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Zápisník PRO SILVA 

 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:           Slovenská republika 
                         

Lesná oblasť:  20A  Slánske vrchy 

Užívateľ (OZ): OZ Košice 
 

Zemepisné súradnice:21°24´ v.z.d. 
                                    48°40´s.z.š. 

LHC: Ruskov 
 

Rozpätie nadmorskej výšky:  350-420 m.n.m. 

Názov: Nižné Košariská 
 

Prevládajúca expozícia:      JV 

Výmera: 92,54 ha 
 

Priemerný sklon:                  20 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť:      teplá 
 

Priem. ročné zrážky v mm:   650 mm 
 

Geologické podložie: andezitické horniny 
 

Priem. roč. teplota v °C:     9,5 °C 

Prevládajúce pôdy:    hnedá lesná pôda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: QF, FQ, Fp n.st. 
 

Prírode blízke hospodárenie od r.  2008 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: Bk 53%, Db 32%, Hb 15% 
 

I. –    5 %          II. – 0 %        III. – 0 % 
IV. – 17 %,   V. - 78%, VI+ - 0 % 

ihličnaté: 0% 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný      6,06 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):  304 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota   98 %, palivo 2% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:        52 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 8,14  

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:    47 % 
 

z toho prir. obnova 60 %, umelá obnova 40 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:           1 % 
 

z toho na voľ. pl. 100  %,pod cl. porastu  0   % 

 

 

 

 



 

 
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  



 
 

 

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA 

 
 

         Objekt Pro Silva je vytvorený za účelom dosiahnutia vysokého podielu 

         prirodzenej obnovy, ďalej za účelom dosiahnutia optimálnej horizontálnej 

         a vertikálnej štruktúry lesa, a tým zároveň aj za účelom zvyšovania ekologickej 

         stability. Dosiahnutie vysokého podielu prirodzenej obnovy sa výrazne prejaví na 

         šetrení nákladov v    pestovnej činnosti. 

 Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  

         Obnovné ťažby  
         V LHP na roky 2003-2012 v objekte Pro Silva  bol v pláne  

         hospodárskych  opatrení predpísaný OCR vo všetkých prípadoch 

         predpisu obnovnej ťažby, intenzita zásahu 35-50 %, 2 zásahy v desaťročí. 

         Prevládajúce obnovné postupy: OCR, MCR, DO 

 Výchovné ťažby  
         V objekte Pro Silva sa porasty s predpisom ťažby do 50 r. nevyskytujú. 

         V porastoch nad 50 r. sa jedná prevažne o posledné prebierky pred započatím 

         obnovy, s intenzitou zásahu 5 – 7 %.  Vykonali sa v nich úrovňové zásahy,  

         negatívny výber. Intenzita zásahov vzhľadom na stav porastov bola dostačujúca. 

 Obnova lesa  
         Lesný hospodársky plán predpisuje z celkovej zalesňovacej povinnosti cca 65% 

         na prirodzenú obnovu.  

         V objekte Pro Silva z celkovej zalesňovacej povinnosti je prirodzené zmladenie 

         predpísané na 60% plochy. Z celkového predpisu prirodzeného zmladenia, LHP 

         predpokladá zmladenie bk 61%, db 19%, hb 20%. 

         Skutočnosť: u duba sa nedosiahlo žiadne prirodzené zmladenie. Dreviny bk a hb 

         sa zmladzujú v pomere 80/20%. 

 Starostlivosť o mladé lesné porasty 
         Ochrana MLP proti burine sa vykonáva 1x ročne, výnimočne 2x ročne, do doby 

         dosiahnutia kritérií pre zabezpečené MLP. 

         Ochrana MLP proti zveri sa vykonáva chemicky – Cervacolom. 

         Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia  nežiaducich 

        drevín, v prospech hospodárskych drevín. 

 Výchova prečistkami 
         Predpis prerezávok 1-2x za decénium. Jedná sa prevažne o porasty  listnaté, zásah 

         úrovňový, negatívny výber. 

 

 

 



 

 

 

 

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA 

 
 Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA:  

 Obnovné ťažby  
          Spôsob vykonania:   - skupinovitý clonný rub rôznych tvarov 

                                           - dorub 

                 - v dielcoch rozpracovaných OCR postupne 

            podľa možností pokračovať v obnove 

 skupinovitým clonným rubom 

                             

         Počet zásahov v decéniu: 2-3 zásahy za decénium  

        Intenzita zásahu:  15-55% podľa súčasného stavu porastu a výskytu prirodzeného 

         zmladenia. Ťažbové zásahy budú zamerané na uvoľňovanie existujúceho 

         prirodzeného zmladenia, čím sa vytvorí predpoklad pre budúcu horizontálnu 

         a vertikálnu výstavbu porastu. 

