
Správa o plnení PSL  a hospodárení v lese za rok 2018 

 

Pasienkové spoločenstvo pozemkové spoločenstvo Turany 

 

Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo hospodári na lesných pozemkoch 

o celkovej výmere 243,43 ha, na 2 lesných celkoch a to LC Turany, kde ideme hodnotiť 4. rok 

platnosti PSL a LC Jánošíkovo 13, kde hodnotíme 7. rok platnosti PSL 

 

Ťažbová činnosť. 

 

Za minulý rok bolo vyťažené celkom 589 m
3 
dreva, z toho bolo  232 m

3
 ihličnatého a 357 m

3
 

listnatého dreva. Na LC Turany to bolo 584 m
3
 a na LC Jánošíkovo 5 m

3
. Úmyselnou ťažbou 

bolo vyťažené 557 m
3
, náhodnou ťažbou 32 m

3 
, ktorá vznikla vplyvom vetra a podkôrneho 

hmyzu. 

Percentuálne plnenie 10 ročného plánu obnovnej ťažby na LC Turany je 33 % a na LC 

Jánošíkovo je plnenie na 15 % 

V prebierkových porastoch sme urobili výchovné zásahy na LC Turany na ploche 9,76 ha 

a vyťažené boli 232 m
3
 a na LC Jánošíkovo sme prebierky nerobili. Percentuálne plnenie 

prebierok na LC Turany je 17 % a percentuálne plnenie prebierok na LC Jánošíkovo je 63 %. 

Samovýrobou z haluziny po ťažbe bolo pripravené palivové drevo podielníkmi v množstve 10 

prm.  

 

Pestovná činnosť 

 

 Zalesňovanie sme urobili na jar na ploche 0,62 ha, jednalo sa o 1. zalesňovanie, 

vysadené bolo 1300 ks sadeníc na ploche 0,29 ha, na zostávajúcej ploche 0,33 ha bolo od 

evidované prirodzené zmladenie.  

Prípravu plochy na zalesňovanie uhadzovaním haluziny po ťažbe sme urobili na ploche 0,62 

ha 

Ochranu mladých lesných kultúr proti burine vyžínaním sme urobili na ploche 1,12 ha, z toho 

na LC Turany na ploche 0,72 ha a na LC Jánošíkovo na ploche 0,40 ha. 

V jeseni sme urobili ochranu kultúr proti zimnému odhryzu zverou náterom terminálnych 

výhonkov na LC Turany na ploche 2,82 ha a na LC Jánošíkovo na ploche 0,60 ha, spolu na 

ploche 3,42 ha. 

Prerezávky boli urobené spolu na ploche 3,84 ha, na LC Turany na ploche 0,97 ha, 

percentuálne plnenie z 10 ročného predpisu je na 65 %  a na LC Jánošíkovo bolo urobených 

2,87 ha, % plnenie je na 47 % 

 

 

Hlavné úlohy na rok 2019 
 

Rubnú ťažbu môžeme vykonať na LC Turany v  množstve 320 m
3
, na LC Jánošíkovo bez 

zásahu. 

V prebierkových porastoch do 50 rokov urobiť výchovné zásahy na LC Turany na ploche 

10,56 ha s predpisom ťažby 115 m
3
 a na LC Jánošíkovo na ploche 2,20 ha s predpisom 41 m

3
, 

spolu 12,76 ha a predpisom ťažby 156 m
3
. 

V prebierkových porastoch nad 50 rokov urobiť výchovné zásahy na LC Turany na ploche 

10,84 ha s predpisom ťažby 290 m
3
, na LC Jánošíkovo 3,00  s predpisom ťažby 65 m

3
, spolu 

13,84 ha a predpisom ťažby 355 m
3
. 

Prerezávky urobiť na LC Turany bez zásahu, LC Jánošíkovo na ploche 0,42 ha. 



Vypiľovanie plevelných drevín by sme mali vykonať na LC Turany, na ploche 0,80 ha 

Pri zalesňovaní vykonať opakované zalesňovanie na ploche 0,23 ha a vysadiť 900 ks 

sadeníc. 

Ochranu kultúr proti burine by sme mali vykonať na ploche približne 2 ha. 

Ochranu kultúr proti zimnému odhryzu zverou by sme mali vykonať na ploche okolo 3,50 

ha.  

 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa ťažbárom, naším sezónnym pracovníkom za dobre 

vykonanú prácu počas minulého roka.  

 

 

V Turanoch dňa 05. 03.  2019 

 

 

Vyhotovil: Ing. Ľ. Kapusta- OLH a lesník 


