
Optimalizácia hospodárenia v 

Mestských lesoch Banská 

Štiavnica zameraná na zlepšenie 

rekreačnej hodnoty lesa

doc. Ing. Róbert Sedmák, PhD. 

doc. Ing. Jaroslav Vencúrik, PhD.

Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky

Katedra pestovania lesa 

Lesnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene



Obsah 

prezentácie

1. Zámer a ciele projektu

2. Indikácia plnenia cieľov 

3. Aktuálny stav územia

4. Metodika optimalizácie 
hospodárenia v lese

5. Výsledky optimalizácie a návrh 
opatrení 



Obsah 

prezentácie

1. Zámer a ciele projektu

2. Indikácia plnenia cieľov 

3. Aktuálny stav územia

4. Metodika optimalizácie 
hospodárenia v lese

5. Výsledky optimalizácie a návrh 
opatrení 



Zámer a ciele projektu

Dva hlavné ciele

 upraviť stav lesa a charakter hospodárenia v ňom v súvislosti 

 s optimálnym krajinno-priestorové usporiadaním rekreačných 

aktivít

Všeobecný zámer

Poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta kvalitný priestor na 

oddych, pasívnu a aktívnu regeneráciu, poznávanie a príjemné 

estetické zážitky.

Formálny (prvotný) zámer týkajúci sa lesa

„Našim zámerom je vytvorenie rekreačných lesov, ktoré sú v zákone č. 

326/2005 Z.z. o lesoch charakterizované v § 14, písmeno c)“

Rozšírenie zámeru týkajúceho sa lesa 

Sledovať nielen rekreáciu, ale aj výnosy z dreva, statickú stabilitu a 

biodverzitu lesa !    

Prečo rozšírenie ? 

Stav lesa sa vhodným hospodárením upraví tak, aby v blízkom okolí 

mesta podporoval oddych a regeneráciu, pričom sa naviac s ohľadom 

na prebiehajúce klimatické zmeny bude zámerne kontrolovať aj 

bezpečnosť poskytovania preferovanej služby a to pokiaľ možno pri čo 

najmenšom výpadku výnosov z dreva a negatívnom vplyve na 

biodiverzitu. 

Podklad pre vypracovanie PSL na nasledujúce 3 decénia

Zaujímavá podmienka – participácia verejnosti !
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Indikácia plnenia ekosystémových služieb a biodiverzity

Na predmetnom území sa budú 

analyzovať dopady rozličných stratégií 

hospodárenia na (i) produkciu dreva, (ii) 

rekreačná hodnotu, (iii) statickú 

stabilitu a (iv) biodiverzitu lesa. 

Drevo

 Ťažba dreva v m3 za 30 rokov

 Prepočet na očakávané tržby podľa 
aktuálneho speňaženia (so 
zohľadnením očakávanej inflácie) 

 Prevod do škály 0-1 cez x/xmax

Ako sa bude možné vyhodnocovať 
dopady – akým spôsobom 
budeme merať/kvantifikovať 
plnenie sledovaných ES a 
biodiverzity ?



Indikácia plnenia rekreácie

Terén a priechodnosť

Starostlivosť a poriadok

Prirodzenosť drevinového zloženia



Indikácia plnenia rekreácie

Dimenzionálna a priestorová diferenciácia

Otvorenosť priestoru

Historicita



Indikácia plnenia rekreácie

Sezónna premenlivosť

Bonita

Estetika



Indikácia plnenia rekreácie

 čím je menší sklon a vyššia priechodnosť terénu

 menej ťažbových zvyškov, menšia prirodzená mortalita 
stromov a intenzita ťažby, 

 vyššia vertikálna a horizontálna diferenciácia porastu,

 nižšia všeobecná hustota, počet etáží a vyššia viditeľnosť v 
rámci a z porastu, 

 vyššia dĺžka existencie, plánovaná rubná doba a životnosť 
drevín a vyšší podiel starých stromov, 

 vyššia sezónna premenlivosť, druhová vyrovnanosť a 
bohatosť 

 lepšia estetika drevinovej kompozície a bylinnej pokrývky

 vyššia bonita stanovišťa  

 tým je porast vhodnejší pre rekreačné účely = má vyššiu 
rekreačnú hodnotu (blížiacu sa k 1)



Indikácia statickej stability lesa

Čím je menšia: 

➢ zásoba hlavného porastu 
➢ vek 
➢ hustota lesa 
➢ podiel poškodených stromov
➢ podiel smreka v drevinovej skladbe

zároveň čím je väčšia: 

➢ intenzita ťažby 
➢ podiel listnáčov 
➢ drevinová a vertikálnej diverzita 

tým hodnotíme porast ako stabilnejší, 
najmä voči mechanicky pôsobiacim 
škodlivým činiteľom (vietor, sneh, 
námraza)



Indikácia biodiverzity

Čím je v porastoch väčšia: 

