ZLP Veľká Chocholná
08. 11. 2020 - Kontrola porastov, v ktorých momentálne prebieha ťažba na základe súhlasov
na ťažbu 4/2020 a 5/2020. Ťažba zabezpečuje firma JASE, s.r.o., je vykonávaná pomocou JMP
a prebierky prevažne konským záprahom, vyťažená hmota a biomasa je vyvážaná na OM
vývoznou súpravou John Deere a LKT 82. V porastoch 380b,380c,375b a 375c prebieha
výchovná ťažba, prebierka vyznačená modrou farbou, uvoľňuje sa prirodzené zmladenie.
Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované, cesty sú nepoškodené, s prípustnou
hĺbkou koľají. Nebola pozorovaná erózia pôdy. Hmota je vyvážaná na dve odvozné miesta
a triedená do sortimentov, odpadová hmota bude spracovaná formou štiepky, biomasa je
vyvážaná na sklad, menšie časti sú uhadzované do kôp a ponechávané na uhnitie. Odvozné
miesta, resp. sklady sú zabezpečené proti zmiešaniu certifikovanej hmoty s necertifikovanou
označením skladu. V porastoch 379b,375b a 380c sa v mladých porastoch robia prerezávky na
ploche približne 1,5ha, bola udelená jedna PNN, zabezpečiť stromy po prerezávke proti ohryzu
zverou, nakoľko je v tejto lokalite evidovaný zvýšený výskyt vysokej zvery. V poraste 381a je
vykonávaná obnovná úmyselná ťažba, MCR vyznačená modrou farbou a náhodná ťažba sucháre. Počas kontroly sa v subjekte neťažilo, bola vyvážaná štiepka. 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 zachytený sklad dreva a biomasy, ťažba označená modrou farbou – prebierka,
hmota priblížená k ceste konským záprahom, cesta, hmota uhádzaná do kôp, LKT82,
prerezávka, vývozná súprava John Deere a druý sklad dreva a biomasy.

11. 04. 2021 - Kontrola porastov, v ktorých v minulom roku v novembri prebiehala ťažba
a prečistka, resp. prerezávka. Ťažba bola vykonávaná pomocou LKT 82 a približovaná
pomocou vývoznej súpravy John Deere, služby zabezpečuje firma JASE, spol. s r. o. a Ján
Segeč. Prečistku zabezpečila firma JASE energy, s.r.o.. V porastoch 379a a 375c bola
vykonávaná obnovná ťažba, uvoľnenie prirodzeného zmladenia kotlíkovým spôsobom
a presvetlenie. Ťažba bola vyznačená modrou farbou. V poraste 379a bola ťažba prerušná,
nakoľko neboli vhodné poveternostné podmienky, vývoz drevnej hmoty a spracovanie hmoty
bolo z tohto dôvodu odložené na dobu sucha. Bola udelená jedna PNN na dokončenie začatých
prác v poraste, je potrebné vyťažiť vyznačenú hmotu a spracovať odpadovú hmotu. Už
vyťažená hmota a biomasa bola vyvážaná na sklad, kde bola približovaná na OM, hmota už
bola odpredaná odberateľovi. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované, cesty sú
nepoškodené, s prípustnou hĺbkou koľají. Nebola pozorovaná erózia pôdy. V poraste 375c bola
vykonávaná obnovná úmyselná ťažba, presvetlenie vyznačená modrou farbou. V tomto poraste
bola ťažba riadne ukončená, drevná hmota a biomasa bola vyvážaná priamo na OM a odpredaná
odberateľovi. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Subjekt nemá žiadne zásoby
drevnej hmoty na skladoch dreva. V porastoch 375b a 380c bola robená prečistka na ploche do
3 hektárov. Odpadová hmota bola spracovaná formou štiepky, neostáva v porastoch na uhnitie
z dôvodu aby sa zabránilo náletu a množeniu lykožrúta v odpadovej hmote. Počas interného
auditu bolo odporučené tieto plochy zabezpečiť proti ohryzu zveri, nakoľko jej výskyt v tejto
lokalite je zvýšený. Počas kontroly bolo spozorovaných aj niekoľko suchárov spôsobených
lykožrútom, tieto stromy budú prednostne vyťažené a spracované pri prvom zásahu v tomto
subjekte počas tohto roka. V poraste 379a bola v minulom roku urobená nová cesta pomocou
JCB. K subjektu bude v tomto roku pričlenených približne 50 hektárov plochy vydaných od
štátnych lesov do obhospodarovania pôvodným vlastníkom. 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 porastoch 379a a 375c, prerezávky v porastoch 375b a 380c,
uhádzaná haluzina po ťažbe, nová cesta, suchár a prirodzené zmladenie z náletu.

