
Základné podmienky výberu porastov do projektu: 

Hlavným cieľom pripravovaného projektu je ochrana a zlepšovanie stavu druhov alebo biotopov 

druhov živočíchov a rastlín európskeho významu a  biotopov európskeho významu v lesných 

ekosystémoch území NATURA 2000 v súlade s princípmi Smernice Európskeho parlamentu a rady 

2009/147/ES ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smernice rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. 

Tento cieľ má byť zabezpečený zlepšením stavu biotopov a/alebo biotopov druhov zlepšením 

druhového zloženia alebo štruktúry lesných porastov a využitím šetrnejších postupov pri 

obhospodarovaní dotknutých lesných porastov. 

 

Zoznam podporovaných opatrení: 

Opatrenie č. 1: Obnova porastov – prirodzené drevinové zloženie 

Obnova lesných porastov bude podriadená dosiahnutiu prirodzeného drevinového zloženia alebo 

aspoň maximálnemu možnému priblíženiu sa k prirodzenému drevinovému zloženiu. Dôraz bude 

kladený na prirodzenú obnovu, v prípade potreby budú umelou obnovou vnášané a dopĺňané cieľové 

dreviny chýbajúce, alebo deficitne zastúpené v prirodzenom zmladení. Podporené bude aj 

ponechávanie stanovištne prirodzených pionierskych drevín, príp. využitie tzv. prípravného lesa. 

Nedôjde k úmyselnej obnove a ani k podpore stanovištne nepôvodných drevín. Introdukované dreviny 

alebo medzidruhové hybridy domácich drevín a exotických druhov nebudú používané vôbec, a to ani 

v prípadoch, ak sú uvedené v modeloch hospodárenia.  

V prípade potreby bude podporená aj (nechemická) ochrana pred zverou – prioritne budovaním 

oplôtkov s obmedzením ich maximálnej rozlohy. 

 

Opatrenie č.2: Jemnejšie spôsoby obnovy 

Obnovná ťažba bude realizovaná v porastoch s predpisom úmyselnej ťažby v platnom PSL tak, aby bola 

v súlade s cieľom postupného dosiahnutia stabilného viacvrstvového lesa spĺňajúceho charakteristiky 

trvalo-viacetážových porastov alebo lesa s výberkovou štruktúrou (v prípade už dostatočne 

štruktúrovaných porastov s cieľom udržania, príp. zlepšenia štruktúry). 

Kritériá pre podporu obnovných zásahov vychádzajú najmä z postupov prírode blízkeho 

obhospodarovania lesa so zvýšeným dôrazom na prácu s jednotlivými stromami alebo skupinami 

stromov a s ešte sprísnenými kritériami na maximálne veľkosti obnovných prvkov. 

Sústreďovanie vyťaženej drevnej hmoty by malo byť realizované prednostne v zimnom období (ak to 

podmienky, alebo iné záujmy ochrany prírody umožňujú) čo najšetrnejším spôsobom, ktorý je možný 

dosiahnuť pri daných terénnych podmienkach a dostupných technológiách.  

Podporované bude napr. aj približovanie koňom, železným koňom alebo kombinácia približovania 

koňmi a traktorom/lanovkou. 

V odôvodnených prípadoch môže byť podporené aj sprístupnenie porastov tam, kde z objektívnych 

dôvodov nie je možné zabezpečiť potrebné jemné formy obhospodarovania bez takéhoto nového 

sprístupnenia alebo bude takéto sprístupnenie jednoznačne citlivejšie než použitie inej technológie. 



Jedná sa predovšetkým o budovanie približovacích liniek ukážkovými - citlivými spôsobmi 

s minimalizáciou zásahu do terénu, trasovaných prevažne po vrstevnici.  

 

Opatrenie č.3: Ponechanie stromov na dožitie  

V lesných porastov s predpísanou obnovnou ťažbou bude za definovaných podmienok podporené 

ponechanie určitého množstvo živých stojacich stromov na dožitie, buď jednotlivo alebo v skupinách, 

v odôvodnených prípadoch aj ako ucelené časti porastu.  

 

Opatrenie č. 4: Ponechávanie hrubého mŕtveho dreva 

V prípade, že sa v lesnom poraste vyskytuje hrubé odumreté drevo, bude, za dodržania definovaných 

podmienok, podporené ponechanie časti z neho na prirodzený rozklad.  

 

Opatrenie č. 5: Výchova mladých lesných porastov 

V rámci výchovných zásahov bude selekcia stromov a intenzita zásahu podriadená cieľu zabezpečenia 

čo najlepšej zhody drevinového zloženia porastu s prirodzeným drevinovým zložením, vrátane určitej 

podpory pionierskych drevín. 

Podporený môže byť iba objem vykonávania výchovných zásahov nad rámec predpisu platného PSL.  

Vyznačovanie zásahu môže byť, za dodržania ostatných podmienok,  podporené aj na objem plánovaný 

v PSL. V odôvodnených prípadoch sa v rámci výchovných zásahov môže podporiť aj vyvetvovanie s 

cieľom uvoľnenia a podpory cieľových alebo vzácnych stromov a taktiež  individuálna ochrany stromov 

pred lúpaním zverou. 

Pre podporu približovania koňmi alebo železným koňom či ich kombináciu s inými technológiami alebo 

podporu sprístupňovania porastov primeranie platí to isté, ako pri obnovnej ťažbe.  

 

Opatrenie č. 6: Premena drevinového zloženia – predsadby/predsejby a podsadby/podsejby.  

Vo vybraných lesných porastoch s výrazne zmeneným drevinovým zložením bude začatá premena 

drevinového zloženia pomocou prirodzeného zmladenia a predsadby/predsejby alebo 

podsadby/podsejby stanovištne pôvodnými drevinami. Podporiť možno iba obnovu stanovištne 

pôvodných drevín s cieľom rekonštrukcie porastu smerom k prirodzenému zloženiu a štruktúre. 

Počítajú sa aj prípravné dreviny s obdobnými podmienkami ako v predchádzajúcich opatreniach. 

V prípade potreby bude podporená aj ochrana proti škodám zverou, predovšetkým formou oplotenia.  

 

Opatrenie č. 7: Nahradenie chemickej ochrany 

Za dodržania ďalších podmienok môže byť podporené nahradenie chemickej ochrany drevín inou – 

nechemickou formou ochrany, jedná sa predovšetkým o ochranu pred burinou.  

 

 



Opatrenie č. 8: Zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách 

Podpora zmeny štruktúry mladých lesných porastov v súlade s princípmi v platnom programe záchrany 

hlucháňa a v lokalitách hlucháňa identifikovaných v platnom programe záchrany hlucháňa. 