✓ stanovištná heterogenita

✓ druhová bohatosť

✓ prirodzenosť drevinového zloženia

✓ hrúbková a výšková diverzita

✓ veková variabilita

✓ rozrôznenosť horizontálnej 
štruktúry 

✓ množstvo ponechaného mŕtveho 
dreva 

tým sa porast vyznačuje vyššou
úrovňou biodiverzity.
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Územie



Stav lesa – produkčné možnosti 

 Počet lesných porastov (dielcov, 

čiastkových plôch a porastových 

skupín) 84

 Výmera porastovej plochy 173,71 ha 

+ ostatné lesné pozemky 55,53 ha

 Veľa ochranných lesov - v strmších 

svahoch 

 Vysoké zastúpenie mladých porastov

 Drevinové zloženie – veľmi pestré 22 

druhov, významne pomenené –

obohatené o vysokoprodukčné SM a 

SC 

 Bonity najzastúpenejšiích drevín 

mierne nadpriemerné alebo 

priemerné, dreviny so zastúpením 

pod 5 % slabé 

 Hustota lesa je normálna –

priemerné zakmenenie 0,75

 Zastúpenie majú porasty označené 

síce ako vysokokmenné, ale 

podobajúce sa viac na výmladkové

spásané porasty (zarastajúce hlady)

Mapa sklonov

Pareto gra

No. Drevina Zásoba Podiel Kum. podiel Bonita

m3
% %

1 Smrek 15284 45.53 45.53 32

2 Jedľa 4754 14.16 59.69 32

3 Smrekovec 3745 11.16 70.84 28

4 Buk 3354 9.99 80.83 26

5 Javor horský 2020 6.02 86.85 30

6 Borovica 1631 4.86 91.71 22

7 Dub zimný 891 2.65 94.36 24

8 Borovica čierna 514 1.53 95.90 24

9 Hrab 503 1.50 97.39 24



 Vysoký podiel mladých a ochranných lesov spôsobuje, že zásoba 

dreva na danom území nie je vysoká 

 Priemerná zásoba 193 m3.ha-1 pri priemernej bonite 30 je nízka   

 Z toho potom vyplýva aj nízka plánovaná ťažba v nasledujúcom 

desaťročí 

Stav lesa – produkčné možnosti 

Kategória Výchova Obnova Spolu

H 1020 1359 2379

O 1315 986 2301

Celkom 2335 2345 4680

m
3

Kategória Výchova Obnova Spolu

H 5.9 7.8 13.7

O 7.6 5.7 13.2

Celkom 13.4 13.5 26.9

m
3
.ha

-1

No. Drevina Zásoba Zásoba Podiel Kum. podiel Bonita

m
3

m
3
.ha

-1
% %

1 Smrek 15284 87.99 45.53 45.53 32

2 Jedľa 4754 27.37 14.16 59.69 32

3 Smrekovec 3745 21.56 11.16 70.84 28

4 Buk 3354 19.31 9.99 80.83 26

5 Javor horský 2020 11.63 6.02 86.85 30

6 Borovica 1631 9.39 4.86 91.71 22

7 Dub zimný 891 5.13 2.65 94.36 24

8 Borovica čierna 514 2.96 1.53 95.90 24

9 Hrab 503 2.90 1.50 97.39 24

10 Jaseň 175 1.01 0.52 97.91 32

11 Čerešňa 159 0.92 0.47 98.39 28

12 Dub cér 139 0.80 0.41 98.80 28

13 Osika 132 0.76 0.39 99.20 16

14 Lipa 110 0.63 0.33 99.52 26

15 Jarabina 63 0.36 0.19 99.71 16

16 Javor mliečny 54 0.31 0.16 99.87 32

17 Agát 16 0.09 0.05 99.92 12

18 Smrek pichľavý 9 0.05 0.03 99.95 28

19 Breza 7 0.04 0.02 99.97 20

20 Jelša 7 0.04 0.02 99.99 14

21 Javor poľný 3 0.02 0.01 100.00 22

22 Duglaska 1 0.01 0.00 100.00 36

Spolu/Priemer 33571 193.3 100 30

Aktuálne možnosti produkcie dreva sú 

teda značne limitované - budúcnosť však 

môže byť pri dobrej pestovnej 

starostlivosti oveľa svetlejšia ... 



Stav lesa – rekreácia 

Existujúca rekreačná infraštruktúra: 

 Značené turistické trasy (diaľková trasa 
hrebeň Paradajs-Tanád, Barborská cesta, 
...)

 Výhliadky (Glanzenberg, Paradajs, 
Rosniarky, ...) 