UAPS Kokava nad Rimavicou
18. 11. 2020 – Monitoring porastu číslo 356/1, v ktorom prebieha dorub, maloplošný clonný
rub. Dreviny v tomto poraste sú prevažne buk, prípadne dub. Dub bol ponechaný na
vysemenenie, zabezpečenie prirodzeného zmladenia. Ťažba je vyznačená modrou farbou, resp.
modrými pásmi. Práce zabezpečuje miestny dodávateľ prác pomocou JMP a LKT90. Nakoľko
je už niekoľko mesiacov nepriaznivé počasie, sú zhoršené podmienky pre prácu v lese, napriek
tomu neostávajú po ťažbe a približovaní drevnej hmoty hlboké koľaje, nebola zistená erózia.
Po každom vývoze sú prečisťované odrážky aby bol zabezpečený odtok vody z cesty. Cez potok
v blízkosti porastu boli umiestnené brvná, aby sa nevytváralo blato a nejazdilo sa priamo po
potoku. Počas kontroly sa v poraste pracovalo, OOPP a oblečenie v poriadku, perlit
k dispozícii. Neboli spozorované škody spôsobený ťažbou, koľaje neboli hlboké a boli
zarovnané radlicou, približovanie je vykonávané pomocou LKT na sklad dreva. Tak ako cesta
aj sklad dreva je zarovnaný radlicou, na sklade sa drevná hmota manipuluje do sortimentov,
odpadová hmota bude spracovaná formou samovýroby a tenšina bude ponechaná v poraste
uhádzaná v kopách na uhnitie. Plocha po dobrube je čiastočne zabezpečená prirodzeným
zmladením, na plochách, ktoré nebudú zabezpečené budú doplnené sadenice. V subjekte sa
v tomto období robilo zalesňovanie na plochách, resp. holinách po kôrovcovej kalamite, sadili
sa dreviny jedľa a smrekovec. Boli dopĺňané aj sadenice duba, na miestach po dorube, kde
nevzniklo prirodzené zmladenie. Sadenice boli následne zabezpečené proti ohryzu ochranným
náterom – cervakolom, proti ohryzu sa natierali aj sadenice sadené na jar. 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 je zachytené približovanie drevnej hmoty pomocou LKT90 na sklad, sklad dreva,
prechod cez potok, dub ponechaný na vysemenenie a dorub/MCR.

07. 04. 2021 – Interný audit subjektu. Kontrola porastov, v ktorých sa vykonávala ťažba
v tomto roku, vykonával sa dorub v niekoľkých pásoch a maloplošný clonný rub. Ťažbu
vykonávala spoločnosť K- LES, s.r.o. na základe zmluvy 1/2021, faktúry za vykonanú prácu sú
k dispozícii k nahliadnutiu. Približovanie hmoty na sklad sa robilo pomocou LKT, zo skladu na
OM pomocou T815. Počas kontroly sa v subjekte nepracovalo. V poraste 367A1 sa robil
maloplošný clonný rub v jednom páse, ťažba vyznačená modrou farbou, prevažne drevina cér,
buk a hrab. V objeme 150m3. Ťažba je ukončená je potrebné spracovať odpadovú hmotu po
ťažbe, ktorá bude spracovaná formou samovýroby do metrov, na predaj ako palivové drevo,
tenšina bude uhádzaná do kôp. V poraste 361 1/1 sa robil MCR, resp. presvetľovací rub v dvoch
pásoch a úmyselná ťažba, resp. dorub v dvoch pásoch. Ťažba bola značená modrou farbou,
dorub modrými pásmi. Prevažne drevina buk, hrab a cér. Objem ťažby v tomto poraste bol
700m3. Pásy dorubu boli robené v ploche 0,7ha a 0,6ha, na týchto pásoch boli ponechané
stromy na dožitie. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou, ťažba je ukončená, je
potrebné spracovať odpadovú hmotu. V poraste 360 1/1 sa robil dorub v dvoch pásoch,
prevažne drevina buk. Výmera pásov je 0,40ha a 0,60ha, stromy na dožitie boli ponechané.,
ťažba bola tiež vyznačená modrou farbou, je ukončená, ale ako v predchádzajúcich porastoch
je potrebné spracovať odpadovú hmotu a dočistiť porast. V poraste 357A1 sa robila úmyselná
ťažba dorub v jednom páse, značenie modrou farbou, výmera pásu 0,70ha. Stromy na dožitie
boli ponechané, nebolo spozorované poškodenie porastu spôsobené ťažbou. Taktiež je potrebné
porast dočisť po ťažbe. Všetky pásy po doruboch sú zabezpečené prirodzeným zmladením
odhadom na 80%, zvyšných 20% sa bude v budúcom roku zalesňovať, plánujú vysadiť pôvodné
dreviny buk a dub. Bola udelená jedna PNN, úroveň – nízka, požiadavka na úpravu cesty.
