UAPPS POHORELÁ
22. 10. 2019 – Monitoring a kontrola porastov kde sa tento rok robila ťažba. V subjekte sa
robí iba náhodná ťažba, odstraňujú sa odumreté smreky napadnuté kôrovcom – sucháre,
ostatné stromy, prevažne buky sú ponechávané, najmä pre zabezpečenie samo obnovy.
Náhodná ťažba sa robí v objeme ťažieb, ktoré sú predpísané v PSL, neprekračuje sa
plánovaný objem ťažby. V subjekte, na holinách a skladoch dreva sú umiestnené feromónové
lapače. Iný spôsob na likvidáciu škodcov sa nevyužíva. V tomto roku sa nerobili prebierky ani
prerezávky. Na jar sa zalesňovali holiny vzniknuté po vypílení suchárov, zalesňoval sa mix
drevín - smrek, smrekovec, buk a jedľa. Holiny sú vyznačené bielym krížom. Každoročne
v jeseň sa robí ochrana proti ohryzu zverov – Wam Extra (kremenný piesok). Zalesňovanie,
ochranu proti ohryzu, vyžínanie a podobné práce vykonávajú miestni dodávatelia prác – na
dohodu. Evidencia sadeníc je vedená, doklad o kúpe a pôvode sadeníc k dispozícií, tak isto
doklady o kúpe feromónov a Wam Extra. Ťažbu vykonávajú miestni živnostníci pomocou
UKT, LKT, príp. konským záprahom. K dispozícii sú kópie živn. oprávnení, zmlúv,
pilčíckych a iných osvedčení o odbornej spôsobilosti. Počas kontroly sa v subjekte
nevykonávali žiadne práce. Kontrola porastu 478a, 451, 470 opätovný výskyt suchárov, porast
je po prácach vyčistený, haluzina je uhádzaná v kopách a porast je pripravený na
zalesňovanie, sadenice z predch. obdobia sú ošetrené proti ohryzu. V poraste 488/1 boli tiež
vypiľované sucháre, je potrebné na niektorých miestach uhádzať haluzinu. V poraste 483a
boli vypílené napadnuté stromy kôrovcom, haluzina je uhádzaná v kopách. V poraste 481a sa
na jar tiež robila náhodná ťažba, holina je označená bielymi krížmi, je tu umiestnený lapač.
V tomto poraste sa už viac rokov spracovávajú sucháre a niektoré miesta boli zalesnené, je
vidno, že sadenice sa prijali, ošetrené proti ohryzu. V subjekte sa už niekoľko rokov robí
prevažne v tých istých porastoch, nakoľko sa výskyt suchárov objavuje na tých istých
miestach, niektoré porasty sú v neprístupnom teréne a nedarí sa im z tohto dôvodu spracovať
kalamitu, suháre ktoré sa ďalej rozširujú. Na poslednej fotke je zachytená holina zalesnená
v roku 2014, je tu vidno novovznikajúci zmiešaný les (smrek, smrekovec, buk, jedľa). Počas
kontroly neboli spozorované nelegálne aktivity alebo nedostatky, porasty nie sú poškodené
ťažbou, kalamita sa spracováva prioritne aby sa zabránilo jej šíreniu, sklady sú označené.