 Bufet Červená studňa, Reštaurácia 

 Stoly a posedenia (napr. Rosniarky)

 Náučné chodníky (Andreja Kmeťa, Milana 
Kapustu, geologický) 

 Archeologické nálezisko Glanzenberg   

 Tajchy Veľká a Malá Vodárenská,
Otergrund, Klinger

 Prírodná atrakcia Rašelinisko pri štôlni 
Michal

 Celá rada geologických, banských alebo 
kultúrnych zaujímavostí (Pracháreň, 
skanzen, …)

 Nesystematicky budovaná infraštruktúra 
javí známky „opotrebovania“ resp. 
neúplnosti  

Negatíva Pozitíva

Strmšie svahy + hustý 

krovinový podrastom

Dobré výhľady 

Pomerne časté vrcholcové 

zlomy + bežné poškodenia 

stromov po ťažbe (10-30%)

Dobrá hygiena porastov, bez 

plošných kalamít, suchárov, 

škôd biotickými škodcami 

Typický rovnoveký les so 

slabšou priestorovou a 

hrúbkovou diferenciáciou a 

pomeneným dr. zložením

Veľmi bohaté drevinové 

zloženie, dobrá vertikálna 

diferenciácia starších 

porastov 

Veľa mladých, pomerne 

hustých porastov s nízkym 

podielom hrubších, tvarovo 

premenlivých jedincov

Viaceré porasty úspešne 

rozpracované do obnov s 

otvorenými výhľadmi na 

krajinu

Viaceré porasty s významným 

podielom pionierskych drevín, 

dokonca výmladkového

pôvodu 

Väčšinovo však dreviny s 

dlhou životnosťou, v 

ochranných lesoch dlhé rubné 

doby a nepretržitá obnova   

Častý hustý krovinový podrast 

znižujúci estetický vnem a 

dohľadnosť   

Významné zastúpenie majú 

porasty podobajúce sa viac na 

výmladkové porasty  

(zarastajúce haldy a pasienky)         

Veľmi pestré zmesi obohatené 

o smrek, borovicu, smrek 

pichľavý, smrekovec, dobrý 

potenciál tvorby estetických 

kompozícií + vysoká 

krajinárska premenlivosť 

(striedanie lúk a pasienkov)    

Veľká „zmes“ protichodných pozitívnych a 

negatívnych faktorov – aktuálne iba priemerná 

rekreačná hodnota lesa so značným potenciálom 

na zlepšenie



Stav lesa – statická stabilita a biodiverzita 

Statická stabilita 

priaznivo pôsobí vyšší podiel mladých porastov, dobrá 
vertikálna diferenciácia starších porastov, dostatočný podiel 
listnáčov, vysoká druhová diverzita a nižšie zásoby a 
normálna intenzita ťažby 

protichodne pôsobí neprirodzené drevinové skladby, vysoké 
zastúpenie rizikového SM a vysoká hustota mladších 
porastov a zarastajúcich háld 

Biodiverzita 

CHKO, vysoká druhová bohatosť a rozrôznená vertikálna 
štruktúra porastov, až 55 % rozlohy porastov v kategórií O s 
vyšším vekom, jemnejším hospodárením a prírode bližšou 
štruktúrou, v strmších svahoch vyššia environmentálna 
heterogenita   

Iba malý podiel maloplošných CHU (Michalštôlnianské 
rašelinisko), malá prirodzenosť drevinovej skladby, menšia 
veková, hrúbková a priestorová diferenciácia stromov, 
prakticky bez mŕtveho dreva 

Statická stabilita lesa iba priemerná -

rizikom je najmä vyšší podiel 

neprirodzeného smreka ... 

Biodiverzita lesa je nižšia – prevažne 

mladšie, antropogénne podmienené, 

rovnoveké porasty s neprirodzenou 

drevinovou skladbou a habitatovou 

diverzitou neodpovedujúcou vyššej 

heterogenite prostredia 
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Pestovanie lesa a spôsoby obhospodarovania

Lesníci budú na predmetnom území 

analyzovať dopady rozličných 

systémov a stratégií hospodárenia

Čo sa rozumie pod systémom a čo 

pod stratégiou obhospodarovania ?

 19 rozličných typov pestovných 

opatrení diferencovaných podľa 

vývojového štádia a 

drevinového zloženia porastu     

 pre každý porast (84) sa 

zostavila sada 4-6 rôznych 

časových rozvrhov pestovných 

opatrení v nasledujúcich 30 

rokov nazvaných 

manažmentové systémy

Rastová fáza Drevina Variant Vek Zásah Druh výberu Spôsob výberu Kritéria výberu Sila Interval Popis

0 Pasívny manažment Bez zásahu

1 Sanitárna ťažba zdravotný Odstraňovanie suchých a nebezpečných stromov, spracovanie 

kalamity a pod.

Holina Listnaté a ihličnaté 2 0 Zalesňovanie Hektárové minimálne počty sadeníc podľa normy 48 22 10 (tis ks): 

pre hospodárske lesy a lesy osobitného určenia (SM2-2,5, JD3,5, 

BO4,5-8, SC2, DB7-9, BK5-8, JH, JS5, LP2,5);  pre ochranné lesy  

(SM2,5-3, JD5, BO5-8, SC2,5-3, DB5, BK5-6, JH,JS,LP3,5-4); po 

výsadbe nevyhnutná dôsledná starostlivosť o kultúry (vyžínanie, 

ochrana proti zveri atď.)                          

