ako vlastným schopnostiam.  

Cesta  je v poznaní a schopnostiach 
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 - Pestovanie lesa vychádza zo zákonitostí a procesov prírody.  

 - HÚL sa musí prispôsobiť pestovaniu lesa.  

 - Opačný prístup môţe spôsobiť odchýlku od prírodného stavu 

   lesa, jeho štruktúry a trvalo udrţateľného obhospodarovania.  



Ďakujem za pozornosť. 
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 Dovidenia  a LESU ZDAR ! 
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