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ÚVOD
Lesný majetok vo vlastníctve mesta Myjava je zasadený do centrálnej a malebnej časti
myjavskej pahorkatiny. Bol formovaný výrazným spôsobom kopaničiarskym osídľovaním a s tým
súvisiacim systémom hospodárenia nielen na poľnohospodárskych pôdach, ale aj na lesných
pozemkoch.
Veľká časť myjavskej pahorkatiny bola odlesnená a následne vyklčovaná za účelom
intenzívneho poľnohospodárskeho využívania (sejba, pastva, kosenie lúk). Vzhľadom, na pôdne
pomery t.j. plytké pôdy zasadené na bradlovom pásme vápencových hornín sčasti zasahujúce
vonkajšie flyšové pásmo, ovplyvnili nastúp výraznej erózie.
Z tohto dôvodu sa započala v 2. polovici 20. storočia výrazná lesnícka činnosť v opätovnom
zalesňovaní degradovaných a spustnutých bývalých pasienkov, napr. Kýčery, Kýčerky, Benkovice,
Drenové a podobne. Takmer na 100% sa jednalo o súkromné pozemky. Táto činnosť bola známa
ako „Práce celospoločenského významu – Z“.
Odlesňovanie a klčovanie lesov, ktoré spôsobené potrebou dreva a drevnej hmoty, sa vyhlo
vo veľkej miere lesnému majetku mesta Myjava a tým pádom určitá časť lesov v nepristúpenejších
terénoch nebola odlesnená a využívaná pre poľnohospodársku činnosť, ale bola hospodársky
využívaná ako lesné porasty.
Geologickým podložím sú vápence, pieskovce a zlepence Bradlového pásma. Na týchto
často plytkých lesných pôdach vznikli spraše a hnedé lesné pôdy. V hrebeňových častiach
vystupuje geologické podložie (materská hornina) až do najvrchnejších povrchových pôdnych častí.
V dolinkách a na bázach svahov sa vytvára hlbšia a užívanejšia pôdna pokrývka, ktorá je v čase
dostatku zrážok intenzívne zamokrená. Takto definované lesné prostredie je veľmi náchylne na
ekologickú destabilizáciu vplyvom klimatickej zmeny a nedostatku zrážok.

1. Zhodnotenie doterajšieho hospodárenia.
Lesný majetok v majetku mesta Myjava bol v období od roku 1948-1997 obhospodarovaný
rôznymi lesníckymi organizáciami zriadenými štátom, t.j. „Štátne lesy“. Obhospodarovanie lesov
bolo plánovite a systematický smerované pre potreby národného hospodárstva . Táto fáza
obhospodarovania prechádzala rôznymi lesníckymi postupmi. Najčastejšie to bola holorubná forma
hospodárenia s intenzívnou umelou obnovou t.j. zalesňovaním. Záverom tohto obdobia sa začalo
prechádzať a tlačiť do popredia podrastové hospodárenie, výsledkom ktorého bolo využívanie
prirodzeného zmladenia, takže následný mladý porast vo veľkej časti nastupoval pod materským
resp. vedľa materského porastu.
Po vydaní lesných majetkov mestu Myjava, rok 1998-2020, bol obhospodarovateľom lesa
Fi. Forest&Co, - OLH Ing. Ján Kurtiš. Počas tohto obdobia boli lesné pozemky obhospodarované
v zmysle zákonných predpisov. V drvivej väčšine v princípoch podrastového hospodárskeho
spôsobu. Pričom v porastoch v období obnovy s nastupujúcim prirodzeným zmladením boli
využívané 2- fázové clonné ruby s poslednou fázou „Dorub“ t.j. odstránenie materského porastu
nad mladým následným porastom plošne. Vznikali a vznikajú pri tom spôsobe veľké ucelené celky
mladých porastov, ktoré potrebujú intenzívnu lesnícku starostlivosť a predstavujú nemalé finančné
prostriedky na docielenie ekologicky a ekonomicky stabilných porastov.
Počas vyššie popisovaných období boli hlavne v centrálnej časti lesného majetku t.j. okolie
chaty „Lesanka“ technologicky sprístupňované. Boli vybudované resp. revitalizované a spevnené
lesné cesty. Lesná dopravná sieť sa blíži k slovenskému priemeru okolo 5bm na 1 ha porastovej
plochy. Do lesnej dopravnej siete patria trvalo odvozné lesné cesty (1L a 2L) t.j. s asfaltovým
povrchom (napr. prístupová cesta k protipožiarnej nádrží v lokalite Drvniská) a štrkovým povrchom
(napr. cesta od Lesanky ku Starej škôlke), zvážnice, ktoré slúžia pohybu už špeciálnej lesnej
technike (traktor, vývozná súprava) ako príklad cesta k Snehovej jame a nakoniec približovacie
linky slúžiace na pohyb lesnej techniky po porastovej ploche. V neposlednom rade je súčasťou
lesnej dopravnej siete aj veľké množstvo Odvozných miest tzv. „Lesných skladov“ slúžiacich na
koncentrovanie vyťaženej drevnej hmoty.
Bolo vytvorených niekoľko protipovodňových a vodo-zádržných zariadení za účelom
zadržanie zrážkovej vody v lesnom prostredí. Túto činnosť je potrebné hodnotiť pozitívne.
Zadržiavanie zrážkovej vody a tým bilancovanie zrážkových a odtokových pomerov je v dobe
klimatickej zmeny asi najdôležitejšou úlohou v životnom prostredí.

