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LSZV TAKOLLES PS
01. 08. 2016 – Porast 428/01, 428/02 – Monitoring porastu kde prebiehala obnovná úmyselná
ťažba. Neboli zaznamenané žiadne škody ani nedostatky. Mŕtva hmota v porastoch
ponechaná.
24. 04. 2017 – Interný audit - Porast 428/01, 428/02 – Monitoring porastu kde minulý rok
prebiehala obnovná úmyselná ťažba. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované,
mŕtva hmota bola ponechaná, haluzina uhádzaná. Porast je vo výbornej kondícii, viditeľné
prirodzené zmladenie. Monitoring porastu 436, kde bola minulý rok spracovaná veterná
kalamita.
LS Briežky
01. 08. 2016 – Porast 418B – Monitoring porastu kde bola začatá ťažba, presvetľovací rub.
Neboli zaznamenané škody. Mŕtva hmota ostáva v poraste, je potrebné uhádzať haluzinu.
24. 04. 2017 – Interný audit – Porast 418B - Monitoring porastu kde bol vykonávaný
presvetľovací rub v minulom roku, viď foto. Nedostatky spôsobené ťažbou neboli
spozorované, mŕtva hmota ponechaná. Haluzina je uhádzaná. Porasty sú vo výbornej kondícii,
prirodzené zmladenie viditeľné, viď foto. Cesty upravené, stromy okolo cesty nepoškodené.

LS Skalica Kalinovo PS
01. 08. 2016 – Monitoring porastu 368A01, 368A02 kde prebiehal presvetľovací rub. Žiadne
škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. V porastoch je ponechané dostatočné množstvo
mŕtvej hmoty. Porast 389B – monitoring porastu kde prebiehala prebierka do 50 rokov.
Porast 390A01 – monitoring porastu kde bola vykonávaná rubná ťažba, presvetľovací rub.
Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou.
24. 04. 2017 – Interný audit - Monitoring porastu 419A01 kde prebiehala v minulom roku
presvetľovací rub, viď foto. Mŕtva hmota ponechaná. Haluzina uhádzaná, škody
nespozorované. Monitoring porastu 381A kde prebiehala obnovná úmyselná ťažba. Žiadne
škody neboli zaznamenané. Mŕtva hmota ponechaná. Monitoring porastu 405A, kde
prebiehala minulý rok obnovná ťažba, viď foto. Mŕtva hmota ponechaná. Monitoring porastu
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405A30, kde v tomto roku prebiehalo zalesňovanie - 1600 ks buka, viď foto. Monitoring
porastu 377A01 kde v tomto roku prebiehal dorub. Stromy na dožitie boli ponechané. Mŕtva
hmota je ponechaná, časť bude spracovaná samovýrobou a haluzina uhádzaná. Významné
miesta neboli poškodené. Nové chránené zvieratá/rastliny neboli identifikované. V subjekte
bude v tomto roku upravovaná prístupová cesta priepustmi a makadamom.

419A01

405A

Zlesňovanie

Postrieška

UPS Cinobaňa
01. 08. 2016 – Porasty 1690, 1687, 1686 – Monitoring porastov kde prebiehala prebierka nad
50 rokov. Mŕtva hmota ponechaná. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované.
23. 09. 2016 – Porasty 24, 25 – Monitoring porastov kde sa ukončila prebierka nad 50 rokov.
Žiadne škody a porušenie smernice neboli spozorované. Časť mŕtvej hmoty bude spracovaná
samovýrobou, haluzina bude uhádzaná a ponechaná v porastoch.
21. 04. 2017 – Interný audit – Porast 1685, 1687, 1686, 1690 – Monitoring porastov kde
prebiehala v minulom roku ťažba – prebierka nad 50 rokov. Porast 1685, ťažba ukončená
koncom roka 2016. Bolo ponechané dostatočné množstvo mŕtvej hmoty. V porastoch
viditeľné prirodzené zmladenie. Cesty a sklady v subjekte sú upravené a udržiavané. Porasty
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24, 25, 26 – Monitoring porastov, kde bola vykonávaná prebierka nad 50 rokov. Ťažba
ukončená v októbri 2016. V poraste neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou.
Prirodzené zmladenie viditeľné. Mŕtva hmota ponechaná. Porasty v subjekte sú vo výbornej
kondícii. Monitoring porastu 17, kde prebieha rubná ťažba. Stromy na dožitie ponechané.
Prirodzené zmladenie viditeľné, ťažbou nepoškodené. Subjekt aktívne spolupracuje
s turistickým spolkom, každý rok sa v subjekte organizuje podujatie Cinobanský bludár.