14. 07. 2020 – V subjekte prebieha ťažba na niekoľkých miestach, ťažbu vykonávajú tri
partie. Robí sa rubná ťažba, resp. spracovanie kôrovcovej kalamity-suchárov a výchovná
ťažba. Monitoring porastov v ktorých aktuálne prebieha ťažba. Výchovnú ťažbu v poraste
459-2 vykonáva firma JASE, s.r.o. pomocou harvestora a vývoznej súpravy John Deere.
Ťažbová plocha porastu 459-2 je 18,74 ha, dreviny smrek a breza, vykonáva sa prebierka,
výchovná úmyselná ťažba nad 50 rokov v objeme750m3. V týchto prebierkových porastoch
nebol robený zásah preto sú porasty zanedbané a poddimenzované, prebierky v celom
subjekte sa vykonávajú minimálne, nakoľko subjekt sa prednostne v posledných rokoch
venoval spracovaniu vetrovej a následne kôrovcovej kalamity, tiež majú problém
s dodávateľmi prác, ktorých nevedia nájsť v okolitých dedinách, resp. ťažbárov v okolí je
málo na objem prác, ktoré subjekt potrebuje podľa PSL vykonať. Drevná hmota v poraste
459-2 je ťažená pomocou harvestora a následne sa vyváža cca 1km vývoznou súpravou na
sklad, odtiaľ bude po asfaltovej ceste odvážaná na odvozné miesto. Na ceste počas vývozu
vznikajú koľaje, ktoré je potrebné po ťažbe upraviť, nakoľko bolo v poslednej dobe množstvo
zrážok a cesta bola robená tento rok - bola vznesená jedna PNN. V porastoch sú minimálne
koľaje, harvestor má počas ťažby na kolesách nasadené kolopásy. Odpadová drevná hmota
bude spracovaná formou štiepky. V porastoch je množstvo vyťaženej hmoty, ktorú je
potrebné odvoziť na sklad, nakoľko jedna vývozka nestíha vyťaženú hmotu odvážať zvažuje
sa presun ešte jednej vývozky do tohto subjektu. Subjekt sa podľa súhlasov na ťažbu
04/06/2020 a 05/06/2020 plánuje v tomto roku venovať aj výchovnej ťažbe, v ôsmich
porastoch 455b, 455a, 456a, 457a, 457b, 458-2, 460 a 459-2, na ploche 54,36 ha v objeme
2500 m3, nakoľko výchova bola z dôvodu spracovania kalamít zanedbávaná. Zvyšné dve
partie spracovávajú kalamitu-sucháre. Vedúci partií sú Milan Bradňan, spracovanie porastov
485, 484 a Jozef Krešák, obe partie ťažia pomocou LKT, ktorú obsluhuje vedúci a pilčíka
s motorovou pílou. Všetci členovia partií majú platné osvedčenia na výkon práce v lese, OBP,
skladovanie olejov, nástroje na odstránenie znečistenia v poriadku. V tomto roku na jar bola
urobená príprava na zalesňovanie, resp. uhadzovanie haluziny v porastoch 491, 481a, 488,
483, zalesňovanie sa plánuje na jeseň tohto roka. Neeviduje sa sťažnosť z tretích strán. Počas
kontroly bola vznesená 1 PNN. Od posledného auditu nepribudli žiadne významné miesta.
Nebol identifikovaný výskyt chránených druhov.

UAPS Kokava nad Rimavicou
14. 11. 2019 – Monitoring porastu číslo 376, v ktorom prebiehal v tomto roku dorub
a maloplošný clonný rub. Nakoľko už dva týždne prší je sťažený prístup do terénu, tak
prebehla kontrola iba v poraste, kde sa pracovalo. Počas kontroly pracovala na mieste jedna
partia, robili manipuláciu a rozrez dreva, ktorý bol priblížený na sklade. OOPP a oblečenie
v poriadku, perlit k dispozícii. Počas kontroly neboli spozorované škody spôsobený ťažbou,
koľaje neboli hlboké a boli zarovnané radlicou, približovanie je vykonávané pomocou LKT.
Približovacie linky a zvážnice bez poškodenia. Zmladenie po dorube je nepoškodené, boli
ponechané stromy na dožitie, dreviny hrab. Drevná hmota sa odpredá odberateľovi, hrubšie
odpadové drevo bude spracované do metrov na predaj ako palivové drevo, haluzina bude
uhadzaná do kôp, ponechaná na uhnitie. V subjekte sa bude umiestňovať priepust cez cestu na
mieste, kde častejšie vzniká blato. V druhej časti subjektu sa počas tohto roka spracovávala
kalamita – náhodná ťažba, sucháre. V subjekte práce vykonávajú tri partie z miestneho okolia.
V priebehu roka dodávatelia na základe zmlúv vykonávajú ťažbu, prebierky, prerezávky,
zalesňovanie a vyžínanie. Žiadna PNN nebola vznesená. Od posledného auditu neboli
identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné
miesta, výmera subjektu nezmenená. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež,
sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená LKT na sklade, označená drevná hmota modrou farbou, prirodzené
zmladenie, porast kde prebiehal MCR v ktorom ešte nie je spracované zvyšky po ťažbe.