         Ťažbové postupy: vzhľadom na hustú sieť približovacích ciest v objekte Pro Silva 

         zriaďovanie približovacích liniek  a ich hustota bude riešená individuálne 

         v každom dielci. Predpokladá sa smerová stínka a rozrez kmeňov na 2 kusy, aby 

         sa minimalizovali škody na prirodzenom zmladení a zostávajúcom materskom 

         poraste. V prípade poškodenia kmeňov, náter Pellacolom. 

 Výchovné ťažby  
         V dielci 413 vykonať VÚ+50Pr – prebudova na prírode blízky les, úrovňový 

         negatívny zásah. 

 Obnova lesa  
          Predpoklad prirodzenej obnovy na takmer 100%. 

 Starostlivosť o mladé lesné porasty 
          Plecími rubmi odstraňovať nežiaduce dreviny. 

 Výchova prečistkami 
          Predpis prerezávok 1-2x za decénium,  úrovňový zásah. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v  zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa  

                    

Porast  
(1. por. 
skup.) 

 plocha 
(vrátane 

2.(3) etáže  

zásoba na ha 
(všet.etáží) 

Vek 
(hor. 

etáže) 

Predpis LHP Návrh zmeny, resp. úpravy LHP 
Predpokl. zmena v 

nákladoch Očakáv. 
zmena vo 
výnosoch 

Realizácia 
v rokoch 

charakt. 
zásahu 

poč. 
zás. v 
dec.  

intenzita 
zásahu 

Prepis obnovy 
Prítomn. 
prir.zml. 

charakt. 
zásahu 

poč. 
zás. 

v 
dec.  

intenzita 
zásahu 

 Predpokl. obnovy  

umelá prirodz.   umelá   prirodz.   na ťažbu na pest. spolu 

č.  ha  m3       % ha ha % plochy     % ha ha % % % %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

406         6,80     322 85 VŤ50+ 1 5     30 SCR 3 25 0 1,25 12 -64 -9     

408       15,14     299 90 VŤ50+ 1 5     25 SCR 3 25 0 2,5 12 -66 -13     

409         8,20     303 85 B.z.         20 SCR 2 20 0 1,5 12 -62 -14     

413         3,91     262 80 VŤ50+ 1 6     0 VŤ50+Pr 2 15 0 0 0 0 0     

414       15,48     237 75 VŤ50+ 1 7     10 SCR 3 20 0 1,8 12 -76 -29     

416         9,17     313 95 B.z.         15 SCR 2 25 0 2 12 -67 -18     

417       11,51     292 95 B.z.         15 SCR 2 20 0 2 12 -67 -20     

418         7,52     320 95 OCR 2 35 1,06 1,60 30 SCR+OCR 2 35 0 2,66 11 -70 -26     

419       11,44     384 95 OCR 2 33 1,05 2,73 40 SCR+OCR 3 35 0 3,78 11 -58 -11     

420         3,37     352 100 OCR 2 50 1,11 0,59 40 SCR+OCR 3 55 0 1,7 11 -77 -30     

                                        

                                        

                    

účel zmeny                   

406  uvoľnenie ekzistujúceho prirodzeného - rozpracovanie porastu v skupinách                          

408  uvoľnenie ekzistujúceho prirodzeného - rozpracovanie porastu v skupinách  

409  uvoľnenie ekzistujúceho prirodzeného - rozpracovanie porastu v skupinách  

413  výchovným zásahom za účelom prebudovy porastu podnietiť vznik prir. zmladenia a uvoľnenie pomiestneho ekzistujúceho prir. zmladenia  

414  využitie pomiestneho prirodzeného zmladenia, rozpracovanie porastu v skupinách  

416  uvoľnenie ekzistujúceho prirodzeného zmladenia - rozpracovanie porastu SCR  

417  uvoľnenie ekzistujúcich skupín prirodzeného zmladenia- rozpracovanie porastu obnovnou ťažbou  

418  dielec rozpracovaný OCR v r. 2007, pokračovať v obnove SCR uvoľňovaním ekzistujúceho prir.zmladenia  

419  dielec rozpracovaný OCR v r. 2005,v roku 2008 na časti porastu vykonaný dorub, pokračovať v obnove SCR uvoľňovaním ekzistujúceho prir.zmladenia  

420  dielec rozpracovaný OCR v r. 2005, pokračovať v obnove v skupinách metodou prírode blízkeho obhospodarovania lesa  

                                        

                                        

Vysv.:   Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek     

Použité  MCR    malopološný clonný rub na stried.pás. DO dorub    VŤ 50+ výchovná ťažba nad 50 r.    

skratky  VCR    veľkoplošný cloný rub  VRS výberkový rub skupinový  VŤ 50- výchovná ťažba do 50 r.    