Sklad, zabezpečený proti zosuvu dreva

Porast 17

Porast 26

Zmladenie

Porast 1685

Ponechaný chrobačiar
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UAPPS Pohorelá
02. 08. 2016 – Monitoring porastov kde prebieha kôrovcova kalamitná ťažba. Porasty 193,
194A, 194B. V porastoch neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Kalamitná ťažba
v porastoch ešte nie je ukončená.
21. 10. 2016 – Monitoring porastov kde prebieha kalamitná ťažba 500A, 245A. Žiadne škody
spôsobené ťažbou neboli spozorované. Ťažba nie je úplne dokončená. Plus doplnenie
dokumentácie.
25. 04. 2017 – Interný audit - Monitoring porastov kde prebiehala kôrovcova kalamitná ťažba.
Porasty 193, 194A, 194B. V porastoch neboli spôsobené žiadne škody, mŕtva hmota
ponechaná, haluzina uhádzaná, nespaľuje sa, lapače sú umiestnené v porastoch. Porast 245A.
Ukončená ťažba, spracovanie kôrovcovej kalamity. Viď foto. Škody spôsobené ťažbou
nespozorované, mŕtva hmota ponechaná, haluzina uhádzaná. Prístupová cesta udržiavaná.
Monitoring porastu 451, 499B kde prebiehala kalamitná ťažba (kôrovec). Viď foto. Škody
nespozorované. Práce nie sú ukončené, je treba porast dočistiť a haluzinu uhádzať.
Monitoring porastov 465, 466, 468A, 467B. V porastoch prebiehala ťažba kôrovcovej
kalamity a čiastočnej veternej kalamity. V porastoch 468A, 467A sú práce ukončené. Viď
foto. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Haluzina je uhádzaná, je ponechané
dostatočné množstvo mŕtvej hmoty. V porastoch 465, 466 ťažba nie je ukončená. Takmer vo
všetkých rozpracovaných porastoch sa spracúva kôrovcova kalamita. Na holinách a skladoch
sú umiestnené lapače škodcov. Je plánované zalesňovanie. V porastoch je viditeľné
prirodzené zmladenie a množstvo prijatých nepoškodených sadeníc z predchádzajúcich
rokov, ktoré sú ošetrené proti ohryzu.

451 (hore)

468A (dole)

451 (hore)

467A (dole)
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245A

mŕtve drevo

UAPS Kokava nad Rimavicou
03. 08. 2016 – Monitoring porastov 382 1/0, 372 1/0 kde bola vykonávaná ťažba,
presvetľovací rub. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Mŕtva hmota bola
ponechaná, uhádzaná do kôp. Monitoring porastu 16A, kde prebieha rubná ťažba úmyselná.
Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Mŕtva hmota bola ponechaná.
14. 11. 2016 – Monitoring porastov 493, 494, 495, 496 kde prebieha náhodná kalamitná ťažba
(lykožrút). Mŕtva hmota z kôrovcovej kalamity je odvážaná do štiepky. V porastoch sa práve
pracovalo. OOPP v poriadku a perlit na mieste. Neboli spozorované žiadne škody/závady.
06. 02. 2017 – Kontrola zadávacích a preberacích protokolov. Monitoring v teréne
nevykonaný, kvôli nepriaznivému počasiu. V subjekte je naplánované zalesňovanie.
18. 04. 2017 – Interný audit – Monitoring porastov, kde bola pred dvoma rokmi spracovávaná
veterná kalamita , na jar tam prebiehalo zalesňovanie. Vysádzala sa drevina buk. Porasty 377,
375. Sadenice nie sú poškodené, v porastoch je viditeľné aj prirodzené zmladenie. Monitoring
porastov, kde prebiehala kôrovcova kalamitná ťažba v minulom roku, na jar tam prebiehalo
zalesňovanie drevinami smrek, buk, červený smrek. Porasty 477A, 481B. Sadenice
nepoškodené. Monitoring porastov 372 1/0, 368 1/0 kde prebiehala obnovná úmysela ná
ťažba. Dorub. Zmladenie v porastoch nebolo poškodené ťažbou. Stromy na dožitie boli
ponechané. V porastoch ostalo dostatočné množstvo mŕtvej hmoty. Po ťažbe je potrebné
upraviť cestu (PNN). Monitoring porastov 381, 369 kde na jar prebiehal presvetľovací rub.
V porastoch neboli spozorované žiadne škody. Mŕtva hmota ponechaná. Monitoring porastov
471B, 471, C, 471D kde prebieha kôrovcova kalamitná ťažba. V poraste neboli spozorované
škody spôsobené ťažbou. V poraste sa počas monitoringu ťažilo, pilčíci. OOPP v poriadku
a perlit na mieste. Vyťažená hmota je približovaná na odvozné miesto koňom a LKT. Mŕtva
hmota je odvážaná do štiepky. Budúci rok sa v porastoch plánuje zalesňovanie. V subjekte
neboli spozorované žiadne výrazné zmeny, veľká časť je napadnutá kôrovcom, ktorý sa
postupne spracováva, veterná kalamita z pred dvoch rokov je v celom subjekte spracovaná.
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372