24. 03. 2020 – Kontrola porastov, kde sa vykonával dorub v tomto roku a presvetľovací rub
ku koncu minulého roka. Dodávatelia prác sú z miestneho okolia, odmena za ťažbu je
v priemere rovnaká, ako ceny v ostatných subjektoch. Kontrola porastu 382 1/0, kde prebiehal
dorub. Stromy na dožitie boli ponechané, bolo ponechané aj mŕtve drevo - 2 štompy, neboli
spozorované škody spôsobené ťažbou, v poraste je najmä prirodzené zmladenie buka,
podrastový spôsob. Kontrola porastu 360, kde prebiehal v tomto roku dorub, boli ponechané
stromy na dožitie a štopmy. Porast po dorube je tiež zabezpečený zmladením najmä buka,
využitý bol podrastný spôsob. Kontrola porastu 374, kde prebiehala ku koncu minulého roka
výchovná ťažba, presvetľovací rub, vyznačená modrou farbou. V porastoch neboli
spozorované škody spôsobené ťažbou, odpadová hmota, hrubie je ešte nespracované, bude
spracované formou samovýroby a tenšina bude uhádzaná do kôp a ostane v porastoch na
uhnitie. Uhadzovanie haluziny je v porastoch po dorube, náhodnej ťažbe a v miestach kde
vzniknú holiny prípravou plochy na obnovu lesa, zalesňovanie. Pred výchovnou ťažbou
v poraste 374 bol cez potok umiestnený priepust. Počas kontroly bola udelená jedna PNN, na
sklade v blízkosti porastu vzniká blato, nakoľko nový priepust je upchatý, je potrebné ho
vyčistiť a opraviť jeho umiestnenie. Počas kontroly sa v porastoch nepracovalo. V porastoch
ostáva mŕtve drevo a pne sú ponechávané. Cesty a sklady sú bez hlbokých koľají, v subjekte
sa aktuálne nepracuje aj z toho dôvodu, že je mokro a nechcú počas približovania spôsobiť
koľaje, ktoré by mohli spôsobiť eróziu pôdy. Cez cestu sú urobené odrážky, ktoré sú
prečisťované podľa potreby. V subjekte prebieha zalesňovanie holín, ktoré vznikli
spracovaním náhodnej ťažby – sucháre, vysádzajú sa dreviny buk, smrek a smrekovec.
V minulom roku sa v zalesnených porastoch robila ochrana proti burine formou vyžínania.
Kontrola zadávacích a preberacích protokolov, ktoré slúžia na monitoring prác vykonávaných
v porastoch. Zadávacie protokoly sú vypisované spolu so súhlasom na ťažbu, následne sa
odovzdávajú ťažbárom do terénu aj s mapkou, kde je zakreslená ťažba – smer stínky, smer
približovania, približovacia trasa, odvozné miesto, stromy na dožitie. Od posledného auditu

nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež,
sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytený dorub v 382 1/0, výchovná ťažba v 374, označenie ťažby modrou
farbou, svažnica/cesta a sklad s drevom.

LUPS Látky Bykovo
17. 11. 2019 - Kontrola náhodných porastov v subjekte, kontrola výskytu suchárov, prípadne
zlomov po silnejšom vetre. Kontrola porastu 387 v ktorom sa vykonávala ťažba, robila sa
prebierka do 50 rokov a prerezávky v niekoľkých pásoch, robila sa jedna nová približovacia
linka. Na ťažbu sa využíval kôň a približovanie drevnej hmoty a štiepky sa robí pomocou
vývoznej súpravy Ponse Carribou, práce vykonáva firma JASE, s. r. o.. V porastoch nebola
spozorovaná žiadna škoda spôsobená ťažbou, približovanie dreva na sklad bolo prerušené
kvôli dlhotrvajúcemu dažďu, aby sa nepoškodili cesty. Zvyšky po ťažbe a drevná hmota sú
sústreďované k ceste a linkám, odkiaľ budú vyvozené na sklad. Odpadová hmota bude
spracovaná do štiepky, časť ostáva v porastoch na uhnitie, drevná hmota bude predaná
odberateľovi. V miestach kde sa robili prerezávky sa následne bude robiť ochrana proti
ohryzu zverov, ktorá ničí mladiny a ohrýza kôru stromov, vyberať sa budú prednostne
nepoškodené stromy. Subjekt je v dobrej kondícii, na presvetlenejších plochách je viditeľné
prirodzené zmladenie. Počas kontroly sa v subjekte nepracovalo. Prirodzene sa tu vyskytuje
smrek, buk, jedľa, tieto dreviny sa aj prirodzene zmladzujú. Žiadna PNN nebola vznesená.
Cesty a sklady sú udržiavané. Počas roka neboli identifikované žiadne nové stanovišťa
chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola od posledného
auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená nová zbližovacia linka, označený prebierkový kmeň, sklad dreva,
lesná škôlka zalesnená jedľou, prebierkové a prerezávkové porasty, ochranu proti ohryzu,
mŕtve drevo (peň) a prirodzené zmladenie z náletu zmiešaných drevín smreka, buka a jedle.

08. 04. 2020 – Kontrola porastu 389a, v ktorom prebieha prebierka do 50 rokov. Dodávateľ
prác je firma JASE. Ťažba sa vykonáva pomocou JMP a drevná hmota je vyvážaná na sklad
pomocou vývoznej súpravy Ponse Carribou. Ťažba bola vyznačená modrou farbou. Subjekt
ma vlastný sklad, na ktorom sa drevná hmota triedi do sortimentov. V subjekte nie sú
viditeľné hlboké koľaje, ktoré by vznikli počas približovania drevnej hmoty. Odpadová hmota

bude spracovaná formou štiepky. Počas kontroly nebola vznesená žiadna PNN. OOPP
v poriadku, nástroje na odstránenie znečistenia k dispozícii. Kontrola subjektu kvôli výskytu
suchárov. Neboli spozorované väčšie plochy napadnuté kôrovcom, iba pomiestne, tieto
sucháre budú čím skôr vyrúbané a predané odberateľovi. Cesty v subjekte sú udržiavané. V
subjekte nebola spozorovaná nepovolená aktivita.
Od posledného auditu neboli
identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné
miesta. V subjekte nebola počas roku zaznamenaná žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť
z tretích strán.
Na fotkách je zachytený vývozka, cesta bez koľají, sklad dreva. ťažba v poraste 389a,
označenie prebierky modrou farbou, odpadová hmota a zbližovacia linka bez koľají.