Mladina Listnaté a BO > 50% 3 5-15 Čistka negatívny úrovňový zdravotný, tvarový, 

druhový

5-10% z N 2-3x dec Dôraz kladený na kvalitu; prípravné dreviny neodstraňovať ak tvoria 

dočasnú výplň porastu a ich efekt je pozitívny, v opačnom prípade 

ich primeraná redukcia; pri BK vhodná technika krúžkovania; pri DB 

zachovať strednú vrstvu kvôli kvalite kmeňa a prednostne odstrániť 

HB z hornej vrstvy; pri BO vhodná technika vrškovania

4 5-15 Čistka s podporou druhov negatívny 

(pozitívny)

úrovňový 

(podúrovňový)

zdravotný, tvarový, 

druhový

5-10% z N 2-3x dec detto variant 3 + dôsledna podpora menej frekventovaných 

žiadúcich drevín v nižších vrstvách mladiny výberom pozitívnym 

úrovňovým aj podúrovňovým

Ihličnaté > 50% 5 5-15 Prerezávka negatívny podúrovňový rastový, zdravotný, 

tvarový

30-60% z N 1-2x dec Dôraz kladený na stabilitu; Prednostne odstraňovať jedince labilné 

(štíhlostný koef. >100, dĺžka koruny <3/4 výšky stromu)

6 5-15 Prerezávka s podporou 

druhov

negatívny 

(pozitívny)

podúrovňový 

(úrovňový)

rastový, zdravotný, 

tvarový, druhový

30-60% z N 1-2x dec detto variant 5 + dôsledna podpora menej frekventovaných 

žiadúcich drevín v nižších vrstvách mladiny výberom pozitívnym 

úrovňovým aj podúrovňovým

Ihličnaté a BK > 50% 7 5-15 Štrukturalizácia pozitívny 

(negatívny)

úrovňový 

podúrovňový

rastový, zdravotný, 

tvarový, druhový

20-50% z N 1-2x dec Pestovný zásah zameraný na výškovú diferenciáciu mladiny; zároveň 

podpora menej frekventovaných žiadúcich druhov drevín

Žrďkovina a 

žrďovina

Listnaté a BO > 50% 8 15-50 Úrovňová prebierka pozitívny úrovňový tvarový, druhový, 

rastový, zdravotný

preb% 1-2x dec Dôraz na kvalitu kmeňa; počet cieľových stromov: BK 150-200, DB 

100-150, SM 300-400, BO 200-250/ha

Ihličnaté > 50% 9 15-50 Podúrovňová prebierka negatívny podúrovňový rastový, zdravotný, 

tvarový

preb% 1-2x dec Dôraz na mechanickú stabilitu; neskôr je možné podúrovňovú 

prebierku nahradiť úrovňovou alebo uvoľňovacou

10 40-70 Štrukturalizačná prebierka pozitívny úrovňový 

podúrovňový

rastový, zdravotný, 

druhový, tvarový, 

zrelostný

10-30% 1-2x dec Vytváranie dvojvrstvovej štruktúry porastu, neskôr rôznoveká 

štruktúra; Fázy: 1. vytypovanie 100-300 Z1 (úrovňové a nadúrovňové 

kvalitné stromy) a ich podpora cez pozitívny výber 2. vytypovanie 

100-300 Z2 (vrastavé kvalitné stromy) a ich podpora 3. uvoľňovacia 

prebierka a odstránenie Z1 vo veku cca. 70 rokov (cieľová hrúbka 45 

cm pri SM) 

11 20-50 Výberková prebierka pozitívny 

negatívny

úrovňový 

podúrovňový

rastový, zdravotný, 

druhový, tvarový

10-30% 1-2x dec Relatívne výškovo diferencované mladé porasty; pestovné zásahy 

zamerané na zväčšovanie výškovej a hrúbkovej diferenciácie 

porastu, odstraňovanie tzv. intermediárnych stromov (so stredným 

výškovým postavením); odoberá sa len 50-60% objemového 

prírastku s cieľom zvýšiť zásobu a zväčšiť hrúbkové rozpätie; po 

vytvorení diferencovanej štruktúry a zabezpečení plynulej 

prirodzenej obnovy prejsť na výberkový rub

Tenká 

kmeňovina

Listanté (ihličnaté) 12 50-80 Uvoľňovacia prebierka pozitívny úrovňový rastový, tvarový, 