Nakoľko vznikli po približovaní drevnej hmoty mierne koľaje, bude sa upravovať, resp.
zrovnávať cesta a vykoná sa úprava odrážok. V subjekte sa v tomto období plánuje
zalesňovanie, ktoré odďaľuje nevyhovujúce počasie, mrzne, subjekt ma zabezpečených 6000
kusov sadeníc buka, 2000 ks smreka a 1000 ks smrekovca. V minulom roku sa subjekt zapojil
do výzvy vyhlásenej Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o dodáciu na podporu
plnenia mimoprodukčných funkcií lesov. V tejto výzve boli úspešní a dostali jednorazovú
podporu od PPA, ktorú využili na spracovanie prečistiek v subjekte a v minulom roku urobili
prečistky na ploche 111,47ha. V minulom roku evidovali jednu kontrolu z Okresného úradu
Lučenec, pozemkový a lesný odbor, nakoľko bola na daný úrad doručená anonymná sťažnosť
na činnosť v subjekte. Dozor bol vykonaný dňa 16.11.2020, s vedúcim dozor. skupiny Ing.
Jurajom Margitanom. Záver dozoru znie nasledovne: Počas kancelárskej a vonkajšej časti
dozoru neboli zistené porušnia platných právnych predpisov na úseku LH. Od posledného
auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne
významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež.

US Ostrá Lúka PS, LAPS Vápená
23. 11. 2020 – Kontrola porastov v LAPS Vápenná, v ktorých v tomto roku, na jeseň prebiehala
ťažba. Ťažba sa robila pomocou LKT, dodávateľ prác je miestny. Robila sa úmyselná obnovná
ťažba, maloplošný clonný rub označený oranžovou farbou v porastoch 1151a, 1645a. V poraste
1151a bola prevažne drevina cér a v poraste 1645a drevina buk. Ťažba je ukončená, odpadová
hmota-hrúbie bola spracovaná formou samovýroby ako palivové drevo pre podielnikov,
haluzina ostane uhádzaná v kopách v porastoch na uhnitie. V poraste 1240 sa vykonával
stromový účelový výber, označný oranžovou farbou, ťažba je ukončená. V porastoch neboli
spozorované škody spôsobené ťažbou. Drevná hmota už nie je na skladoch, bola odpredaná
odberateľovi. Ťažba spolu bola v objeme cca 600 kubíkov listnatej hmoty. V US Ostrá Lúka sa
vykonáva maloplošný clonný rub, presvetlenie v poraste 1152/1, dreviny prevažne cér a hrab,
ťažba je vyznačená oranžovou farbou. V poraste 1650 sa vykonáva prebierka, prevažne drevina
hrab a v porastoch 1649, 1147 stromový účelový výber, najmä drevina hrab a cér. V subjekte
sa počas kontroly pracovalo, hmota sa ťaží pomocou JMP a približovaná na sklad je pomocou
LKT, kde je manipulovaná do dĺžok, podľa požiadaviek odberateľa. Odberateľ si zo skladu
počas kontroly odvážal hmotu na blízky sklad na odvozné miesto a hmotu triedi do sortimentov,
na odvoznom mieste nie je možnosť zmiešania certifikovanej hmoty s necertifikovanou. Počas
odberu hmoty je vždy prítomný hospodár subjektu, ktorý kontroluje a vydáva doklad o pôvode
dreva. Osvedčenie a OPP dodávateľa prác v poriadku, súhlas na ťažbu k nahliadnutiu.
V porastoch je odpadová hmota, ktorá bude spracovaná ako palivové drevo, tenšina bude
uhádzaná do kôp a ostane v porastoch na uhnitie. Práce ešte nie sú ukončené. V porastoch
neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Cesty a približovacie linky sú bez koľají,
nepoškodené. Oba subjekty majú v tomto roku vydaný nový PSL. 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 je zachytená ťažba, manipulácia a približovanie dreva, značenie ťažby oranžovou
farbou, samovýroba-metre a uhdázaná haluzina v kopách.

