INTERNÝ DOHĽAD 26.4.2015 – 6.5.2016
ULS Rovňany
6. 8. 2015 – Monitoring porastu 783A kde bol v máji vykonávaný prebierkový rez nad 50
rokov. Žiadne škody neboli spozorované, mŕtva hmota bola ponechaná.
12. 4. 2016 – Interný audit – Monitoring porastu 258 kde bol vykonávaný vo februári 2016
presvetľovací rez. Teraz sa nepracuje. Škody nespozorované. Mŕtva hmota ponechaná,
haluzina uhádzaná do kôp, hrubšia hmota sa využíva na samovýrobu. Monitoring porastu 273
kde sa vykonával presvetľovací rez v marci 2016. Mŕtva hmota je ponechaná, haluzina
uhádzaná. Porasty subjektu sú vo výbornej kondícii. Na veľkej ploche prichádza
k prirodzenému zmladeniu. Mŕtva hmota po ťažbe ostáva. Erózia žiadna.
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Prirodzené zmladenie

258

UPS Cinobaňa
3. 8. 2015 – Porasty 19A, 28/2 – Monitoring porastov kde prebieha prerezávka. Žiadne škody
neboli spozorované. Mŕtva hmota ponechaná v poraste.
21. 9. 2015 – Porasty 2315, 2316, 2317 – Monitoring porastov kde bola v lete vykonávaná
prebierka nad 50 rokov. Žiadne škody a porušenie smernice neboli spozorované. V poraste
bolo ponechané dostatočne množstvo mŕtvej hmoty.
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13.4.2016 – Interný audit - Porasty 1670, 1667 – Monitoring porastov kde prebiehala rubná
úmyselná ťažba plus spracovanie veternej kalamity. Kalamita spracovaná. Stromy na dožite
ponechané. Porasty 2314A, 2314B, 2313 – Monitoring porastov, kde bola v roku 2015
vykonávaná prebierka nad 50 rokov. V porastoch som nepozorovala žiadne škody. Porasty sú
vo výbornej kondícii. Dohľad v poraste 19A, kde bola vykonávaná prerezávka. Žiadne škody
nespozorované. Urbár má vlastné sklady.

1667

altánok s vyhliadkou
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2314A
LSZV TAKOLLES PS
20. 8. 2015 – Porast 428/01 – Monitoring porastu kde prebieha rubná ťažba/veľkoplošný
clonný rub. Neboli zaznamenané žiadne škody ani nedostatky. Mŕtva hmota ponechaná.
14. 4. 2016 – Interný audit - Porast 428/01 – Monitoring porastu kde prebiehalo presvetlenie
porastu minulý rok v júni. Žiadne škody neboli spozorované, mŕtva hmota bola ponechaná,
haluzina uhádzaná. Porast je vo výbornej kondícii.
LS Briežky
20. 8. 2015 – Porast 420B – Monitoring porastu kde prebieha prebierka nad 50 rokov
(výchovná úmyselná). Neboli zaznamenané škody. Žiadne PNN. Mŕtva hmota ostáva
v poraste. V poraste sa pracovalo, neboli zistené nedostatky (OOPP v poriadku, perlit na
mieste).
14. 4. 2016 – Interný audit – Porast 420B (viď foto nižšie)– Monitoring porastu kde
prebiehala prebierka nad 50 rokov. Nedostatky neboli spozorované, mŕtva hmota ponechaná.
Porasty sú vo výbornej kondícii. Cesty sú v poriadku.
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LS Skalica Kalinovo PS
20. 8. 2015 – Monitoring porastu 382/01 a 387C kde prebiehala výchovná úmyselná ťažba
nad 50 rokov. Žiadne škody neboli spozorované. Stromy nepoškodené. V porastoch bola
ponechaná mŕtva hmota. Monitoring porastu 417D kde bola spracovávaná menšia veterná
kalamita borovice. Kalamita spracovaná. Neboli spozorované nedostatky.
15. 4. 2015 – Interný audit - Monitoring porastu 403 kde prebiehala prebierka nad 50 rokov.
Monitoring porastu 405A1/1 kde prebiehalo presvetlenie, 1. fáza. Žiadne škody neboli
zaznamenané. Mŕtva hmota ponechaná. Monitoring porastu 419 A0/1 kde aktuálne prebieha
obnovná úmyselná ťažba/presvetlenie. Nespozorovala som žiadne nedostatky. Hmota je
uložená na približovacom sklade, odkiaľ je prevážaná na centrálny sklad. Mŕtva hmota ostáva
v poraste. Žiadne škody v subjekte neboli zistené. Významné miesta neboli poškodené.
Chránené zvieratá/rastliny neboli spozorované.
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419A0/1