ZLP Veľká Chocholná
17. 11. 2019 - Kontrola celého subjektu, kvôli výskytu suchárov. Ku združeniu by mali byť
v tomto roku pričlenené porasty vo výmere ha, ktoré boli vydané na obhospodarovanie
subjektu od Štátnych lesov SR. Kontrola porastov 381A a 381B, v ktorých sa v tomto roku na
jar vykonávala ťažba, náhodná ťažba (sucháre a zlomy) a zdravotný výber náletových drevín breza. V porastoch neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Ťažba sa vykonávala
v mesiaci máj pomocou konského záprahu a vývoznej súpravy Ponse Carribou, dodávateľ
prác je firma JASE, s. r . o.. Drevná hmota bola odpredaná odberateľovi a zvyšky po ťažbe
boli spracované formou štiepky. Monitoring porastov kde sa vykonáva ťažba, prebierka do 50
rokov, v týchto miestach sa vykonáva „hygienický“ zásah, nakoľko hospodárenie v týchto
porastoch bolo zanedbané, resp. bola dlhšiu dobu pozastavená ťažba z dôvodu majetkového
vysporiadania a väčšia plocha boli kedysi pôvodne pastvy, čiže sa tu nachádza viac druhov
drevín rôzneho veku a sucháre. Ťažba sa vykonáva motorovou pílou, na približovanie dreva
sa využíva konský záprah. Drevná hmota sa približuje k ceste alebo zbližovacím linkám,
následne sa na sklad bude vyvážať vývoznou súpravou John Deere. Zvyšky po ťažbe budú
spracované formou štiepky, tenšina ostane v porastoch na uhnitie. V ostatných častiach
subjektu nebola spozorovaná nelegálna aktivita. Od posledného auditu neboli identifikované
žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte
nebola v tomto roku žiadna sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená drevná hmota priblížená ku linkám a ceste.

27. 03. 2020 – Kontrola subjektu, v poraste 381a a 381b prebieha náhodná ťažba, spracúvajú
sa sucháre a prebierka nad 50 rokov, presvetlenie, uvoľňuje sa prirodzené zmladenie,
kotlíkovým spôsobom. Ťažba bola vyznačovaná 22.03.2020, predťažbový monitoring. Počas
kontroly sa v poraste vyvážala na OM vyťažená drevná hmota a odpadová drevná hmota,
ktorá bude spracovaná formou štiepky. Vyváža sa vývoznou súpravou Ponse Carribou, na
približovanie hmoty sa využíva LKT 82. Protokoly, OPP a nástroje na odstránenie znečistenia
v poriadku. Porasty patria do ochranného pásma vodných zdrojov. Prebierka je označená
modrou farbou. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou, na strmšom svahu vznikajú
približovaním dreva koľaje, ktoré budú po ukončení prác zarovnané, koľaje nie sú hlboké a
nemôžu spôsobiť vznik erózie. V minulom roku bol vydaný od štátnych lesov porast 378a na
obhospodarovanie, dohoda číslo 40/18/2019-140. V minulom roku sa tam urobila prebierka
do 50 rokov, tzv. hygienický zásah, nakoľko tento porast bol zanedbaný, bola v
ňom nespracovaná kalamita. V subjekte nebola spozorovaná nelegálna aktivita, krádež. Od
posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov,
nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola v tomto roku žiadna sťažnosť z tretích
strán.
Na fotkách je zachytená ťažba v poraste 381a.

