
                                           S p r á v a 
 
     OLH na  Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva 
urbarialistov obce Malatiná, ktoré sa koná dňa   22. 4 . 2018. 
 
     Rok 2017 bol pre Spoločenstvo veľmi náročný. Nespracovaná kôrovcová kalamita 
z roku 2016 a následne čerstvá kôrovcová kalamita v roku 2017 a ako som vlani 
spomínal čakala nás previerka hospodárenia , čiže kontrola plnenia LHP za roky 2007 
až 2016,  štátnou správou a množstvo plôch vzniknutých po spracovaní kôrovcovej 
kalamity, ktoré bolo potrebné uhodiť a zalesniť. Taktiež sa nám každoročne zväčšujú 
zalesnené plochy, ktoré je potrebné vyžínať a chrániť proti ohryzu zverou. Keďže  
kôrovcová kalamita neustupovala a taktiež sa vo veľkej miere vyskytovala aj 
u susedných spoločenstiev, požiadal som  gmailom dňa  3.marca 2017 o Stanovisko 
LOS v Banskej Štiavnici. V mojej správe som im podrobne popísal množstvo vetrovej 
kalamity, kôrovcovej kalamity a vývoj podkôrneho hmyzu  V ich  správe sa okrem iného 
uvádza, že najväčšia kôrovcova kalamita je v treťom roku od vzniku vetrovej kalamity 
a že je potrebné  prednostne spracovávať drevnú hmotu v ktorej sa ešte LS nachádza, 
čiže  keď stromy majú zelenú korunu a kôra na kmeni ešte neopadáva. Na otázku koľko 
zdravých stromov mám vyznačiť a následne spoločenstvo vyťažiť od napadnutých 
stromov znela odpoveď, že na výšku jedného stromu, pokiaľ chceme kôrovcovú 
kalamitu zastaviť. Spoločenstvo za  1 polrok 2017 spracovalo  5053 m3 a v mesiaci júl  
sme mali všetku viditeľnú kôrovcovú kalamitu spracovanú , čo potvrdil aj Okresný úrad 
Žilina odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ktorý u nás spolu 
s Okresným úradom v Dolnom Kubíne , pozemkový a lesný odbor,  na základe § 62 
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch  vykonal Štátny dozor. Táto kontrola prebiehala od 
15.5.2017 do 30.6.2017 a vonkajšia kontrola v teréne bola dňa  13.6.2017.  
 
V krátkosti Vás oboznámim s výsledkom kontroly: 
 
LHE je vedená v zmysle Vyhlášky 31/1999 Z. z. o LHE na nedostatky menšieho 
charakteru boli obhospodarovateľ a OLH upozornení počas vonkajšej pochôdzky. 
Podotýkam, že kontrolovali LHE od roku 2006 a že sa u Vás vystriedali traja OLH. 
Pokiaľ by boli nedostatky závažného charakteru pokutu by dostali príslušní OLH. 
 
Celkové zhodnotenie kontroly : Hospodárenie v lese je  vykonávané na priemernej 
odbornej úrovni. Plochy odkryte kalamitou sú zalesnené stanovištne vhodnými 
drevinami. Výchovné zásahy v porastoch do 50 rokov je potrebné vykonávať 
dôslednejšie. V tejto súvislosti je potrebné v týchto porastoch vykonávať hygienu 
a ochranu proti lúpaniu.  Podotýkam, že hodnotili výchovu porastov nie za  10 rokov,  
ale aj za predchádzajúce obdobie. Celkove spoločenstvo danou kontrolou prešlo, ale 
bola nariadená kontrola  Okresným úradom D.K.  pozemkový a lesný odbor do 
30.6.2018, a to na kontrolu zabezpečenia prevencie proti šíreniu podkôrneho hmyzu, 
včastnom vykonávaní náhodných ťažieb a ich evidenciu, ako aj  stavu mladých lesných 
porastov s vekom do 50 r.  
Má niekto dojem, že máme obmedziť spracovávanie kôrovcovej kalamity? 
    Keďže sa nám začalo v letných mesiacoch prejavovať aktívne rojenie podkôrneho 



hmyzu a aby to neostalo všetko na mojich pleciach, dňa  7.8. 2017 som požiadal  
v mene predsedu spoločenstva  
 LOS o osobnú obhliadku lesných porastov v ktorých sa vyskytuje LS v najväčšom 
množstve.  Po určitých formalitách ako Žiadosť,  Dohoda atď. Dňa 28.9.2017 sa 
pracovník LOS Ing. Vakula  zúčastnil pochôdzky v teréne  a vydal k predmetnej veci 
Odporúčanie. 
 
Najprv zistený stav: Všetky porasty sú silno napadnuté podkôrnym hmyzom, najmä LS 
Počet 72 ks feromónových lapačov je dostačujúci. V napadnutých porastoch je potrebné 
radikálne zasiahnuť, napadnutú drevnú hmotu asanovať a odviesť von z porastov. 
V porastoch sa vyskytuje podpňovka / huba/ a aj červená hniloba. Kalamita sa nachádza 
aj v susedných spoločenstvách. 
 