Označený sklad certifikovaného dreva
JASE s r o
18. 4. 2016 – Interný audit - Monitoring subjektu LC Očová. Subjekt je v dobrej kondícii, na
holo rube spôsobenom veternou kalamitou dochádza k prirodzenému zmladeniu.
V niekoľkých porastoch sa v tomto roku budú vykonávať prerezávky. Nebolo spozorované
žiadne poškodenie subjektu/krádež/erózia. Počas monitoringu bolo vykonávané vyznačovanie
rubnej – obnovnej ťažby, ktorá bude vykonávaná v apríli/máji v porastoch číslo 275 A 11,
275 A 12. V týchto porastoch bol tiež zaznamenaný vysoký výskyt medveďa hnedého
(škrabance na stromoch, stopy). V porastoch boli vyznačené stromy na dožite.
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275A 11 (stromy na dožitie)

275A 11 vyznačenie porastu
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LAPS Vápená, US Ostrá Lúka
8. 9. 2015 – Monitoring náhodných porastov, v ktorých stále prebieha kalamitná ťažba.
Veterná kalamita sa stále spracováva.
20. 1. 2016 – Monitoring náhodných porastov, v ktorých sa minulý rok spracovala veterná
kalamita. Na vzniknutých holo ruboch sa bude zalesňovať alebo vysievať. Haluzina je
v porastoch uhádzaná. Je ponechaný dostatok mŕtvej hmoty. Kontrola a vypisovanie OF 1
a OF2 na plánované zalesňovanie.
19. 4. 2016 – Interný audit – LAPS Vápená bol vykonávaný monitoring porastov 151C, 151B
kde v apríli prebiehalo zalesňovanie v porastoch, ktoré boli poškodené snehovou kalamitou.
Vysádzala sa drevina buk/dub. V porastoch bol umiestnený kornitol na odplašenie diviačej
zvery, ktorá ničila sadenice. US Ostrá Lúka bol monitoring porastov 285A, 286 kde prebieha
prebierka. V porastoch ostáva dostatočne množstvo mŕtvej hmoty. Haluzina je uhadzovaná.
Monitoring porastu 148A kde je vykonávaný clonný rub + dorub. V porastoch ostáva dostatok
mŕtvej hmoty, haluzina je uhádzaná. Prirodzené zmladenie je viditeľné na celej ploche.
Subjekt je vo výbornej kondícii.

151B

148A zmladenie
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148A

285A

UAPS Kokava nad Rimavicou
7. 8. 2015 – Monitoring náhodných porastov kde sa dokončuje veterná kalamita z minulého
roka. Plus monitoring náhodných porastov kde sa spracováva kôrovcova kalamita – sucháre.
Na porastoch neboli spozorované škody zapríčinené ťažbou. Cesty treba po ukončení prác
opraviť. Monitoring porastov 16B, 16C
kde prebiehalo v marci/apríli zalesňovanie
v kalamitiskách. Vysádzala sa drevina buk, smrek, (javor 100ks). Sadenice nie sú poškodené
činnosťou, proti zvery sú zabezpečené.
11. 11. 2015 – Monitoring náhodných porastov kde prebiehala (prebieha) kalamitná ťažba.
Nespozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. V porastoch ostáva dostatok mŕtvej hmoty.
Mŕtva hmota z kôrovcovej kalamity je odvážaná do štiepky.
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2. 2. 2016 – Monitoring náhodných porastov 471 B, 471 C, 471D kde začína kalamitná ťažba
(kôrovcova) – žiadne škody ani nedostatky (OOPP v poriadku) nezistené.
14. 4. 2016 – Interný audit – Monitoring porastov, kde je spracovaná veterná kalamita, na jar
tam prebiehalo zalesňovanie. Vysádzali sa dreviny buk, smrek. Sadenice nie sú poškodené.
Zabezpečené proti zvery. Porast 8A. Monitoring porastu 4A kde prebieha prebierková ťažba
nad 50 rokov. Neboli spozorované škody/závady. Monitoring porastu 481 B kde prebieha
kalamitná kôrovcova ťažba. Mŕtva hmota z kalamity je odvážaná do štiepky. V poraste
neboli spozorované škody/závady. OOPP v poriadku a perlit na mieste. Po ťažbe je potrebné
upraviť cestu (PNN). Certifikovaný sklad vyznačený.
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481B

