
Výročná správa OLH pre PSU Malatiná konaná dňa 31.07. 2022 

Pozemkové spoločenstvo hospodári v súlade so zákonom o lesoch a so zákonom o ochrane prírody. 

Lesný pôdny fond spoločenstva na LC- Liptovský Mikuláš 1 a LC- Dolný Kubín predstavuje  336,88ha. 

Pestovanie lesa 

V roku 2021 sa vykonalo prvé zalesňovanie na ploche 3,50ha a zalesnilo sa jamkovou sadbou spolu 

11450 sadeníc. Prirodzené zmladenie bolo prijate na ploche 0,91ha. 

 

LC SM JD SC BK JH Spolu 

LM 1800 650  2950  5400 

DK 2700 1000  2350  6050 

Spolu 2021 4500 1650  5300  11450 
 

Ochrana kultúr proti burine – vyžínaním 

Vyžínanie v roku 2021 sa vykonalo na ploche LC: LM 58,44 LC:DK 26,63ha spolu 85,07ha. 

 

Ochrana kultúr pred odhryzu zverou sa vykonávalo ochranným repelentným náterom  cervacoll. 

V roku 2021 sa takto ochránili kultúry na ploche LC: LM 65,53 LC: DK 28,59 spolu 94,12 ha 

Príprava plochy pred zalesňovaním – uhadzovanie haluziny sa v tomto roku nevykonávalo nakoľko 

ťažbou nevznikli plochy kde by bolo potrebne túto činnosť  vykonať. 

Prerezávka v roku 2021 sa vykonala na ploche  LC: LM spolu 13,42ha. 

Výsek krov na ploche 0,30ha 

Ťažba dreva 

Ťažba bola zameraná len na spucovanie kalamity spôsobenej hlavne lykožrútom smrekovým 

a lesklým a nie malým percentom aj vetrom a v mladých porastom aj snehom. 

V roku 2021 sa nám podarilo spracovať LC: LM 121m3 LC: DK 83m3 spolu 204m3 kalamitného dreva 

 a na ploche 2,50 bola vykonaná výchovná  umyselná ťažba/prebierka do 50 rokov/ v objeme 40m3. 

Spolu v roku 2021 bolo vyťažené 244m3 drevnej hmoty. 

 

 

 



Plán na rok 2022 

Ťazba dreva  

V tomto roku spoločenstvo obnovnú úmyselnú ťažbu neplánuje, plánuje iba ťažbu výchovnú 

úmyselnú v porastoch s vekom do 50 rokov.  Samozrejme sa aj naďalej bude venovať spracovávaniu  

vetrom vyvrátených a podkornikmi napadnutých stromov. 

Leso-pestovateľské práce 

V tomto roku je plán zalesniť cca  7000ks sadeníc na ploche 2,20ha.  

Ochrana mladých lesných kultúr pred burinou vykonať  na ploche približne 70 ha. 

Ochranu kultúr pred ohryzom zverou, náterom  plánuje vykonať na ploche 90ha. 

To by bolo v skratke z plánu na rok 2022 všetko. 

Na záver by som chcel poďakovať výboru spoločenstva za dobrú spoluprácu a popriať im do budúcna 

veľa úspechov a pevné nervy v neľahkej situácii. 

 

V Malatinej dňa 31.07. 2022 

 

OLH:  Beda Peter 

 

 

 