2. Zhodnotenie hospodárenia počas prvých troch rokov platnosti PSL
2018-2027
Počas tohto krátkeho obdobia boli zo strany obhospodarovateľa fi. Forest&Co vykonané
obnovné a náhodné zásahy v celkovom objeme 4.302 m3. Teda v bilancovanom etáte 1.434m3/rok.
Pričom bilancovaný ročný etát. teda cca 1/10 z predpisu PSL pre platnosť PSL predstavuje 1.289
m3 .
Vzhľadom na stav, že počas 1. troch rokoch bolo preťažené voči bilancovanému
(vyrovnanému) etátu 435m3, sme započali so zníženým ročnej ťažby dreva na úroveň cca 1.000 m3
za účelom vyrovnania bilancovaného ročného etátu a pripravenia sa na potencionálne mimoriadne
situácie v lesných ekosystémoch resp. zachovania príjmov z predaj dreva počas celého obdobia
hospodárenia.

Obhospodarovateľ lesa nevykonal lesopestovatelskú činnosť ani výchovu porastov. Z tohto
dôvodu sa bilancované úlohy akumulovali a je potrebné vykonať výchovu mladých lesných
porastov (MLP) a výchovu v porastoch do 50rokov (VÚ-50r.) veku porastu .
Obhospodarovateľ lesa čiastočne podcenil vývoj a nástup škodlivých činiteľov pri drevine
Jaseň štíhly, ktorý je v celej Európy decimovaný hubou „Chalara fraxinea“. Z tohto dôvodu sa
začína nástup tejto choroby výrazne prejavovať vo všetkých porastoch vo veku nad 15 rokov. Ako
sekundárny resp. následný škodca do oslabených jedincov jaseňa nastupuje Lykokaz jaseňový ako
podkôrny škodca. Začal sa prejavovať výrazný rozpad jaseňových porastov. Keďže je jaseň drevina,
ktorá má zastúpenie na lesnom majetku mesta Myjava 12,69 ha tak to bude významný zásah do
lesníckych činnosti.
Pri obnove PSL v roku 2017 bolo zo strany vyhotoviteľa PSL popísaných niekoľko
nesprávne určených zásob pre jednotlivé dreviny. Vtedajší obhospodarovateľ lesa akceptoval
popísaný stav porastov a navrhnutý plán hospodárskych opatrení. Pri vonkajších obhliadkach
začiatkom roka 2021 a po dohode s novým Obhospodarovateľom lesa (Správa majetku mesta
Myjava) sa realizovalo zisťovanie zásob priemerkovaním naplno vo vybratých jednotkách
priestorového rozdelenia lesa. Následne bola zo strany obhospodarovateľa zaslané žiadosť na OŠS
– OÚ PLO v NM/V o vykonanie štátneho dozoru za účelom posúdenia stavu zisťovania zásob
a stavu porastov. Pri vonkajšej pochôdzke sa OŠS stotožnil so zistením obhospodarovateľa lesa.
Na záver treba skonštatovať, že nebolo zistené protiprávne konanie predchádzajúceho
obhospodarovateľa. Všetky vykonané zásahy a opatrenie boli v súlade s právnymi predpismi na
úseku lesného hospodárstva.