LSZV TAKOLLES PS, LS BRIEŽKY, LS SKALICA KALINOVO PS
26. 11. 2019 – Kontrola porastov, kde v tomto roku prebiehala ťažba. Počas kontroly sa
v subjektoch nepracovalo. V LS Briežky, v poraste 418B sa v septembri robil VCR presvetľovací rub. Ťažba bola vyznačená modrou farbou, ešte nebola ukončená, ťažbu
vyznačuje OLH. Odpadová hmota je v poraste, hrubšie kusy budú spracované formou
samovýroby, tenšie kusy budú uhádzané na menšie kopy a nechané v poraste na uhnitie.
Neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. V LS Skalica Kalinovo PS sa robil na
jar dorub v troch pásoch, kontrola porastu, nakoľko odpadová hmota nebola počas kontroly na
jar spracovaná a práce neboli ukončené. Porast bol vyčistený, hrubšie kusy boli spracované
formou samovýroby, tenšina ostala uhádzaná v kopách, ponechaná na uhnitie. Je tu viditeľné
prirodzené zmladenie, zmladzuje sa najmä dub. Boli ponechané stromy na dožitie. V poraste
413 sa robil v auguste clonný rub – VCR, rúbaná drevina jelša, škody spôsobené ťažbou
neboli spozorované, v poraste 378B10 sa robil presvetľovací rub – VCR v dvoch pásoch,
rúbané dreviny osika a hrab, škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Hmota je
odpredaná, na skladoch nie sú žiadne zásoby. Cesty v subjekte nie sú poškodené. V subjekte
LSZV Takolles PS prebiehala v tomto roku dorub, rubné dreviny dub a cér. Tenšina ostala
v poraste na uhnitie, stromy na dožite boli ponechané. V porastoch 376A a 427A sa robila
prebierka do 50 rokov, hmota bola spracovaná do metrov na predaj podielnikom ako palivové
drevo. Od poslednej kontroly neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených
druhov, nepribudli žiadne významné miesta. Počas kontroly nebola spozorovaná žiadna
nelegálna aktivita. Porasty sú v dobrej kondícii. Žiadna PNN nebola vznesená. V subjekte
nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách sú zachytené dočistené pásy dorubu a VCR v poraste 418B.

24. 03. 2020 – Kontrola porastov, kde v tomto roku prebiehala ťažba. V subjektoch počas
roka pracujú 3 pratie, dodávatelia prác sú z miestneho okolia. Ceny za ťažbu sú v priemere
porovnateľné s ostatnými certifikovanými subjektami. Počas kontroly sa v subjektoch
nepracovalo, vyťažená hmota je na skladoch pripravená pre odberateľa. Subjekt má vlastné
sklady, na ktorých sa skladuje certifikovaná hmota. Cesty v subjektoch sú suché, nepoškodené

ťažbou a približovaním. V LS Briežky, v poraste 418B sa v tomto roku robil dorub na ploche
0,95ha. Porast je zabezpečený prirodzeným zmladením, odpadová hmota sa spracúva do
metrov na predaj ako palivové drevo, prípadne formou samovýroby podielnikmi. Tenšina je
uhadzovaná do kôp, ostáva v poraste na uhnitie. Ťažbová plocha dorubu bola vyznačená
modrou farbou, ťažbu vyznačuje OLH. Stromy na dožitie boli ponechané. Neboli
spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. V LS Skalica Kalinovo PS sa robil dorub
v poraste 422a/01 v dvoch pásoch. Vyťažené dreviny boli najmä dub 90% a zvyšok cér
a hrab. Porast je zabezpečený prirodzeným zmladením, odpadová hmota sa spracúva do
metrov na predaj ako palivové drevo, prípadne formou samovýroby podielnikmi. Tenšina je
uhadzovaná do kôp, ostáva v poraste na uhnitie. Ťažbová plocha dorubu bola vyznačená
modrou farbou, ťažbu vyznačuje OLH. Stromy na dožitie boli ponechané. Neboli
spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. V subjekte LSZV Takolles sa v tomto roku
nevykonávala ťažba, v minulom roku tu prebiehal dorub na ploche 1 ha. Stromy na dožitie
boli ponechané, ťažba bola vyznačená modrou farbou, odpadová hmota bola spracovaná
formou samovýroby. Kontrola zadávacích a preberacích protokolov, sú vypisované spolu so
súhlasom na ťažbu, následne sa odovzdávajú ťažbárom do terénu, spolu grafickou časťou.
Preberacie protokoly sú vyplňované po ťažbe. Od poslednej kontroly neboli identifikované
žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. Počas
kontroly nebola spozorovaná žiadna nelegálna aktivita. Porasty sú v dobrej kondícii. Žiadna
PNN nebola vznesená. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích
strán.
Na fotografiách je zachytený sklad s drevom z ťažby v LS Briežky, ťažba v LS Briežky,
vyznačenie dorubu modrou farbou, uhádzaná odpadová hmota, hrúbie v metroch pripravené
na palivo, dorub v LS Skalica, odpadová hmota-hrúbie, na fotkách sú zachytené stromy na
dožitie, ponechávané na okrajoch.