zdravotný, druhový

15-20% 1x dec Cieľom je vystupňovanie svetlostného prírastku na najkvalitnejších 

stromoch, formovanie veľkej koruny, vytváranie podmienok pre 

prirodzenú obnovu, diferenciácia štruktúry porastu; pri DB rýchlejšie 

odumieranie spodných vetiev preto začať s uvoľňovaním skôr a 

odstraňovať úrovňové aj vrastavé stromy; pri BK odstraňovať 

úrovňové stromy

Kmeňovina Listnaté a ihličnaté 13 80+ Skupinový clonný rub negatívny 

pozitívny

úrovňový 

podúrovňový

zrelostný, rastový, 

tvarový, zdravotný, 

druhový

5-30% 1-3 dec Skupiny do 0,2 ha; dĺžka obnovnej doby a rýchlosť odoberania 

zásoby prispôsobiť drevine; pri BK, JD čiastková obnovná doba <20 

rokov, pomalšie odoberanie zásoby, menšie skupiny; pri DB 

čiastková obnovná doba <10 rokov, v semennom roku DB odstrániť 

prirodzenú obnovu a podúroveň sprievodných drevín (hlavne HB), 

väčšie skupiny (cca. 0,2 ha); celková obnovná doba >40 rokov

14 60+ Polanského skupinový clonný 

rub

negatívny 

pozitívny

úrovňový 

podúrovňový

zrelostný, rastový, 

tvarový, zdravotný, 

druhový

5-30% 1-3 dec Uvoľňovanie existujúcich hlúčikov alebo skupín prirodzenej obnovy 

už v predrubných porastoch; Fázy: 1. podpora miest s prirodzenou 

obnovou, uvoľnenie kvalitných stromov na miestach s vhodnými 

podmienkami pre prirodzenú obnovu, zaburinené miesta s vhodnými 

svetelnými podmienkami podsadiť; 2. pokračujúce uvoľňovanie 

miest s prirodzenou obnovou a zakladanie nových východísk 

obnovy; 3. dorub na miestach s prirodzenou obnovou a zakladanie 

nových východísk; pri obnovnej dobe nad 40 rokov prechod na 

výberkovú štruktúru  

15 80+ Ponechanie výstavkov Hlavne BO a SC, ale vzhľadom na estetiku a íné funkcie možné aj 

ostatné dreviny

16 50-80 Podsadba Podsadba drevín v hlúčikoch alebo v skupinách do presvetlených 

miest; počet skupín závisí od terénnych podmienok a počtu 

presvetlených miest; orientačne: BK 200 ks v skupine (5000 ks/ha), 

DZ 200 ks v skupine (7000 ks/ha), JD 50 ks v skupine (2500 ks/ha), CL 

v skupine alebo vhodné primešať do skupiny BK; rešpektovať  odlišné 

nároky podsádzaných drevín na veľkosť skupiny a redukciu clony 

porastu (svetelné podmienky).

Ihličnaté > 50% 17 50-80 Prebudova existujúceho 

porastu

pozitívny 

negatívny

úrovňový 

podúrovňový

zrelostný, rastový, 

tvarový, zdravotný, 

druhový

5-30% 1-2 dec Výškovo nivelizované predrubné porasty; Fázy: 1. vytypovanie  50-

100 stromov, ktoré sú schopné prežiť celé obdobie prebudovy (60-

80 rokov), ich podpora úrovňovými prebierkami s pozitívnym 

výberom, 2. podpora vzniku prirodzenej obnovy v hlúčikoch alebo 

malých skupinách (jednotlivý alebo hlúčikový výber), 3. zjemňovanie 

diferencovanej štruktúry 

Mladina až 

kmeňovina

Všetky dreviny 18 5+ Účelový výber pozitívny 

negatívny

úrovňový 

podúrovňový

zrelostný, rastový, 

tvarový, zdravotný, 

druhový

5-30% 1-2 dec Stromový, hlúčikový (2-3 stromy) alebo skupinový (do 0,2 ha); 

nerovnomerná sila na ploche porastu; podpora kvalitných alebo inak 

funkčných stromov, redukcia alebo podpora druhov drevín, 

diferenciácia štruktúry, podpora obnovy; obnovná doba > 50 rokov; 

v rámci účelového výberu žiadúce ponechanie starých stromov

Žrďkovina a 

žrďovina

Hrab > 50% 19 15-50 Premena pozitívny 

negatívny

úrovňový 

podúrovňový

druhový 30-60% 1-2 dec Fázy: 1. DB a iné dreviny vnášame v hlúčikoch pod výrazne zníženú 