3. Návrh hospodárenia pre platnosť PSL 2021-2027
Po posúdení stavu porastov a zohľadnení hospodárenia v predchádzajúcich rokoch chceme
a navrhujeme prejsť v jednotlivých porastoch v ktorých vzhľadom na stav a vývoj porastov má
zmysel vykonávať všetky lesopestovateľské opatrenia v zmysle princípov Prírode blízkeho
obhospodarovania lesa (PBHL).
V porastoch, kde by to vzhľadom na stav rozpracovania, resp. stav rozpadu z dôvodu vplyvu
škodlivého činiteľa, bolo kontraproduktívne, je potrebné vykonať urýchlenú rekonštrukciu
porastovej štruktúry a cez následný porast zabezpečiť smerovanie vývoja porastových štruktúr
v zmysle princípov PBHL.
Úlohou obhospodarovateľov lesa v prebiehajúcej klimatickej zmene je zabezpečiť
ekologickú stabilizáciu lesných porastov. Realizovať lesopestovateľské opatrenia pre zvýšenie
biodiverzity.
Z tohto dôvodu navrhujeme niekoľko zásadných bodov realizácie lesníckych činnosti
a obchodnej politiky pre lesný majetok mesta Myjavy:
1. Úpravou ročnej ťažby dreva sa prinavrátiť ku bilancovanému ročnému etátu na
úrovni cca 1/10 celkovej decenálnej ťažby dreva.
2. Započať urýchlene rekonštrukcie lesných porastov napadnutých škodlivými činiteľmi.
3. Započať realizáciu nevykonávaných výchovných zásahov v porastoch do 50rokov
(hlavne VÚ-50r, prečistky v MLP).
4. V obnovovaných porastoch po posúdení stavu porastov predržať určitú časť porastovej
zásoby za účelom zachovania vyrovnaných disponibilných ťažieb pre nasledujúce decénia.

5. Lesopestovateľské činnosti vykonávať v princípoch PBHL. Podporovať
štrukturalizovanie lesných porastov cez prirodzené zmladenie. V prípadoch kde to nie je možné
realizovať diferencovanie cez prirodzené zmladenie (nevhodný stav materského porastu)
realizovať podsadby a predsadby za účelom vnesenia chýbajúcich a stanovištne vhodných drevín.
6. Za účelom rozvinutia biodiverzity v lesných porastoch začať využívať ochranu MLP
oplocovaným uvoľnených plôch resp. plôch pod materským porastom oplôtkami malých výmer,
max. do výmery 0,20 ha.
7. Systematicky realizovať technologickú prípravu porastov rekonštrukciou, opravou
a budovaním novej lesnej dopravnej siete a lesných skladov.
8. Obchodnú politiku predaja vyťaženej drevnej hmoty realizovať v prevažnej miere pre
potreby občanov mesta Myjava a až následne pre externých odberateľov drevnej hmoty.
9. Realizáciu lesopestovateľských opatrení realizovať cez dodávateľsko-odberateľské
vzťahy v zmysle zákonných predpisov.
10. Ponechať vekovo, vhodnou lokalizáciou v porastoch a lokalitách vhodné jedince
dlhovekých, plodonosných a esteticky zaujímavých drevín na dožitie.
11. Časť porastov zaradená do pôdoochraných, stanovištne exponovaných lesov
s vystupujúcou materskou horninou budú riešené cez samovývoj resp. kontrolovanou cielenou
jednou lesopestovateľskou činnosťou. Účelom je zachovať ich prvoradú pôdoochrannú funkciu.

4. Zhodnotenie hospodárenia za rok 2021
a) Plánovaný rozpočet pre rok 2021

Predpokladaný HV pre rok 2021
Tržby
Položka
Predaj drevnej hmoty

TJ (m3)

€/TJ

1000

€

Poznámka

40 40000 Predpokladané priemerné speňaženie

SPOLU TRŽBY

40000
Náklady

Položka
Ťažba a manipulácia
Prečistky
Ochrana mladých lesných
porastov (MLP)
Ochrana MLP oplocovaním

TJ (m3,
ha, bm)

€/TJ

1000

Réžia OLH

Poznámka

14 14000 Predpokladané priemerné náklady

3

250

3

280

500

5

Udržba lesných ciesť
SPOLU PRIAME PREVÁDZKOVÉ
NÁKLADY
Mzda OLH

€

750 Bilancovaná úloha 1/10 z predpisu PSL
Vyžínanie proti burine, náter MLP proti ohryzu
840 zverou
2500 Maloplošné oplôtky proti škodám zverou
2000 Technologická príprava pracoviska
20090 Vonkajšia prevádzka