UPS CINOBAŇA
26. 11. 2019 – Kontrola porastu číslo 9, kde sa v tomto roku dokončoval dorub v niekoľkých
pásoch. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou, hrubšia odpadová hmota bola
spracovaná do metrov ako palivo pre podielnikov prípadne na predaj, tenšina ostala v poraste
na uhnitie. Je tu viditeľné prirodzené zmladenie. V páse boli ponechané stromy na dožitie,
dreviny dub a čerešňa. Porastový plášť na okraji lúky bol ponechaný. Neboli spozorované
škody spôsobené ťažbou. V spoločnosti sa aktuálne robí prebierka nad 50 rokov v poraste
2435, ťažba bola vyznačená modrou farbou, robí sa pomocou LKT. Počas kontroly sa
nepracovalo. Odpadová hmota bude spracovaná do metrov ako palivové drevo, tenšina ostane
uhádzaná v kopách na uhnitie. Nevyužívajú spracovanie odpadovej hmoty formou štiepky.
Vyťažené drevo je približované na sklad vo vlastníctve spoločnosti, na sklade sú menšie
koľaje, ktoré budú po ukončení prác zarovnané radlicou. Cesta nie je poškodená, bez

viditeľných koľají. Cesty sú v celej spoločnosti dobre udržiavané. Žiadne škody spôsobené
ťažbou neboli spozorované. Nebola vznesená žiadna PNN. V subjekte v období od
posledného auditu nepribudlo žiadne významné miesto, chránený druh/územie. Nebola žiadna
nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytený dorub v poraste 9 a prebierka nad 50 rokov v poraste 2435.

30. 03. 2020 – Kontrola porastu číslo 8, kde sa v tomto roku dokončoval dorub v troch
pásoch. Ťažba nie je ešte ukonečná, bola prerušená z dôvodu korona vírusu a nepriaznivých
trhových podmienok, vyťažená drevná hmota je na skladoch pripravená na predaj
odberateľovi. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou, hrubšia odpadová hmota bola
spracovaná do metrov ako palivo pre podielnikov prípadne na predaj, tenšina ostala v poraste
na uhnitie. Je tu viditeľné prirodzené zmladenie. V páse boli ponechané stromy na dožitie.
Porastový plášť na okraji lúky bol ponechaný. V poraste a na priľahlých pasienkoch neboli
spozorované škody spôsobené ťažbou. Približovanie hmoty sa robilo pomocou LKT. Počas
kontroly sa nepracovalo. V subjekte sa momentálne robí prečistka – prerzávka v poraste 23 na
ploche 2ha, tenšina ostáva v poraste po prečistke na uhnitie. Cesty sú v celej spoločnosti
dobre udržiavané. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. V minulom roku bola
zaznamenaná v subjekte nelegálna ťažba, krádež v objeme 15prm, ktorá bola riešená políciou,
spis je dostupný k nahliadnutiu. Počas auditu nebola vznesená žiadna PNN. V subjekte
v období od posledného auditu nepribudlo žiadne významné miesto, chránený druh/územie.
Nebola evidovaná sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytený dorub v poraste 8.

US STOŽOK PS
09. 12. 2019 - Kontrola porastov 16a, 15a kde prebieha ťažba, obnovná úmyselná ťažba –
presvetlenie v objeme 500m3, vyznačená modrou farbou. Robí sa aj spracovanie vetrovej
kalamity a suchárov - okrajové stromy spálené od slnka, vyznačené bielou farbou. Ťažbu
vykonáva firma JASE. Počas kontroly sa v subjekte začala ťažba. OOPP, osvedčenia
v poriadku, perlit/lekárnička k dispozícii. Približovanie na odvozné miesto bude vykonávané
pomocou John Deere. Počas ťažby sú prítomní podielnici urbáru, ktorí kontrolujú množstvo
hmoty a kvalitu prác dodávateľa, označujú hrúbku/dĺžku dreva, dávajú ciachu . Stromy sa
spúšťajú tak aby bolo čo najmenej poškodené zmladenie. V subjekte ostáva hmota po ťažbe,
časť sa spracuje ako „samovýroba“ , zvyšok ostane v porastoch na uhnitie. Porast je
zabezpečený zmladením. V subjekte sa zalesňovali dreviny smrek, robila sa ochrana proti
ohryzu. Prirodzené zmladenie je najmä dreviny buk a je vidno aj zmladenie smreka. Počas
minulého roka neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli
žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích
strán.
Na fotkách je zachytené značenie ťažby, ťažba, mŕtve drevo – štomp, sadenica smreka a
zmladenie smreka.

25. 03. 2020 - Kontrola porastov 16a a 15a kde sa v decembri minulého roka ukončila ťažba.
Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Na ceste nie sú viditeľné koľaje, ktoré by mohli
spôsobiť eróziu pôdy. Drevná hmota už nie je na skladoch, bola odpredaná odberateľovi.
Odpadová hmota je stále v porastoch, hrúbie bude spracované formou samovýroby ako
palivové drevo a tenšina ostane v porastoch na uhnitie, uhádzaná v kopách. Uhadzovanie