clonu HB (závisí od druhu podsádzanej dreviny), zvyšná plocha sa 

prirodzene obnoví HB, podpora iných drevín okrem HB v hornej 

vrstve porastu 2. rýchle odclonenie (<10 rokov) hlúčikov DB, 3. v 

prípade výskytu väčších medzier výplň HB obohatiť podsadbou SC 

alebo BO, 4. intenzívna následná starostlivosť o podsadby zvlášť v 

prvých 5-10 rokoch



Manažmentové systémy - ukážka
Dielec Alternatíva Roky Zásah Poznámka

730A 1 0 0

730A 1 5 0

730A 1 10 0

730A 1 15 0

730A 1 20 0

730A 1 25 0

730A 1 30 0

730A 2 0 1

730A 2 5 1

730A 2 10 1

730A 2 15 1

730A 2 20 1

730A 2 25 1

730A 2 30 1

730A 3 0 13+4+8

730A 3 5 13+4+8

730A 3 10

730A 3 15 13+4+8

730A 3 20 13+4+8

730A 3 25

730A 3 30 13+4+8

730A 4 0 13+4+8+16 podsadba CL, JD, DZ

730A 4 5 13+4+8+16 podsadba CL, JD, DZ

730A 4 10

730A 4 15 13+4+8+16 podsadba CL, JD, DZ

730A 4 20 13+4+8+16 podsadba CL, JD, DZ

730A 4 25

730A 4 30 13+4+8

730A 5 0 18

730A 5 5 18

730A 5 10

730A 5 15 18

730A 5 20 18

730A 5 25

730A 5 30 18

730A 6 0 18+16 podsadba CL, JD, DZ

730A 6 5 18+16 podsadba CL, JD, DZ

730A 6 10

730A 6 15 18

730A 6 20 18+16 podsadba CL, JD, DZ

730A 6 25

730A 6 30 18+16 podsadba CL, JD, DZ



Simulácie rastu lesa ovplyvneného rozličnými 

manažmentovými systémami – simulácie dopadov

Simulácia rastu každého porastu (84) pri ovplyvnení každým manažmentovým systémom 
(4-6) na 30 rokov dopredu rastovým simulátorom Sibyla (Fabrika 2005)

* Sibyla *

Celkom 84 x 6 = 504 simulácií rastu 



Modelovanie rastu lesa

* Sibyla * * Sibyla Triquetra *

http://etools.tuzvo.sk/ http://sibyla.tuzvo.sk/

• 3D model porastu - realistická stromová štruktúra  a kompetičné vzťahy jednotlivých stromov 

• Priama bonitácia stanovišťa - klimatická a pôdna senzitivita

• Modelovanie rastu a prirodzenej mortality stromov – so zohľadnením stanovišťa a priestorovej štruktúry  

lesa 

• Modelovanie dopadov úmyselného manažmentu - pre akýkoľvek typ zásahu pri akejkoľvek hustote lesa 

• Široké spektrum výstupných informácii - produkcia, ekonomika. ekologická stabilita a biodiverzita lesa 



Stratégie = alternatívne plány hospodárenia 

Dve kľúčové otázky

 Ktorý manažmentový systém sa má aplikovať v ktorom poraste 

tak, aby sme v nasledujúcich 30-tich rokoch dosiahli za celé územie 

vylepšené plnenie ekosystémových služieb a biodiverzity ? 

 Počet možných rozličných rodelení manažmentových systémov v 

sledovaných porastoch je rovný 684 =2.31 x 1065 možnostiam -

ktoré rozdelenie je optimálne ?

Počítačový priekum možného plnenia ES a biodiverzity pri rozličných 

rozdeleniach nazývaných aj alternatívne plány hospodárenia   

 Náhodné generovanie 16 000 alternatívnych plánov = 16000 

kombinácií plnenia produkcie dreva, rekreácie, stability a 

biodiverzity za celý súbor sledovaných porastov (vážené priemery 

porastových informácií, váhou bola výmera)

 16 000 bodov v 4D cieľovom priestore zobrazených vo forme tzv. 

interaktívnej rozhodovacej mapy IDM

..
.



Interaktívna 

rozhodovacia mapa 

(IDM) 

 Mapa dovoľuje od seba oddeliť 

multikriteriálne optimálne 

alternatívne plány od prekonaných, 

neoptimálnych a zároveň v skupine 

optimálnych je možné stanoviť 

najviac uprednostňovaný/preferovaný 

= optimálny  

 Aké to sú neoptimálne plány a kde 

ležia na mape optimálne plány ? Prečo 

je optimálnych plánov viac ?   
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Interaktívna rozhodovacia mapa – základné pojmy  

Produkcia  dreva

Oblasť prípustných riešení 

Oblasť neprípustných riešení 

1 alternatívny 
náhodne generovaný
plán
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Neoptimálne (prekonané) 
riešenie/plán 

Suboptimálne
riešenie/plán 

Optimálne (neprekonané) 
plány 

Neoptimálne, suboptimálne a optimálne plány 

Produkcia dreva 



Interaktívna rozhodovacia mapa IDM

4D mapa sa dá použiť na:

 stanovenie cieľov hospodárenia a

 vyhľadanie optimálneho 
alternatívneho plánu ležiacieho 
najbližšie k stanovenému cieľu  

Stanovenie cieľov

1. Výber 2D grafu z určitého stĺpca a 
určitého riadka 4D mapy = stanovenie 
želaných úrovní rekreácie a stability 
lesa

2. V rámci 2D grafu sa na jeho Pareto 
hranici definuje bod = stanoví sa želaná 
úroveň  produkcie dreva a biodiverzity      

Vyhľadanie optimálneho plánu



Obsah 

prezentácie

1. Zámer a ciele projektu

2. Indikácia plnenia cieľov 

3. Aktuálny stav územia

4. Metodika optimalizácie 
hospodárenia v lese

5. Výsledky optimalizácie a návrh 
opatrení 



IDM – rozhodovateľ ML Banská Štiavnica 

Maximalizovať rekreačnú hodnotu a 
stabilitu lesa (verejnosť) pri minimalizácií 
strát z produkcie dreva (mesto) a 
negatívnych vplyvov na biodiverzitu 
(CHKO)    



IDM – ML Banská Štiavnica – optimálny plán

Maximalizovať rekreačnú hodnotu a stabilitu lesa (verejnosť) pri 
minimalizácií strát z produkcie dreva (mesto) a negatívnych vplyvov na 
biodiverzitu (CHKO)    