372 1/0 (strom na dožitie)

368 1/0 (strom na dožitie)

368 1/0 (strom na dožitie)

sadenica buk

sadenice smrek

471D kalamitisko

471D

471D
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LUS Látky - Bykovo
05. 09. 2016 – Monitoring porastu 386B, kde prebieha prebierka. Škody neboli spozorované.
25. 10. 2016 – Monitoring porastov 386C, 388 1, 388 3 v ktorých bola vykonávaná
prerezávka. Ležanina ostala v poraste. Monitoring porastov 386A, 386B, 388 2, 387 2 kde
prebiehala výchovná úmyselná ťažba – prebierka. Škody neboli zistené. V porastoch ostalo
dostatok mŕtvej hmoty, časť bola spracovaná do štiepky. Je potrebné zarovnať koľaje.
02. 05. 2017 - Interný audit – Monitoring porastu 385 kde sa začala dnes ťažba, prebierka.
Označená modrou farbou. V poraste sa počas monitoringu ťažilo, pilčíci plus kôň. OOPP v
poriadku a perlit na mieste. Vyťažená hmota je približovaná koňom. Mŕtva hmota ostáva
v poraste, časť sa spracuje do štiepky. Plus monitoring náhodných porastov, kde sa plánuje
presvetľenie. Subjekt je v dobrej kondícii. Prevláda prirodzené zmladenie z náletu.

385

zmladenie z náletu (hore)

385

plavúň (dole)

približovací sklad (hore)

sklad (dole)
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US Stožok PS
22. 09. 2016 – Monitoring subjektu. Vyznačovanie rubnej ťažby (drevo na pni), ktorá je
plánovaná v porastoch 16A11, 19A11.
27. 4. 2017 - Interný audit - Monitoring porastov kde v minulom roku prebiehala ťažba.
V porastoch 19A11, 16A11 bola vykonávaná rubná ťažba - dorub. V porastoch boli
ponechané stromy na dožitie a dostatočné množstvo mŕtvej hmoty, časť bola spracovaná do
štiepky. V porastoch nebolo ťažbou poškodené prirodzené zmladenie. Počas ťažby bola
poškodená prístupová cesta (externá sťažnosť). Cesta bola upravená do pôvodného stavu.
Prirodzené zmladenie je viditeľné v celom subjekte, plus na jar prebiehalo zalesňovanie.
Zmladenie bolo ošetrené proti ohryzu. V jesenných mesiacoch je plánovaná ťažba.

19A11 / 16A11

stromy na dožitie

JASE, s. r. o.
18. 9. 2016 – Monitoring subjektu LC Očová. V subjekte boli v máji vykonávané prerezávky,
prebierky a obnovná úmyselná ťažba. Monitoring porastov 278, 282 kde prebiehal
presvetľovací rub. Škody spôsobené ťažbou nespozorované. Porast 277, kde prebiehala
prebierka. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. V poraste 279B bola vykonaná
prerezávka, škody nespozorované, ležanina v poraste ponechaná.

278

277

26. 04. 2017 - Interný audit - Monitoring subjektu LC Očová. V subjekte bol vo februári
vykonaný dorub. V poraste 275A11 prebiehala obnovná úmyselná ťažba v štyroch pásoch.
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Stromy na dožitie boli ponechané. Prirodzené zmladenie nebolo vo veľkej časti ťažbou
poškodené. V tom istom poraste bola vykonaná prerezávka. Počas ťažby bola poškodená
prístupová cesta (externá sťažnosť). Cesta bola upravená do pôvodného stavu, boli urobené
odrážky a koľaje zarovnané. V poraste ostalo dostatočné množstvo mŕtvej hmoty, uhádzaná v
kopách, časť sa spracovala do štiepky. V poraste je viditeľné prirodzené zmladenie.