US Ostrá Lúka PS, LAPS Vápená
11. 06. 2021 – Kontrola porastov v US Ostrá Lúka, v ktorých v tomto roku, na jar prebiehala
ťažba. Ťažba sa robila pomocou LKT, dodávateľ prác je miestny. Robila sa úmyselná obnovná
ťažba v porastoch 1644, 1242a a prebierka v poraste 1229b, ťažba bola vyznačená oranžovou
farbou. V poraste 1242a bola vyťažená prevažne drevina buk, v objeme cca 200m3. Ťažba je
ukončená, odpadová hmota-hrúbie bude spracovaná formou samovýroby ako palivové drevo
pre podielnikov, haluzina ostane uhádzaná v kopách v porastoch na uhnitie. Odpadová hmota
zatiaľ nie je spracovaná. V poraste 1644 bola tiež prevažne drevina buk, v objeme cca 210m3,
vykonávala sa obnovná úmyselná ťažba, vyznačená oranžovou farbou. Ťažba je ukončená,
odpadová hmota-hrúbie bude spracovaná formou samovýroby ako palivové drevo pre
podielnikov, haluzina ostane uhádzaná v kopách v porastoch na uhnitie. Uhadzovanie zvyškov
po ťažbe v tomto poraste už začali, je potrebné ho dokončiť. V poraste 1229b bola vykonávaná
prebierka, vyznačená oranžovou farbou. Prevažne drevina buk v objeme cca 200m3.
V porastoch neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Cesty a zlbižovacie linky nie sú
poškodené, bez koľají. V LAPS Vápená od poslednej kontroly nebola vykonávaná žiadna ťažba
ani iná lesnícka činnosť, počas kontroly neboli zistené nedostatky pri hospodárení. Cesty sú
udržiavané, bez koľají. 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 je zachytená ťažba v porastoch 1644,1242a a prebierka v poraste 1229b,
uhadzovanie zvyškov po ťažbe, sklady dreva, označenie zbližovacích liniek.

UAPPS Pohorelá
24. 11. 2020 – V subjekte aktuálne prebieha výchovná ťažba, prebierka nad 50 rokov. V
prebierkových porastoch nebol robený zásah preto sú porasty zanedbané a poddimenzované,
prebierky v celom subjekte sa vykonávali 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, preto sa v tomto roku
rozhodli využiť dodávateľa prác s harvestorom. Monitoring porastov v ktorých aktuálne
prebieha ťažba. Výchovnú ťažbu v porastoch 455b, 455a vykonáva firma JASE, s.r.o. pomocou
harvestora a vývoznej súpravy John Deere na základe súhlasu na ťažbu 04/06/2020. Počas
letných mesiacov boli využívané dve vývozné súpravy, nakoľko druhá vývozná súprava sa
musela presunúť do iného subjektu, akuálne sa využíva iba jedna. Ťažbová plocha porastu 455b
je 8,56ha, vykonáva sa v ňom výchovná úmyselná ťažba vyznačená modrou farbou, dreviny
prevažne smrek, v objeme 460 kubíkov, menšie množstvo drevín breza a osika. V poraste 455a
sa vykonáva obnovná úmyselná ťažba a prebierková plocha porastu je 0,32ha, ťažba je značená
modrou farbou, prevažne dreviny smrek, breza a buk. Drevná hmota je rúbaná harvestorom,
ktorý má počas zlého počasia nasadené kolopásy, aby nevznikali v porastoch koľaje. Harvestor
vytvára nové linky, drevnú hmotu a biomasu necháva po krajoch liniek aby ich vývozka vedela
jednoducho naložiť a zvážať. Ťažba harvestorom bola na mesiac pozastavená, kým sa nevyvozí
hmota, ktorá už je zrúbaná. Hmota sa vyváža približne 1-2 km na dva sklady. Počas kontroly
sa vyvážala drevná hmota na sklady vývoznou súpravou a zo spodného skladu, ktorý bol
zaplnený bola približovaná na odvozné miesto odberateľom po asfaltovej ceste. Po vyvození
drevnej hmoty sa bude vyvážať biomasa-štiepka, aby ostali porasty čisté. Neeviduje sa sťažnosť
z tretích strán. Počas kontroly bola vznesená žiadna PNN, PNN z minulého auditu ešte nebola
uzavretá, nakoľko sa linka stále využíva zarovnáva sa radlicou vývoznej súpravy po úplnom
ukončení ťažby bude upravená bagrom. Subjekt ma vlastné sklady, označené a sklady susediace
s inými subjektami sú označené ako sklady certifikovanej hmoty. V subjekte sa túto jeseň
nerobilo zalesňovanie ani ochrana proti ohryzu, tieto práce sa budú vykonávať v jarnom období.
Od posledného auditu nepribudli žiadne významné miesta. Nebol identifikovaný výskyt
chránených druhov. Subjekt neeviduje sťažnosť z tretích strán.

Na fotkách je zachytené približovanie dreva na sklady, sklady dreva a biomasy, ťažba dreva
v porastoch 455a, 455b.