haluziny, resp. príprava plochy na obnovu lesa sa v minulom roku robila na plocha 2ha.
Stromy na dožitie boli v miestach, kde prebiehal dorub ponechané. V poraste 15a prebiehal
dorub a presvetľovací rub. V poraste 16a sa robila náhodná ťažba – sucháre, vetrová kalamita
a dorub. Drevo po veternej kalamite bolo spracované, v subjekte však sú opäť spadnuté
stromy, ktoré budú pri najbližšej ťažbe spracované v približnom objeme 70m3. Celková ťažba
v minulom roku bola 615m3. V minulom roku prebiehalo v poraste 16a zalesňovanie na
ploche 0,25ha, sadenice boli ošetrené proti ohryzu zverov, sadila sa drevina smrek. Na ploche
0,97ha sa v minulom roku robila ochrana proti burine, vyžínanie. Počas minulého roka a od
posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov,
nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež,
sťažnosť z tretích strán. Počas kontroly nebola vznesená žiadna PNN.
Na fotkách je zachytená uhádzaná a zalesnená plocha po dorube, presvetlenie a označenie
ťažby modrou farbou, uhádzaná haluzina v kopách a nové vývraty, odpadová hmota –hrúbie
a stromy na dožitie ponechané po dorube.

JASE, spol. s r. o. - LC Očová
25. 03. 2020 - Kontrola porastov kde v tomto roku prebiehala prebierka nad 50 rokov.
náhodná ťažba a prerezávky. Ťažba bola vykonávaná pomocou vývozky John Deere
a konským záprahom, prebierka bola vyznačená modrou farbou. Počas prebierky boli
prednostne presvetľované miesta, kde je viditeľné prirodzené zmladenie na väčších plochách,
„v kotlíkoch“. Kontrola porastu 279a, kde prebiehala náhodná ťažba, vyberali sa sucháre
a prebierka do 50 rokov. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Kontrola porastu 277
a 274a, kde prebiehala prebierka nad 50 rokov, v poraste 277 je ťažba ukončená, neboli
spozorované škody spôsobené počas ťažby. V poraste 274a nebola ťažba ešte dokončená,
nakoľko subjekt patrí do chráneného vtáčieho územia, ťažba sa musela koncom februára
prerušiť. Zrúbaná hmota, ktorá je ešte v poraste bude vyvozená na odvozné miesto, resp.
sklad a odpredaná odberateľovi. Ťažba sa už vykonávať nebude, iba po skončení obdobia
hniezdenia vtákov. Kontrola porastov 275a a 279b, v ktorých prebiehali prerezávky. Tenšina
je ponechaná v poraste na uhnitie. Neboli spozorované škody spôsobené prerezávkou, stromy
sú však v poraste 275a poškodené ohryzom zvery. Dokopy sa prerezávky robili na ploche
2,05ha. Vyťažená hota je ešte na skladoch, na týchto skladoch nemôže dôjsť k zmiešaniu
certifikovanej hmoty s necertifikovanou, štiepka už bola čiastočne odobratá odberateľom.
Počas minulého roka a od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa
chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna
ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán. Počas kontroly bola vznesená PNN, je potrebné na
niektorých miestach upraviť a zrovnať približovacie linky, zahrnúť koľaje na cestách. Cesta,
ktorá slúži na približovanie dreva ostatným subjektom je nepoškodená, odrážky sú prečistené
a udržiavané.

Na fotkách sú zachytené prerezávky v poraste 275a, prebierka nad 50 rokov a presvetlenie
mladín kotlíkovým spôsobom v poraste 274a.

Na fotkách je zachytená prebierka nad 50 rokov v poraste 274a, hmota, ktorá nie je vyvezená
po ťažbe z porastu priblížená k linke koňom, vyznačenie ťažby modrou farbou, presvetlenie
v poraste 279a, slady s certifikovanou hmotou.

ULS ROVŇANY
19. 05. 2020 – Kontrola porastov v ktorých prebiehala tento rok ťažba. Ťažbu vykonáva
miestny dodávateľ prác pomocou LKT, ťažba je ukončená, počas kontroly sa nepracovalo. Pri
ťažbe sa používa OF1,OF2 a grafický náčrt ťažby. Tenšina po ťažbe ostáva v poraste na
uhnitie, hrubšia hmota sa spracováva podielnikmi spoločnosti formou samovýroby – metre.
Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované ani v jednom poraste, žiadna PNN nebola počas
internej kontroly vznesená. V poraste 784 a 791a sa robila prebierka do 50 rokov, ťažba bola
vyznačená modrou farbou, v rámci prebierky sa spracovalo pár spadnutých vývratov.
Odpadová hmota je čiastočne spracovaná. V porastoch je viditeľné prirodzené zmladenie.
V poraste 276a sa robil dorub, stromy na dožitie (drevina dub a čerešňa) a krovinaté okraje
porastov boli ponechané. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Porast je po dorube
zabezpečený prirodzeným zmladením. V poraste 269 sa robila obnovná úmyselná ťažba,
VCR. V poraste je čiastočne spracovaná odpadová hmota, hrúbie sa spracováva do metrov,
tenšina ostane v poraste na uhnitie. Na presvetľených plochách je viditeľné prirodzené
zmladenie. Subjekt je dobre spravovaný, má sklady dreva na vlastných pozemkoch. Cesty
a sklady sú udržiavané, bez koľají. Počas roka neboli identifikované žiadne nové stanovišťa
chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola od posledného
auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách 1-5 je zachytená prebierka do 50 rokov v porastoch 784 a 791a, na fotkách 6-8 je
zachytený dorub v poraste 276a, na fotkách 9-11 je zachytený clonný rub v poraste 269.
Interný dohľad na jeseň v min. roku nebol kvôli zlým poveternostným podmienkam (blato).