  Odporúčané opatrenia:    Vo všetkých napadnutých porastoch je potrebné radikálne 
zasiahnuť  Všetky chrobačiare aj tie ktoré sa ešte len objavia  spracovať 
a asanovať do 10 apríla 2018. Spracovať sústredenú a roztrúsenú kalamitu, 
ponechať smrekovec, javor a buk. Pozor smrek napadnutý môže mať aj zelenú 
korunu. Neponechať v porastoch malé skupinky stromov, lebo  sú oslabené 
a budú napadnuté ako prvé. Zvyšky po ťažbe asanovať pálením štiepkovaním 
a postrekom. Feromónové lapače nenavyšovať, pripraviť klasické lapáky, 
prípadne otrávené lapáky pre jarné rojenie 2018 v počte 80 až 100 ks. 

 
Myslíte si, že  pre ochranu proti  podkôrnemu hmyzu robíme málo? Namiesto 

pálenia zvyškov po ťažbe, robíme postreky a časť aj štiepkujeme. Pálenie  zvyškov  po 
ťažbe zatiaľ nevykonávame jednak pre nebezpečenstvo vzniku požiarov a jednak, aby 
sme si nezničili  PZM, čiže stromky, ktoré nám už narástli a taktiež ťažbové plochy 
susedia už so zalesnenými plochami a aby sa nám  na ne požiar nerozšíril .  
  
    
     V roku 2017  bola  na lesnom pôdnom fonde POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA 
URBARIALISTOV OBCE MALATINÁ VYKONANÁ NASLEDOVNÁ 
PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ: 
 
Zalesňovanie:                             
Plán:                          18, 00 ha a                                           75 000 ks sadeníc 
Plnenie:                    17, 22 ha                                              71 000 ks sadeníc 
     Z toho bolo zalesňovanie opakované, čiže nezdar z predchádzajúceho roka 0,32 ha 
Keď si zoberieme, že v roku 2016 sa zalesnilo 15,32 ha, nezdar činí  0,02 %  čo 
svedčí jednak o kvalitných sadeniciach, správne uskladnených ,  kvalitne a včas 
zalesnených.  
     Keď k umelému zalesňovaniu pripočítame PZ 3,56 ha, to je to čo Vám narástlo 
samotné, tak zalesňovanie   Celkom:      20,78  ha, ale holín ubudlo 20,46 ha. 
 
Uhadzovanie  haluziny:       

Plán:             16, 10  ha 
Plnenie:            20 , 90  ha 
 



Výžin les. kultúr:                                          

Plán:   51, 01   ha 
Plnenie:  65, 42   ha   

 
Ochrana les. kultúr proti zveri:                    

Chemická  ochrana  Cervakolom 
Plán:   55, 31 ha 
Plnenie:  65, 88 ha 
 
Výrez krov pred zalesňovaním: 
Plán:   15, 10  ha 
Plnenie:                     9, 44 ha 
 
Prerezávka:                                                    
Plán:   10, 99 ha 
Plnenie:    4, 64 ha     Z titulu spracovávania veľkého množstva kalamity,   
                             spoločenstvo časť výkonu preložilo na r. 2018  
                        
 
Ochrana lesa:   
    Spoločenstvo  malo osadených     72  feromónových lapačov, ako ste už počuli v 
Správe pracovníka LOS z Ban. Štiavnici , ich počet bol postačujúci, ale s nasledovným 
výsledkom: LS  Silný nálet 67 ks, Stredný nálet 1 ks a slabý nálet 4 ks. 
LL Silný nálet 23 ks, Stredný nálet 1 ks a slabý nálet 0 ks. 
Odchytených jedincov LS bolo viac ako 3 milióny a LL   bolo odchytených ešte viac. 
 
Výtin krov: 

Plán:       16, 50 ha  
Plnenie:       4, 80 ha  

Aj u tohto výkonu sa musíme v roku 2018 zlepšiť. 
 
Keď to zhrniem :             Plán             v   t.j. spolu:            176, 91 ha 
          Plnenie       v   t.j. spolu:            192, 15 ha  
Aj keď sme vo výkone prerezávka a výtin krov máličko zaostali celkove sme Plán 
technických jednotiek prekročili o viac ako 8,6 %. 
 
 
Ťažba dreva Obnovná úmyselná a ani Výchovná sa pre  kôrovcovú kalamitu 
nevykonávala. 
     
      Po vetrovej kalamite,  kôrovcová kalamita  vrcholí  2 až 3 leto, a potom klesá, k 

tomu prispelo  aj sucho z 2015  a 2017,  celkové otepľovanie a ako ďalší faktor 
nespracovávanie napadnutých stromov na pastve a Bielych plochách nielen u Vás, ale 
aj v okolitých k. ú. spôsobilo, že sme celý rok zápasili s kôrovcovou kalamitou a budeme 
pokračovať aj v roku 2018. Odborníci sa zhodujú, že množstvo kôrovcovej kalamity 
prekročí dvoj až trojnásobok vetrovej kalamity. 
 