09. 06. 2021 – Monitoring porastov v ktorých sa robila náhodná ťažba v porastoch 480 a 481,
ťažbu vykonávala partia z miestneho okolia. Ťažba bola vykonávaná pomocou lesného traktora
a k linkám bola hmota približovaná koňom. Počas kontroly sa v porastoch nepracovalo.
Kontrola porastu 480, hmota z ťažby je už zvezená na sklade, v tomto poraste sa vyrúbalo cca
32m3 suchárov dreviny smrek. Vzniknutá holina bola už aj zalesnená sadenicami smreka.
Odpadová hmota bude uhádzaná do kôp, nakoľko nie všetka sa už stihla spracovať, resp.
uhádzať. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované, približovacie linky sú bez koľají.
Kontrola porastu 481 v ktorom prebiehala náhodná ťažba suchárov dreviny smrek v objeme cca
58m3 . Ťažba bola vyznačená bielou farbou, vzniknutá holina bola vyznačená bielymi krížmi.
Odpadová hmota je uhádzaná v kopách. V blízkosti holiny boli umiestnené lapače hmyzu.
Neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. Vzniknutá holina bude zalesnená, resp.
budú doplnené plochy kde nebude prirodzené zmladenie, je tu viditeľné zmladenie drevín
smrek a buk. Drevná hmota z tejto ťažby je na skladoch pripravená na predaj odberateľovi, na
odvozné miesto je potrebné priblížiť túto hmotu sólo nákladným vozidlom. Na skladoch sú
umiestnené lapače hmyzu. V subjekte sa na jar vykonávalo zalesňovanie holín vzniknutých
náhodnou ťažbou. Zasadilo sa 15 000ks sadeníc, 4900ks smrek, 2400ks jedľa, 1200ks
smrekovec, 6500 ks buk. Sadenice boli nakúpené od OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku.
V subjekte sa neeviduje sťažnosť z tretích strán. Počas kontroly nebola vznesená žiadna nová
PNN. Subjekt ma vlastné sklady, sklady susediace s inými subjektami sú označené ako sklady
certifikovanej hmoty. Od posledného auditu nepribudli žiadne významné miesta. Nebol
identifikovaný výskyt chránených druhov. Subjekt neeviduje sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená náhodná ťažba v porastoch 480 a 481, značenie bielou farbou,
sadenice smreka a buka, približovacia linka, lapače hmyzu, sklady s drevnou hmotou.

LSZV TAKOLLES PS, LS BRIEŽKY, LS SKALICA KALINOVO PS
26. 11. 2020 – Kontrola porastov, kde v tomto roku prebiehala ťažba. Počas kontroly sa
v subjektoch nepracovalo. V LS Briežky, v poraste 418B sa v tomto roku na jar 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 vo všetkých troch subjektoch. Stromy na dožitie boli
ponechané. Neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. V LSZV Takolles, p.s. sa
v lete robila ťažba v dvoch porastoch, vyznačená modrou farbou, spracovávala sa prebierka do
50 rokov v poraste 427a/00 a v poraste 428a/01 prebiehal dorub v 1 páse. V prebierke sa
vyrúbalo 54 kubíkov drevnej hmoty a v dorube 124 kubíkov drevnej hmoty, prevažne dreviny
dub, hrab a cér. Ťažba v porastoch je ukončená, hrubšie kusy boli spracované formou
samovýroby, tenšina ostala uhádzaná v kopách, ponechaná na uhnitie. Žiadne škody spôsobené
ťažbou neboli spozorované. V subjekte LS Skalica Kalinovo, p.s. sa robili 4 pásy dorubu, ťažba
bola značená modrou farbou. Drevná hmota v týchto porastoch je prevažne cér, dub a menšie
množstvo drevín osika a hrab. Ťažba bola v objeme 290 kubíkov drevnej hmoty. Dodávateľ
prác je miestny vo všetkých troch subjektoch. Hmota je odpredaná, na skladoch nie sú žiadne
zásoby. Cesty a zbližovacie linky v subjekte nie sú poškodené. Ťažba v poraste je ukončená, je
ešte potrebné spracovať odpadovú hmotu nasledovne, tenšina ostane v poraste na uhnitie,
uhádzaná v kopách, hrúbie bude spracované formou samovýroby ako palivové drevo. Stromy
na dožite boli ponechané v dostatočnom množstve na vyrúbanú plochu, ponechávali sa na
dožitie najmä dreviny dub a tiež čerešne, ktoré sa v týchto miestach vyskytovali . Od poslednej
kontroly neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne
významné miesta. Počas kontroly nebola spozorovaná žiadna nelegálna aktivita. Žiadna PNN
nebola vznesená. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.