Typ 

rozhodovateľa

Priemerný 

vek

Zásoba po 

30 rokoch

Ťažba 

dreva

Intenzita 

ťažby

Mortalita Zvyšky po 

ťažbe 

roky m
3
.ha

-1
m

3
.ha

-1 % m
3
.ha

-1
m

3
.ha

-1

Rekreant 82.7 299.7 116 77.6 59.4 34.8

Ekonóm 82.7 293.7 124.7 79.6 54.7 37.4

Ochranár prírody 82.8 475.9 17.5 8.5 128.5 5.3

Typ 

rozhodovateľa

Variabilita 

hrúbok

Hustota 

lesa

% stromov 

s d>40 cm

Podiel 

listnáčov 

Podiel 

smreka

Estetika dr. 

skladby

Druhová 

diverzita H

Horizont. 

výstavba R

Vertikálna 

diverzita

sd% SDI % % % Index 1-5 Shannon H Clark-Evans Pretzsch APi

Rekreant 28.1 531.6 31.4 26.9 51.2 3.118 0.427 0.602 0.532

Ekonóm 27.8 527 33.4 25.2 52.7 3.144 0.401 0.56 0.512

Ochranár prírody 31.6 955.6 24.2 33.7 40.9 3.079 0.552 0.719 0.624

Produkcia Rekreácia Stabilita Biodiverzita

Rekreant 0.294 0.502 0.492 0.395

Ekonóm 0.316 0.501 0.489 0.393

Ochranár prírody 0.043 0.486 0.472 0.449

Rozhodovateľ
Relatívne plnenia získané optimálnym plánom

Kategória Výchova Obnova Spolu

H 5.9 7.8 13.7

O 7.6 5.7 13.2

Celkom 13.4 13.5 26.9

m
3
.ha

-1

%



IDM – rozhodovateľ Ekonóm 

Maximalizovať produkciu dreva pri aspoň 
priemernej úrovni statickej stability lesa



IDM – Ekonóm – optimálny plán

Produkcia Rekreácia Stabilita Biodiverzita

Rekreant 0.294 0.502 0.492 0.395

Ekonóm 0.316 0.501 0.489 0.393

Ochranár prírody 0.043 0.486 0.472 0.449

Rozhodovateľ
Relatívne plnenia získané optimálnym plánom

Maximalizovať produkciu dreva pri aspoň 
priemernej úrovni statickej stability lesa

Typ 

rozhodovateľa

Priemerný 

vek

Zásoba po 

30 rokoch

Ťažba 

dreva

Intenzita 

ťažby

Mortalita Zvyšky po 

ťažbe 

roky m
3
.ha

-1
m

3
.ha

-1 % m
3
.ha

-1
m

3
.ha

-1

Rekreant 82.7 299.7 116 77.6 59.4 34.8

Ekonóm 82.7 293.7 124.7 79.6 54.7 37.4

Ochranár prírody 82.8 475.9 17.5 8.5 128.5 5.3

Typ 

rozhodovateľa

Variabilita 

hrúbok

Hustota 

lesa

% stromov 

s d>40 cm

Podiel 

listnáčov 

Podiel 

smreka

Estetika dr. 

skladby

Druhová 

diverzita H

Horizont. 

výstavba R

Vertikálna 

diverzita

sd% SDI % % % Index 1-5 Shannon H Clark-Evans Pretzsch APi

Rekreant 28.1 531.6 31.4 26.9 51.2 3.118 0.427 0.602 0.532

Ekonóm 27.8 527 33.4 25.2 52.7 3.144 0.401 0.56 0.512

Ochranár prírody 31.6 955.6 24.2 33.7 40.9 3.079 0.552 0.719 0.624

Kategória Výchova Obnova Spolu

H 5.9 7.8 13.7

O 7.6 5.7 13.2

Celkom 13.4 13.5 26.9

m
3
.ha

-1
%



IDM – rozhodovateľ Ochranár prírody 

Maximalizovať biodiverzitu lesa



IDM – Ochranár – optimálny plán

Maximalizovať biodiverzitu lesa

Typ 

rozhodovateľa

Variabilita 

hrúbok

Hustota 

lesa

% stromov 

s d>40 cm

Podiel 

listnáčov 

Podiel 

smreka

Estetika dr. 

skladby

Druhová 

diverzita H

Horizont. 