US OSTRÁ LÚKA PS, LAPS VÁPENÁ
22. 05. 2020 – Kontrola porastov v LAPS Vápenná, v ktorých v tomto roku prebiehala ťažba
v mesiaci marec. Robila sa výchovná úmyselná ťažba do 50 rokov v porastoch 1235A,
1239/1. Ťažba sa robila pomocou LKT, dodávateľ prác je miestny. V poraste 1239 sa ťažila
prevažne drevina buk, ťažba bola vyznačená oranžovou farbou, linky v porastoch sú
vyznačené oranžovými pásmi. Ťažba bola ukončená, odpadová hmota je ešte v poraste, hrúbie
bude spracované ako palivové drevo, tenšina bude uhádzaná do kôp a ostane v porastoch na
uhnitie. Drevná hmota bola vyvážaná na vlastný sklad spoločnosti, približovala sa na OM cez
TTP, žiadne poškodenie priľahlých pozemkov nebolo spozorované, po približovaní neostali
žiadne koľaje. V poraste 1235A sa ťažila prevažne drevina dub/cér, ťažba bola vyznačená
oranžovou farbou, linky v porastoch sú vyznačené oranžovými pásmi. Ťažba bola ukončená,
odpadová hmota je ešte v poraste, hrúbie bude spracované ako palivové drevo, tenšina bude
uhádzaná do kôp a ostane v porastoch na uhnitie. Odpadovú hmotu v oboch porastoch
nemôžu zatiaľ spracovať, nakoľko činnosť spoločenstva je čiastočne obmedzená z dôvodu
korona vírusu. V poraste neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Cesty a približovacie
linky sú bez koľají, nepoškodené. V US Ostrá Lúka sa v tomto roku nevykonávala ťažba,
subjekt je v dobrej kondícii, neboli spozorované žiadne nedostatky v obhospodarovaní. Časť
drevnej hmoty je ešte na sklade, pripravená na predaj odberateľovi. Oba subjekty sú dobre
udržiavané a spravované, v tomto roku prebieha v oboch subjektoch obnova PSL, bude sa
subjektom navyšovať výmera, nakoľko majú nové porasty vydané do obhospodarovania.
V tomto roku prebehla na území vo vlastníctve LAPS Vápená úprava zarastených pasienkov
mulčovaním, ktoré bude subjekt prenajímať miestnemu farmárovi. Žiadna PNN nebola
vznesená. Od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených
druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba,
krádež, sťažnosť z tretích strán.

Na fotkách sú zachytené porasty 1239 a 1235A po ťažbe v tomto roku – VÚ do 50 rokov,
značenie ťažby a liniek, drevná hmota na sklade. Interný dohľad na jeseň v min. roku nebol
kvôli zlým poveternostným podmienkam (blato).

JASE, spol. s r. o. - LC Málinec
16. 07. 2020 – Kontrola celého subjektu. Subjekt má platný PSL do roku 2022, vyťažené od
začiatku platnosti je 1550m3 , celkový predpísaný objem dreva na ťažbu ku koncu platnosti
plánu je 3113m3, ťažba v subjekte naposledy prebiehala v roku 2017, v minulom roku
neprebiehala v subjekte žiadna činnosť. V subjekte je viditeľné prirodzené zmladenie, ktoré
je čiastočne poškodené zverou, v blízkosti subjektu sa zakázalo zakrmovanie zvery, ktoré
bolo intenzívne v predchádzajúcich rokoch, aby sa znížilo množstvo výskytu zvery v blízkosti
mladín v subjekte, poškodenie mladiny zverou je menšie ako v minulých rokoch. Plánuje sa
ochrana proti ohryzu zverou v jesennom období. Prirodzene sa tu zmladzuje buk, smrekovec,
jedľa a javor. Počas kontroly nebola zistená žiadna nelegálna aktivita, resp. krádež, drevnej
hmoty/stromov ku ktorej dochádza v tejto lokalite, nakoľko je ťažko prístupná, kontrola
subjektu sa nevykonáva tak často. Nepribudla žiadna sťažnosť z tretích strán. Žiadna PNN
nebola vznesená. Od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa
chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta.