Na fotkách je zachytená ťažba, resp. dorub v subjekte LS Skalica PS.
08. 04. 2021 – Interný audit, kontrola porastov, v ktorých v tomto roku prebiehala ťažba. Počas
kontroly sa v subjektoch už nepracovalo. V LSZV Takolles, p.s. sa robila úmyselná ťažba, dorub
v poraste 628/01. Ťažba bola označená modrou farbou, modrými pásmi, ťažbu vo všetkých troch
subjektoch vyznačuje OLH. V poraste boli ponechané stromy na dožitie. Dorub sa robil na ploche 0,6
ha, v objeme 124 m3, dreviny dub 68m3, hrab 54m3 a cér 2m3. Neboli spozorované škody spôsobené
ťažbou, odpadová hmota je spracovaná formou samovýroby podielnikmi prípadne do metrov na predaj,
tenšina bola ponechaná na uhnitie. V LS Briežky, v poraste 418B sa v tomto roku robila úmyselná
ťažba, dorub na ploche 0,4ha. Ťažba bola značená modrou farbou, modrými pásmi. Ťažba sa robila
v objeme 64m3, drevina prevažne dub. Stromy na dožitie po dorube boli ponechané, neboli spozorované
škody spôsobené ťažbou, odpadová hmota bola spracovaná, tenšina ostala v poraste na uhnitie.
V subjekte LS Skalica Kalinovo, p.s. sa v tomto roku robila úmyselná ťažba v poraste 422A01, dorub
v dvoch pásoch, ťažba bola značená modrou farbou. Ťažba sa robila v objeme 220m3, dreviny dub a cér
160m3, hrab 40m3, jelša 20m3. Ťažba bola značená modrou farbou, modrými pásmi na ploche 1,2ha.
Boli ponechané stromy na dožitie. Cez pásy dorubu preteká potok, nebolo spozorované poškodenie
potoka spôsobené ťažbou, koryto potoka je vyčistené od odpadovej hmoty, brehové stromy boli vybrané
a ponechané ako stromy na dožitie. Spracovanie odpadovej hmoty ešte nie je ukončené. V tomto
subjekte sa v tomto roku bude robiť opakované zalesňovanie v množstve 800 kusov duba. Plánuje sa
prečistka na ploche do 3ha a výsek nežiaducích drevín na ploche do 0,5ha. V týchto troch subjektoch sú
dvaja dodávatelia ťažobných služieb z miestneho okolia. Vyťažená drevná hmota je z väčšej časti
odpredaná, subjekty majú vlastné sklady dreva priamo v porastoch, jeden centrálny sklad, resp. odvozné
miesto je označené tabuľou – certifikovaný sklad dreva. Cesty a zbližovacie linky v subjekte nie sú
poškodené. Všetky porasty po doruboch sú zabezpečené prirodzeným zmladením, vo väčšom množstve
je na zemi viditeľná žaluď. Od poslednej kontroly neboli identifikované žiadne nové stanovišťa
chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. Počas kontroly nebola spozorovaná žiadna
nelegálna aktivita. Žiadna PNN nebola vznesená. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež,
sťažnosť z tretích strán.

Foto 1-2 označenie centrálneho skladu, foto 3-6 LS Briežky, foto 7-10 Takolles, foto 11-14 LS
Skalica – Kalinovo.
UPS CINOBAŇA
26. 11. 2020 – Kontrola porastu číslo 8, kde sa v tomto roku robil dorub v troch pásoch.
Kontrola tohto porastu prebehla aj na jar, keď sa ťažba v tomto poraste začala, prebehla
opätovná kontrola, nakoľko vtedy ešte neboli práce ukončené, ťažba bola prerušená z dôvodu
korona vírusu a nepriaznivých trhových podmienok, tiež bolo podmienkou z dohľadového
auditu firmou SGS, kontrolovať, či sú krovinaté okraje porastov ponechávané. Počas kontroly
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. Približovanie hmoty sa robilo pomocou LKT, dodávateľ prác
je miestny. V pásoch boli ponechané stromy na dožitie, najmä v skupinkách na okraji pásov
susediacich s pasienkami. Porastový plášť/krovinaté okraje porastov na okraji lúky boli
ponechané. V poraste a na priľahlých pasienkoch neboli spozorované škody spôsobené
približovaním drevnej hmoty. Hmota už nie je na skladoch, bola odpredaná odberateľovi.
