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Správa o plnení PSL  a hospodárení v lese za rok 2018 

 

Komposesorát pozemkové spoločenstvo Turany 

 

Komposesorát, pozemkové spoločenstvo hospodári na lesných pozemkoch o celkovej výmere 537 

ha. Hospodári na 2 LC a to LC Turany kde ideme bilancovať 4. rok platnosti PSL, a LC Jánošíkovo 13, kde 

hodnotíme 7. rok platnosti PSL. 

 

Ťažbová činnosť. 

 

Celkom bolo v roku 2018 vyťažené na oboch LC 1165 m
3
 dreva, z toho bolo ihličnatého dreva 727 m

3
 

a listnatého dreva 438 m
3
. Úmyselnou rubnou ťažbou bolo vyťažené 913 m

3
 a spracovaním náhodnej ťažby- 

kalamity 252 m
3
. Z rubnej ťažby bolo 494 m

3
 ihličnatého a 419 m

3
 listnatého dreva. Náhodnou ťažbou bolo 

spracované 233 m
3 

ihličnatého dreva a 19 m
3
 listnatého dreva. Rozdelenie podľa pôsobenia škodlivého 

činiteľa- vplyvom podkôrneho hmyzu spracované 233 m
3
, vplyvom vetra spracované 19 m

3
. 

Percentuálne splnenie plánu rubných ťažieb na LC Turany po 4. roku platnosti PSL je  16 % a na LC 

Jánošíkovo kde hodnotíme 7. rok platnosti plánu je plán plnenie na 36 %.  

Výchova porastov prebierkami v minulom roku nebola vykonaná.  

Samovýrobou z haluziny po ťažbe bolo pripravené palivové drevo podielnikom v množstve 7 prm, 

a z odvozného miesta bolo podielnikom predané 236 m
3
 vlákninového bukového dreva. 

 

Pestovná činnosť 

 

 V roku 2018 bolo vykonané zalesňovanie na ploche 1,79 ha, kde bolo vysadené 4800 ks sadeníc. 

Tieto boli vysadené na ploche 1,44 ha, na zostávajúcej ploche 0,35 ha bolo od evidované prirodzené 

zmladenie stanovištne vhodných drevín prevažne buka.  V lokalite Kôkotovo, kde boli náročné podmienky 

na zalesňovanie nám pomohli členovia z PZ Kriváň Turany, vysadili 1800 ks sadeníc.  

Pri príprave plochy po ťažbe na zalesňovanie sme uhádzali haluzinu na ploche 3,46 ha. V lokalite Kôkotovo 

uhádzali haluzinu brigádnicky Klub sučianskych turistov 

Ochranu mladých lesných kultúr proti burine vyžínaním sme vykonali na ploche 2,85 ha, z toho na LC 

Turany 2,22 ha a LC Jánošíkovo 0,63 ha. 

Ochranu mladých kultúr proti zimnému odhryzu zverou sme urobili v jesenných mesiacoch na LC Turany 

na ploche 3,83 ha a LC Jánošíkovo na ploche 0,79 ha, spolu 4,62 ha. 

Prerezávky sme urobili len na LC Turany na ploche 2,62 ha, percentuálne plnenie plánu za 4 roky platnosti 

plánu je 30 % a na LC Jánošíkovo sme vlani prerezávku nemali plánovanú, a percentuálne plnenie je za 7 

rokov platnosti plánu na 32 %, 

V minulom roku sme opäť žiadali dotáciu z programu rozvoja vidieka na platbu v rámci sústavy Natura 

2000 na lesné pozemky na území európskeho významu v 5. stupni ochrany, u nás to je 12,49 ha, sú to 

plochy pod Veľkým Kriváňom. Žiadosť je zaregistrovaná a čakáme na platbu. 

 

Ochrana lesa 

 

 V ochrane lesa sme vykonávali monitoring výskytu podkôrneho hmyzu- hlavne lykožrúta 

smrekového a lykožrúta lesklého za pomoci feromónových lapačov v lokalitách Baricé bok 

a Kôkotovo, v dvojtýždňových intervaloch som kontroloval početnosť výskytu škodcov. Vlaňajší rok bol 

z pohľadu napadnutia lykožrútom podpriemerný, spracovali sme 233 m
3
 suchárov. V roku 2017 to bolo až 

1357  m
3
. 

 

Hlavné úlohy na rok 2019 

 

Na LC Turany sme v tomto roku v 5. roku platnosti PSL a na LC Jánošíkovo sme vo 8. roku platnosti PSL. 

Rubnú ťažbu môžeme vykonať celkom na oboch LC v množstve  2080 m
3
 a to LC Turany 1800 m

3
 a LC 

Jánošíkovo 280 m
3
.  
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V prebierkových porastoch do 50 rokov urobiť výchovné zásahy na LC Turany na ploche 13,81 ha, 

s predpisom ťažby 183 m
3
, na LC Jánošíkovo bez zásahu. 

V prebierkových porastoch nad 50 rokov urobiť výchovné zásahy na LC Turany na ploche  5,76 ha, 

s predpisom ťažby 136 m
3
. Na LC Jánošíkovo bez zásahu. 

Prerezávky podľa plánu urobiť na LC Turany na ploche 3,61 ha a na LC Jánošíkovo bez zásahu. 

Vypiľovanie plevelných drevín by sme mali vykonať na ploche 0,41 ha. 

Pri príprave plochy po ťažbe na zalesňovanie bude treba uhádzať haluzinu po ťažbe na LC Turany  

ploche 0,61 ha a na LC Jánošíkovo musíme uhádzať haluzinu po spracovaní kalamity- suchároch vo veľmi 

náročnom teréne v lokalite Kôkotovo na ploche 1,25 ha, spolu na oboch LC 1,86 ha 

Zalesňovanie by sme mali vykonať na jar a v jeseni na ploche 2,53 ha a vysadiť 5850 ks sadeníc, čaká nás 

pokračovanie výsadby na Kôkotove, kde budú zakúpené obaľované sadenice. 

Ochranu kultúr proti burine by sme mali vykonať na ploche okolo 6 ha. 

Ochranu kultúr proti zimnému odhryzu zverou by sme mali vykonať v jeseni na ploche okolo 6 ha. 

 

 

A na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým pracovníkom, ktorí v minulom roku plnili úlohy v ťažbe 

a pestovnej činnosti za dobre vykonanú prácu. 

 

 

 

V Turanoch dňa 05. 03. 2019 

 

Vyhotovil: Ing. Ľ. Kapusta- OLH a lesník 