275A11

prerezávka

haluzina

275A11

01. 05. 2017 - Interný audit - Monitoring subjektu JASE, LC Málinec. V subjekte
neprebiehala ťažba. Je viditeľné prirodzené zmladenie, časť je poškodená zverou. Poľovníci
v tesnej blízkosti subjektu zakrmujú, čo spôsobuje zvýšený výskyt zvery a väčšie škody.
V tomto roku sa plánuje presvetlenie. Cez cestu preteká potok, je tu umiestnený priepust.
V subjekte nebola pozorovaná nelegálna ťažba.
278A

278C
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ULS Rovňany
14. 11. 2016 – Monitoring porastu 783A kde aktuálne prebieha ťažba - prebierkový rez nad
50 rokov. Žiadne škody spôsobené ťažbou. OOPP v poriadku.
03. 05. 2017 – Interný audit – Monitoring porastov kde prebiehala tento rok ťažba – prebierka
nad 50 rokov. Porast 276A. Škody nespozorované. Mŕtva hmota ponechaná, časť haluziny
uhádzaná do kôp, hrubšia hmota sa využíva na samovýrobu. Porast treba dočistiť, nakoľko
tam bola ukončená ťažba len nedávno. Monitoring porastu 273. V poraste sa včera ukončila
ťažba, je potrebné uhádzať mŕtvu hmotu do kôp, časť sa spracuje samovýrobou. Porast 258.
Škody spôsobené ťažbou nezistené. Porast je potrebné dočistiť. Haluzinu uhádzať, hrubšie
časti sa spracujú samovýrobou. V celom subjekte, v preriedených porastoch vidno prirodzené
zmladenie.

276A

273

sklad

258

LAPS Vápená, US Ostrá Lúka
24. 10. 2016 – Monitoring porastov 230, 232, 234 kde prebiehala obnovná úmyselná ťažba,
dorub (LAPS Vápená). Škody spôsobené ťažbou nespozorované. Stromy na dožitie boli
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vyznačené a ponechané. Cesta nepoškodená. Kontrola porastov 284, 283, 282, 281 kde v júli
prebiehala obnovná úmyselná ťažba, výchovná ťažba. Škody neboli zistené. (US Ostrá Lúka)
24. 01. 2017 – Monitoring porastov, kde v minulom roku prebiehala výchovná ťažba,
obnovná úmyselná ťažba 288, 287, 285. Škody neboli zistené. Kontrola zadávacích
a preberacích protokolov.
08. 05. 2017 – Interný audit – LAPS Vápená bol vykonávaný monitoring náhodných
porastov, kde prebiehala ťažba v minulom roku. Kontrola porastov 153, 228, 230 kde v tomto
roku prebiehala ťažba, maloplošný clonný rub. Škody neboli zistené. V porastoch LAPS
Vápená je umiestnený kornitol na odplašenie vysokej zvery, ktorá ničí zmladenie. US Ostrá
Lúka bol monitoring porastov 136C, 137, 147 kde prebiehala obnovná úmyselná ťažba.
Škody neboli spozorované. Vo všetkých porastoch, v oboch subjektoch ostáva dostatočne
množstvo mŕtvej hmoty, ktorá je uhádzaná v kopách. Na miestach po veternej kalamite je
viditeľné prirodzené zmladenie. Subjekty sú vo výbornej kondícii. Cesty sú nepoškodené.
Veľká časť sadeníc, ktoré boli vysádzané v minulom roku sa neprijala, kvôli veľkému suchu.

zmladenie

dorub, stromy na dožitie

clonný rub

dorub, stromy na dožitie
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presvetlenie

presvetlenie

ZLP Veľká Chocholná
01. 09. 2016 – Monitoring porastu 379B, kde bola vykonávaná prerezávka . Škody neboli
spozorované. Monitoring porastu 381C. Vyznačovanie plochy, na prerezávku – prečistku.
09. 05. 2017 – Interný audit – Monitoring porastov 379B, 381C kde v minulom roku
prebiehala prerezávka – prečistka. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované.

381C

fotogaléria

379B
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PANORÁMY

UAPPS Pohorelá

UAPPS Pohorelá

Výhľad z LAPS Vápená

LUS Látky – Bykovo, Veľká Chocholná

Kalamitisko v UAPS Kokava nad Rimavicou
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LUS Látky – Bykovo, lyžiarske trate