Subjekt už v tomto roku neplánuje ťažbu, nakoľko z dôvodu korona krízy sú ceny na trhu
nestabilné. V tomto roku končí platnosť PSL. Subjekt nesplnil požadovaný objem ťažby
z dôvodov spomenutých vyššie, resp. sa rozhodol pozastaviť ťažby, nakoľko aktuálne
podmienky na trhu s drevnou hmotou sú nestabilné . Pri tvorbe nového plánu subjekt požiadal
o zníženie predpísanej ťažby, nakoľko považuje plánované zásahy za príliš vysoké. Pri obnove
plánu chce priradiť jednu parcelu do obhospodarovania, resp. previesť ju na lesný pozemok, na
ktorej sa nachádza zarastená biela plocha. Plocha tejto parcely je cca 40ha. 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 sú zachytené pásy dorubu v poraste 8, je viditeľné ponechanie krovinatých okrajov
porastov.

08. 04. 2021 - Interný dohľad, kontrola porastu číslo 17, kde sa robí úmyselná obnovná ťažba,
presvetlenie. Ťažba je značená modrou farbou, modré bodky. Prevažne sa ťaží drevina buk
v objeme 800 m3. Počas kontroly sa v poraste nepracovalo. Dodávateľ prác je z okolia, ťažba
prebieha pomocou UKT. Počas kontroly neboli zistené škody spôsobené ťažbou, hmota sa
triedi do tried a približuje v 4m dĺžkach na sklad dreva, resp. odvozné miesto. Odpadová hmota
sa kráti na metre, ako palivové drevo sa predáva podielnikom. Tenšina ostáva v porastoch na
uhnitie. Po približovaní drevnej hmoty nie sú viditeľné poškodenia približovacích liniek ani
priľahlých pasienkov. Škody spôsobené ťažbou neboli v poraste spozorované. Práce ešte nie sú
ukončené. V susedných porastoch sa robil v roku 2018 dorub v niekoľkých pásoch, je tu
viditeľné prirodzené zmladenie najmä buka, ktoré je zachytené na viacerých fotografiách, viď
nižšie. Subjekt má vlastný sklad dreva, kam sa hmota približuje pomocou UKT, hmota bola
z časti odpredaná odberateľovi, nie je možnosť zmiešať certifikovanú hmotu s
necertifikovanou. V tomto roku prebiehalo v subjekte aj opakované zalesňovanie v poraste
1668/1, z množstve 5000 kusov duba, dodávateľ prác je miestny. V minulom roku boli
v subjekte hlásene dve krádeže drevnej hmoty v objeme 15 m3 a 15 prm. V oboch prípadoch
bola privolaná polícia, páchatelia boli identifikovaní a odsúdení na finančnú pokutu vo výške
1100€ a 50€. Záznamy šetrení sú k dispozícii k nahliadnutiu. V tomto roku subjekt začína plniť
nový PSL. 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 zachytená ťažba v poraste 17, prirodzené zmladenie a sklad dreva.

US STOŽOK PS
25. 01. 2020 – Kontrola subjektu a porastov, v ktorých aktuálne prebieha ťažba. Vykonáva sa
obnovná úmyselná ťažba v porastoch 16a a 19a vyznačená oranžovou a modrou farbou
v objeme 400m3, dreviny buk. Služby zabezpečuje firma JASE, s.r.o.. Pracovnú partiu tvoria
dvaja pilčíci a jeden operátor vývoznej súpravy John Deere. Minimálne jeden člen partie má
školenie prvej pomoci. Počas kontroly sa v porastoch pracovalo, OPP, osvedčenia v poriadku.
Lekárnička, perlit na odstránenie znečistenia k dispozícii. Počas vývozu drevnej hmoty
nevznikajú koľaje, mrzne. Drevná hmota sa približuje na odvozné miesto, kde je triedená do
sortimentov, odtiaľ je približovaná NMV Scania na sklad dreva pri asfaltovej ceste. Zvyšky po
ťažbe budú spracované formou samovýroby podielnikmi, odpadová hmota bude uhádzaná do
kôp, ostane v porastoch na uhnitie. Počas ťažby a vývozu drevnej hmoty sú prítomní podielnici
urbáru, ktorí kontrolujú množstvo hmoty a kvalitu prác dodávateľa, označujú hrúbku/dĺžku
dreva, dávajú ciachu. Počas kontroly nebola udelená žiadna PNN. 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 zachytená ťažba v poraste 19a, značenie ťažby, vývoz a približovanie drevnej
hmoty, drevná hmota na OM.
LUPS Látky Bykovo, p.s.
11. 04. 2021 – Kontrola subjektu a porastov, v ktorých aktuálne prebieha prečistka, resp.
prerezávky. Ťažba aktuálne v subjekte neprebieha. Kontrola subjektu za účelom zistenia
výskytu suchárov a stavu porastov. Prečistky sa vykonávajú v porastoch 381f, 389c a 389e.