  SCR    skupinovitý clonný rub  VRJ výberkový rub jednotlivý   b.z.   bez zásahu      

  SkCR    skupinový clonný rub   ÚV účelový výber   VŤ 50+Pr výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu 

 OCR   okrajový clonný rub   PV pomiestny výber jedn.stromov  VýP "výberková prebierka"-za účelom prebudovy porastu  

 



Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch 

Č. porastu  (ako celok) t.j. 406 408 409 414 416 417 418 419 420 

 celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže  ha 6,80 15,14 8,20 15,48 9,17 11,51 7,52 11,44 3,77 

zásoba na ha (všet.etáží) m3 322 299 303 237 313 292 320 384 352 

Príslušnosť k HSLT   310 310 310 208 311 208 208 311 311 

Z
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č
in

n
o
s
ť 

predpísaný rozsah ťažby m3 550 1100 500 700 700 700 850 1500 650 

navrhovaný rozsah ťažby m3 550 1100 500 700 700 700 850 1500 650 

Kalkulácia na 
pôvod. spôsob 

vykonania 

na 1 m3 Sk 330 310 310 280 280 280 270 270 260 

na celý 
obj. 

Sk 181500 341000 155000 196000 196000 196000 229500 405000 169000 

Kalkulácia na 
zmen. spôsob 
vykonania 

na 1 m3 Sk 370 345 345 315 315 315 300 300 290 

na celý 
obj. 

Sk 203500 379500 172500 220500 220500 220500 255000 450000 188500 

Rozdiel nákladov 
v Sk Sk 22000 38500 17500 24500 24500 24500 25500 45000 19500 

v % % 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 
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Náklad na 1 ha 
zabezpeč. MLP 

z um.ob. Sk 122821 122821 122821 154087 124914 154087 154087 124914 124914 

z pr. ob. Sk 20715 20715 20715 22574 20762 22574 22574 20762 20762 

Prepis obnovy 
umelá ha 0,45 1,00 0,50 1,00 0,80 0,70 1,06 1,05 1,11 

prirodz.  ha 0,80 1,50 1,00 0,80 1,20 1,30 1,60 2,73 0,59 

Predpokl. obnovy 
umelá ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

prirodz.  ha 1,25 2,50 1,50 1,80 2,00 2,00 2,66 3,78 1,70 

Náklad na 
zabezpeč.porastu 

pôv.sp. Sk 71841 153894 82125 172146 124845 137207 199450 187840 150904 

zmen.sp. Sk 25893 51787 31072 40633 41524 45148 60047 78480 35295 

Rozdiel nákladov 
v Sk Sk -45948 -102107 -51053 -131513 -83321 -92059 -139403 -109360 -115609 

v % % -64% -66% -62% -76% -67% -67% -70% -58% -77% 
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Celk. náklad 
pôv.sp Sk 253341 494894 237125 368146 320845 333207 428950 592840 319904 

zmen.sp. Sk 229393 431287 203572 261133 262024 265648 315047 528480 223795 

Rozdiel nákladov 
v Sk Sk -23948 -63607 -33553 -107013 -58821 -67559 -113903 -64360 -96109 

v % % -9% -13% -14% -29% -18% -20% -26% -11% -30% 
 



 



 



 

 

Demonštračné objekty 

 

 

 
     Dielec 408 00 
 

      Výmera : 15,14 ha 

      Vek 90 rokov 

      Zakmemenie: 0,8 

      Zastúpenie drevín: bk 70, db 20, hb 10 

      Zásoba: 4527 m3 

      Priemerná zásoba na 1 ha: 299 m3 

      Predpis LHP: VÚ + 50r.   15,14 ha/ 255 m3 

      Vykonané doteraz: v roku 2003  VÚ + 50r.  15,14 ha/ 201 m3 

      Nový predpis LHP ktorý sa bude realizovať:  
      SCR v rôznych tvaroch, šírka na dve výšky porastu, 2 zásahy v decéniu 

      V dielci na rok 2009 vyznačená ťažba – SCR, v objeme 501 m3 /11% porastovej 

      zásoby/, prevažne v bukových častiach porastu, s výskytom prirodzeného  

      zmladenia. 