UAPPS Pohorelá
18. 8. 2015 – Monitoring porastov kde prebiehala kalamitná ťažba. Porasty 470, 479, 451A,
454B. V poraste neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Mŕtva hmota je ponechaná.
Kalamitná ťažba v porastoch ešte nie je ukončená.
19. 10. 2015 – Monitoring porastov kde prebieha kalamitná ťažba 193, 194. Žiadne škody.
Ťažba nie je úplne dokončená. Porast 245E kalamitná ťažba. Mŕtva hmota je ponechaná.
Žiadne škody. Ťažba nie je ukončená. Plus doplnenie dokumentácie.
26. 4. 2016 – Interný audit - Monitoring porastov kde prebiehala kalamitná ťažba. V subjekte
sa spracováva veterná kalamita a kôrovcova kalamita. Porast 499B, 451 - prebiehala
kôrovcova kalamitná ťažba. Terén strmý. Žiadne škody neboli spozorované. Haluzina je
uhádzaná v kopách, nakoľko v subjekte je zakázané spaľovanie. V poraste na holine sú
umiestnené lapače. Je plánované zalesňovanie, plus v poraste prichádza k prirodzenému
zmladeniu. V porastoch 193, 194 prebiehala kalamitná kôrovcova ťažba. Žiadne škody neboli
spozorované. Haluzina je uhádzaná (nemôže sa spaľovať), lapače sú umiestnené v poraste.
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Prirodzené zmladenie je viditeľné. V poraste 479, 495A sa spracováva veterná kalamita.
Haluzina je uhádzaná v kopách. Mŕtva hmota je ponechaná. Plus sú ponechané stojace
stromy. Spracovanie kalamity ešte nie je ukončené. V celom subjekte sú na skladoch
a holinách umiestnené lapače škodcov. Holiny sa zalesňujú. Neboli spozorované žiadne škody
na chránených druhoch. V poraste 475A bol identifikovaný brloh medveďa hnedého.
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INTERNÝ DOHĽAD 26.4.2015 – 6.5.2016
US Stožok PS
17. 8. 2015 – Monitoring subjektu. Dohľad v náhodných porastoch. Porasty sú vo výbornej
kondícii. Na mnohých miestach je viditeľné prirodzené zmladenie.
27. 4. 2016 - Interný audit - Monitoring porastov kde v decembri prebiehala ťažba.
V porastoch 19A 11, 16A bol vykonávaný maloplošný clonný rub. V porastoch bolo
ponechané dostatočné množstvo mŕtvej hmoty. V jednom poraste je ešte potrebné uhádzať
haluzinu (PNN). Prirodzené zmladenie je viditeľné. Oddierky spôsobené ťažbou boli
ošetrené. Zmladenie bolo proti ohryzu zabezpečené.

19A11 uhádzaná haluzina

19A11

+ samovýroba, zmladenie
LUPS Látky
17. 10. 2015 – Monitoring porastov 400B, 401A, 389A v ktorých je plánovaná výchovná
ťažba – prebierka. Vyznačenie stromov a pracoviska.
30. 4. 2016 - Interný audit – Monitoring porastov 400B, 401A, 389A v ktorých prebiehala
výchovná ťažba. Škody neboli spozorované. Mŕtva hmota bola ponechaná. Na niektorých
miestach je potrebné uhádzať haluzinu (PNN). Plus monitoring náhodných porastov. Subjekt
je v dobrej kondícii.
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389A (PNN – haluzina)

plavúň

ZLP Veľká Chocholná
9. 9. 2015 – Monitoring porastov 380A, 381A kde prebieha kalamitná ťažba –
sucháre/kôrovec. Pásmo ochrany vodných zdrojov c, žiadne škody nespozorované.
V porastoch sa pracuje. Počas monitoringu neboli spozorované žiadne nedostatky na OOPP.
Perlit v poriadku.
30. 4. 2016 – Interný audit – Monitoring porastov 380A, 381A kde prebiehala kalamitná
ťažba. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované.
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