výstavba R

Vertikálna 

diverzita

sd% SDI % % % Index 1-5 Shannon H Clark-Evans Pretzsch APi

Rekreant 28.1 531.6 31.4 26.9 51.2 3.118 0.427 0.602 0.532

Ekonóm 27.8 527 33.4 25.2 52.7 3.144 0.401 0.56 0.512

Ochranár prírody 31.6 955.6 24.2 33.7 40.9 3.079 0.552 0.719 0.624

Typ 

rozhodovateľa

Priemerný 

vek

Zásoba po 

30 rokoch

Ťažba 

dreva

Intenzita 

ťažby

Mortalita Zvyšky po 

ťažbe 

roky m
3
.ha

-1
m

3
.ha

-1 % m
3
.ha

-1
m

3
.ha

-1

Rekreant 82.7 299.7 116 77.6 59.4 34.8

Ekonóm 82.7 293.7 124.7 79.6 54.7 37.4

Ochranár prírody 82.8 475.9 17.5 8.5 128.5 5.3

Produkcia Rekreácia Stabilita Biodiverzita

Rekreant 0.294 0.502 0.492 0.395

Ekonóm 0.316 0.501 0.489 0.393

Ochranár prírody 0.043 0.486 0.472 0.449

Rozhodovateľ
Relatívne plnenia získané optimálnym plánom

Kategória Výchova Obnova Spolu

H 5.9 7.8 13.7

O 7.6 5.7 13.2

Celkom 13.4 13.5 26.9

m
3
.ha

-1



Všeobecné podporné opatrenia a zásady

Lieska, kroviny, agatové kroviny vysekať – v predpise pre 27 
JPRL (21 % z počtu)

Vyjednotiť trsy – iba 5 JPRL, ale pomerne veľké plochy 
v okolí frekventovaných chodníkov 

Na obnovu lesných porastov využívať prevažne hospodársky
spôsob účelový

Vylúčiť tvorbu líniových prvkov a ucelených porastových stien 
pri ťažbe

Preferovať prirodzenú obnovu stanovištne vhodných drevín, 
prípadne kombinovanú obnovu

Obzvlášť vhodné je ponechávať výstavky, netvárne stromy, 
stojace kmene a ojedinelé dreviny s vysokou estetickou 
a nižšou hospodárskou hodnotou v primeranom množstve

Do drevinových skladieb porastov vnášať
vybrané druhy borovíc a duglasku tisolistú za
účelom posilnenia plnenia estetickej a
hygienickej funkcie lesa v skupinách do 0,1 ha.

V maximálnej miere eliminovať 
expanzívne šírenie inváznych 
a nepôvodných druhov drevín

Na obnovu lesných porastov so zhoršenými podmienkami pre prirodzenú 
obnovu využívať podsadby stanovištne vhodných pôvodných drevín

Na ploche po ukončení vždy ponechať primeraný počet živých 
stromov z predošlej generácie (prinajmenšom podľa pokynov 
FSC certifikácie 8-10 kusov na hektár). 



Zásady a podporné opatrenia

Dôsledne vykonávať prečistky mladých porastov so 
zameraním na tvorbu vekovo, druhovo a priestorovo 
diferencovaných porastov

Ťažbové zásahy v intenzívne navštevovaných lesných
porastoch umiestňovať do obdobia mimo hlavnej rekreačnej
sezóny

Pri výchovných zásahoch ponechávať ojedinelé 
druhy drevín v poraste pre podporu zvýšenia 
druhovej diverzity 

Pre minimalizáciu škôd na lesnej pôde nasmerovať
ťažbové zásahy do obdobia so snehovou
prikrývkou, resp. do obdobia sucha s využitím
jemnejších ťažbových technológií (kone, UKT),
s prioritou sortimentovej metódy a využitím
vývozných súprav s nízkotlakovými pneumatikami

Pri každej ťažbe priebežne vykonávať úpravu ciest, chodníkov a 
lesných skladov do pôvodného stavu

V rekreačne exponovaných porastoch potrebné dôsledne dbať 
na hygienu práce a prírodného prostredia a technologickú 
disciplínu, používať len strojové vybavenie v dobrom 
technickom stave

Používať najmä individuálne formy ochrany proti zveri
minimalizujúcej obmedzenia pohybu návštevníkov lesa

Manažment biotopov európskeho významu a biotopov

národného významu v chránených územiach vykonávať podľa

dohôd a odporúčaní Štátnej ochrany prírody.

Minimalizovať riziko úniku ropných látok a olejov, akékoľvek 
úniky do prírodného prostredia okamžite likvidovať v snahe 
zabrániť znečisteniu

V rekreačne exponovaných porastoch sa po ťažbe odporúča 
dôsledné využitie odpadovej tenčiny na celej porastovej ploche 

Včasné ošetrenia poškodených stojacich 
stromov s využitím schválených fungicídnych 
prípravkov.
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Zhrnutie

 Potenciál na zlepšenie sledovaných služieb 
je značný 

 Výsledky naznačujú, že na danom území sa 
dá dosiahnúť win-win riešenie tj. existuje 
možnosť simultánne zlepšiť plnenie 
všetkých sledovaných služieb (pre väčšinu 
zainteresovaných rozhodovateľov)

 Zlepšenie produkcie dreva poskytuje 
možnosť na reinvestovanie finančných 
prostriedkov do krajiny a dôsledné 
dodržiavanie podporných opatrení 
zameraných na zlepšenie rekreačnej hodnoty 
lesa a krajiny

 Zmena hospodárenia bude skoordinovaná s 
optimalizáciou priestorového rozmietnenia 
krajinársko-rekreačných prvkov
zaručujúcich lepšie a rovnomernejšie 
využitie definovaného územia    



Ďakujem za pozornosť ! 