Vaše spoločenstvo spracovalo vetrovej kalamity v roku 2014     14 113 m3 
          2015     10 821 m3 
          2016          608 m3 
          2017          513 m3     
 
Spolu to činí :  vetrová26 055 m3 a kôrovcovej kalamity za roky 2014 až 2017  
spoločenstvo spracovalo18 584 m3 čo je  len 71 %. 
 
V roku 2017 bolo spracovanej kalamity    11 220 m3  , podľa škodcov nasledovne: 
 Vietor  :              513 m3 
 Kôrovec:      10  707 m3 

  
 

A teraz k plánu pestovateľskej činnosti na rok 2018: 
   
    A teraz poprosím, zvýšte pozornosť technickým jednotkám a mzdovým fondom, lebo prác 
v pestovateľskej činnosti bude viac ako dosť. Pamätám si, keď Vaše spoločenstvo zápasilo 
s ročnými ukazovateľmi zalesňovanie 1 ha , výžin a ochrana  lesných kultúr  na ploche  5 ha. 
 

 
Zalesňovanie:    20,00 ha a 81 500 ks sadeníc 
jar 13,00 ha,     jeseň 7,00 ha,      
Náklady: 
Sadenice     20 950 Eur 
Mzdy      25 050 Eur 
 
Uhadzovanie haluziny:            43,00  ha      sú tu už  aj plochy  ťažby z  roku 2018 

           čo svedčí o dobrom hospodárení 
   

Mzdy      43 000 Eur 
 
Ochrana ml. les. kultúr:   79,64 ha 
výžin :   
Mzdy      15 132 Eur  
 
Ochrana ml. les. kultúr:   86, 09 ha 
 proti zveri  chemicky : 
Materiál     12 833      Eur 
Mzdy        5 150      Eur 
 
Príprava pôdy pred zalesnením: 20, 70 ha 
Výtin  nežiadúcich drevín  

Mzdy       3 268 Eur 
 
Prerezávky:     14, 90 ha 



Mzdy      3 278 Eur  

Ochrana lesa:    

Položenie klasických lapákov, ich asanácia, náplne do fer. lapačov, etokapy, a kontrola  

feromónových lapačov ako aj postrek napadnutej drevnej hmoty na OM Vastakom 

Materiál    2 350 Eur 

Mzdy     2 000 Eur 

Výtin krov:  v porastoch pred prerezávkou   7, 50 ha 

 k tomu preznačenie hraníc lesných dielcov.  

Spolu: 

Materiál:                                            890     Eur    

Mzdy      2 600 Eur  

    Náklady na pestovateľskú činnosť v roku 2018 :  

Technické jednotky:       271,90 ha 

    Mzdy        106 560 Eur  

   Materiál       28 750  Eur         Celkom:   136 500 Eur 

Ťažba dreva na rok 2018: 

     V roku 2018  Vaše spoločenstvo s Obnovnou úmyselnou ťažbou neuvažuje.  Je 

potrebné  sa spracovať s kôrovcovou a vetrovou kalamitou ešte z roku 2017 a 

taktiež sa musíme vysporiadať s hygienou porastu a už  musíme započať 

s prebierkami do 50 rokov, ako aj  s prebierkami nad 50 rokov. A to aj napriek 

tomu, že sa bude naďalej spracovávať kôrovcová a vetrová kalamita, ale to 

neznamená, že o ostatné porasty sa nebudeme starať tak, ako nám prikazuje 

zákon. 



 
     V roku 2018 uvažujeme s prebierkami do  50 rokov na ploche: 12, 29 ha  a 160 m3 

      
     a s prebierkami nad 50 rokov na ploche: 9, 98 ha  a 210 m3 
 
Spolu výchovná ťažba dreva:    370 m3 

 
    Koľko bude kôrovcovej a vetrovej kalamity v roku 2018 si netrúfnem povedať, to sa  nedá, 
môžem povedať len koľko je do 31.3. 2018 spracovanej  kalamity a na koľko  m3 je vydaných 
súhlasov. Ja naozaj neviem aké bude počasie a akou rýchlosťou sa bude rozmnožovať kôrovec 
a ani to, či nejaký silný vietor nenapácha ďalšie škody na Vašich oslabených porastoch. 
 
Spracovaná kalamita: k 31.3.2018            m3 Všetko LS 
 
Súhlasy vydané na:           m3 
 
Tieto sa musia spracovať do konca mája tohto roku. 

 
      Pokiaľ budete potrebovať niečo podrobnejšie k mojej správe, alebo plánu na rok 2018 rád 
odpoviem v diskusii. 
 

V Malatinej dňa    22 . 4. 2018 

 
OLH:  
 
Jozef    P o t o č á r  ................................................................ 