      V desaťročí sa predpokladá ešte 1 zásah  v záujme vytvorenia horizontálnej  

      a vertikálnej štruktúry porastu a v záujme uvoľnenia prirodzeného zmladenia. 

      Zmena predpisu LHP je potrebná. 

 

     Dielec 418 00 
 

      Výmera : 7,52 ha 

      Vek 95 rokov 

      Zakmemenie: 0,7 

      Zastúpenie drevín: db 45, hb 28, bk 27 

      Zásoba: 2406 m3 

      Priemerná zásoba na 1 ha: 320 m3 

      Predpis LHP: OCR v pásoch širokých na dve výšky porastu, založiť 3 východiská 

      obnovy, postupovať na J, 2 zásahy v desaťročí 

      Predpis 850 m3,  plocha 2,66 ha, intenzita zásahu 35 % 

      Vykonané doteraz: 369 m3, obnova 0,55 ha  /100% prirodzené zmladenie/ 

      Dielec rozpracovaný v piatom roku platnosti LHP OCR,  vzhľadom na to je intenzita 35 % 

      a počet zásahov dostačujúci. Uvoľnením prirodzeného zmladenia v troch skupinách sa vytvoril  

      predpoklad pre budúcu horizontálnu a vertikálnu výstavbu porastu. 

      Nový predpis LHP ktorý sa bude realizovať:  
      Kombinácia OCR a SCR v rôznych tvaroch, šírka na dve výšky porastu, 2 zásahy v decéniu 

      Zmena predpisu LHP nie je potrebná. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Demonštračné objekty 

 

 
    Dielec 419 00 
 

     Výmera : 11,44 ha 

     Vek 95 rokov 

     Zakmenenie: 0,7 

     Zastúpenie drevín: bk 92, hb 6, db 2 

     Zásoba: 4393 m3 

     Priemerná zásoba na 1 ha: 384 m3 

     Predpis LHP: OCR v pásoch širokých na dve výšky porastu, založiť 3 východiská obnovy, 

     postupovať na J, 2 zásahy v desaťročí 

     Predpis 1450 m3,             plocha 3,78 ha                 intenzita zásahu 33 % 

     Vykonané doteraz: 1204 m3.     obnova 2,30 ha    /100% prirodzené zmladenie/ 

     Dielec rozpracovaný OCR v treťom roku platnosti LHP, po dosiahnutí prirodzeného 

     zmladenia bolo toto uvoľnené v 6 roku platnosti LHP. 

     V zmysle zásad hospodárenia blízkeho prírode sa predpokladá do konca desaťročia ešte  

     jeden zásah. 

     Zmena predpisu LHP nebude potrebná 

     Nový predpis LHP ktorý sa bude realizovať:  

     Kombinácia OCR a SCR v rôznych tvaroch, šírka na dve výšky porastu, 3 zásahy v decéniu 

 

     Dielec 420 00 
 

     Výmera : 3,37 ha  

     Vek 105 rokov                          

     Zakmemenie: 0,7 

     Zastúpenie drevín: hb 65, db 18, bk 17 

     Zásoba: 1187 m3                            

     Priemerná zásoba na 1 ha: 352 m3 

     Predpis LHP: OCR v pásoch širokých na dve výšky porastu, založiť 2 východiská obnovy, 

     postupovať na JV, 

     2 zásahy v desaťročí 

     Predpis 600m3,             plocha 1,70 ha                 intenzita zásahu 50 % 

     Vykonané doteraz: 220 m3.      

     Dielec rozpracovaný presvetlovacím rubom v treťom roku platnosti LHP. Na rok 2009 

     vyznačená obnovná  

     ťažba /dorub a SCR/ v objeme 285 m3. 

     V zmysle zásad hospodárenia blízkeho prírode sa predpokladá do konca desaťročia ešte jeden  

     zásah, v záujme  

     zabezpečenia horizontálnej a vertikálnej výstavby porastu. 

     Zmena predpisu LHP nebude potrebná 

     Nový predpis LHP ktorý sa bude realizovať:  

    V obnove pokračovať SCR v rôznych tvaroch, v kombinácii s OCR šírka na dve výšky 

     porastu, 3 zásahy v decéniu. 

 
 



Dielec č. 408 
 

 

 
 



Dielec č. 408 
 

 

 
                                                              
 



                                                              

Dielec č. 408 
 

 

 



 

Dielec č. 418 
 

 

 
 



 

Dielec č. 418 
 

 

 



 

Dielec č. 419 
 

 



Dielec č. 419 
 

 
 



Dielec č. 420 
 

 
 
 



 

Dielec č. 420 
                                                

  

 



 
 

 