Odpadová hmota neostáva v porastoch na uhnitie, je vyťahovaná k približovacím linkám, bude
spracovaná formou štiepky, nakoľko v blízkosti týchto porastov je zvýšený výskyt suchárov
a hospodár chce zabrániť náletu lykožrúta a jeho premnoženiu v čerstvej odpadovej hmote.
Biomasa bude vyvozená pomocou vývoznej súpravy John Deere na OM. V niektorých
prerezávkových plochách sú stromy zabezpečené proti ohryzu, zabezpečenie ďalších plôch
bolo odporučené aby sa zabránilo znehodnoteniu nepoškodených stromov. Počas kontroly bolo
identifikovaných 5ks suchárov v poraste 389a, tieto sucháre budú prioritne spracované počas
prvého zásahu v subjekte v tomto roku. V porastoch 389a a 400b bolo na zemi viditeľných
množstvo zlomov spôsobených počas zimných mesiacov po výdatných snehových zrážkach
a následnom náhlom oteplení. Škody, resp. zlomy boli spozorované aj v prerezávkových
porastoch. Zlomené stromy budú spracované pri výkone prečistky. Stav v subjekte bol
nahlásený odbornému lesnému hospodárovi, bude vydaný súhlas na ťažbu na základe PSL pre
spracovanie suchárov a zlomených stromov, resp. štompov. Počas kontroly nebola udelená
žiadna PNN. 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 sú zachytené prečistky v porastoch 381f, 389c a 389e., biomasa, ochrana proti
ohryzu, prirodzené zmladenie, škody spôsobené snehom, zlomy vrcholcov, sucháre.
ULS ROVŇANY
12. 04. 2021 – Kontrola porastov v ktorých prebiehala v tomto roku ťažba. Ťažbu zabezpečuje
miestny dodávateľ prác pomocou LKT, ťažba ešte nie je vo všetkých porastoch ukončená,
počas kontroly sa nepracovalo. Vykonávala sa prebierka do 50 rokov v poraste 791a, ťažba bola
vyznačená modrou farbou. Vyťažená drevná hmota je na skladoch pripravená na predaj
odberateľovi, je potrebné ju zo skladov vyviezť na OM. Na sklade je približne 261m3 drevnej
hmoty, z toho je 200m3 dreviny buk a 40m3 cér. Odpadová hmota, tenšina po ťažbe ostáva
v poraste na uhnitie, hrubšia hmota sa spracováva podielnikmi spoločnosti formou samovýroby
– metre. Pri ťažbe sa používa OF1,OF2 a grafický náčrt ťažby. V poraste neboli spozorované
škody spôsobené ťažbou, cesty po ťažbe sú bez viditeľných koľají. V poraste 276a sa robila
obnovná ťažba, VCR, resp. dorub. Po dorube boli ponechané krovinaté okraje porastov na
hranici s pasienkami so stromami na dožitie, najmä drevina čerešňa. Neboli spozorované škody
spôsobené ťažbou. Na sklade je približne 50m3 drevnej hmoty, prevažne drevina dub. Dorub sa
robil na ploche do 1ha. Tenšina po ťažbe ostáva v poraste na uhnitie, hrubšia hmota sa
spracováva podielnikmi spoločnosti formou samovýroby – metre. V poraste 273 sa robila
obnovná úmyselná ťažba, dorub na ploche do 1ha. Ťažba bola vyznačená modrou farbou. Ťažba
ešte nie je ukončená, je potrebné spracovať aj odpadovú hmotu a dokončiť ťažbu. Podľa
predpisu je v tomto poraste plán ťažby v objeme 118m3. Drevná hmota je na sklade, prevažne
drevina dub. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Boli ponechané stromy na dožitie.
Pri doruboch sa využíva podrastný spôsob hospodárenia, porasty sú zabezpečené prirodzeným
zmladením, podrastom vo výške minimálne 1m. Prirodzené zmladenie je viditeľné aj v poraste
kde sa robila prebierka. Subjekt má vo vlastníctve aj pasienky, ktoré prenajíma, z tejto plochy
je 52 hektárov zarastených bielych plôch, ktoré sú evidované ako pasienok, ale je na nich les.
Subjekt neplánuje pri obnove plánu tieto plochy previezť na lesné pozemky, nakoľko
vyhotovenie geometrického plánu je finančne nákladné. 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, z významných miest bola po
hrebeni pozemkov nanovo vyznačená cyklotrasa, ktorú využívajú turisti zo širokého okolia.
V subjekte nebola od posledného auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích
strán.

Na fotkách je zachytená prebierka v poraste 791a, zmladenie po presvetlení, sklad drevnej
hmoty, dorub v poraste 276a, značenie cyklotrasy, dorub v poraste 273.