314 1,59

5991 Celková cena práce (CCP) za 12 mesiacov
Auto, PHM, WEBLes(softver), Ciacha, Lesná
3000 stráž....

SPOLU MZDOVÁ RĚŽIA
ZISK PREDPOKLADANÝ

8991 Základná mzdy bez prémií
10919

b) Realizovaný rozpočet pre rok 2021
Počas roka sa realizovali v prevažnej miere Náhodné ťažby dreva a riešenie následkov
pôsobenia škodlivých činiteľov, celková náhodná ťažba tvorila 392,26 m3. Tento objem bol
realizovaný v 9 porastoch (539, 540, 548, 549, 550, 555, 556, 644, 666). Najčastejšími škodlivými
činiteľmi bol Lykožrút smrekový, Čiašočka jaseňová (Chalara), Vietor a Podpňovky ako
hubové ochorenia.
V poraste 554 sa realizovala Mimoriadna ťažba dreva, účelom, ktorej bolo vyťaženie stromov,
ktoré ohrozovali št. cestu smerom do Belanských. Tu sa vyťažilo 137,43m3.
Úmyselná ťažba dreva bola realizovaná v celkovom objeme 489,05 m3 , z toho výchova do 50r.
22,44 m3.
Celková ťažba dreva bola počas roka 2021 realizované v objeme 1018,88 m3.
V pestovateľskej činnosti sa realizovali oplôtky v celkovej dĺžke 600 bm. Prečistky ako
lesopestovateský zásah boli realizované na výmere 4,04 ha.
Jedinou tržbonosnou činnosťou je predaj drevnej hmoty. Táto bola realizovaná v prevažnej
miere cez externých odberateľov drevnej hmoty a časť bola cez domácich odberateľov. Do tejto
časti patrí aj predaj občanom, ktorí sú cez upravenú cenu a realizáciu samovýroby zadotovaný voči
cenníkovým cenám v celkovej výške 3986,62 €.

5. Predpokladané hospodárenie pre rok 2022
Započali sme rekonštrukciu porastu 548 (Na žaludi – pod cyklochodníkom). Porast je
rozpadnutý vplyvom „Chalary“. Predpokladané množstvo realizovanej náhodnej ťažby dreva
v tomto poraste je cca 400m3. Vzhľadom na predpokladaný objem drevnej hmoty bola náhodná
ťažba dreva prostredníctvom lesníckeho informačného systému nahlásená na OŠS, ktorý dal súhlas
s realizáciou náhodnej ťažby dreva. V prevažne miere sa jedná o drevinu Jaseň štíhly. V tomto
poraste bude potrebné zároveň realizovať aj úpravu plochy uhadzovaním zbytkov po ťažbe dreva,
umelé zalesnenie vzniknutej holiny a následne aj časť zalesnenej plochy bude oplotená 2-3
oplôtkami malej výmery.
Do úmyselnej ťažby dreva bola zaradená a vyznačená časť plochy v poraste 629 10
(Kopiska). V tejto časti je predpokladané množstvo na úrovni 400m3. Zásah je smerovaný cez
Jednotlivý výber (JV) do podúrovne a z časti do úrovne materského porastu. V tejto lokalite bude
realizovaná technologická úprava lesných porastov vybudovaným nového odvozného miesta (OM)
Postupne bude realizovaná výchovná ťažba dreva (VÚ-50r.) v poraste 625b (Korytárka)
Výchova v MLP prečistkou bude realizovaná v porastoch o predpokladanej výmere 4,0 ha.
Týmto by sme dobehli takmer nevykonanú výchovu od začiatku platnosti PSL.
Chceme realizovať vybudovanie oplôtkov malých výmer do 0,20 ha v porastoch v celkovej
realizovanej dĺžke oplotenia 1000 bm.
Zároveň plánujeme ako každoročne opravu a údržbu existujúcej LDS.

ZÁVER
Rok 2021 bol pre Správu majetku mesta Myjava, s.r.o. rokom, kedy sa zoznamoval
s lesníckymi činnosťami a započal svoju novú činnosť ako obhospodarovateľ lesných pozemkov vo
vlastníctve mesta Myjava. Bolo treba realizovať niekoľko administratívnych krokov v samotnej
podnikateľskej činnosti, bolo potrebné zosúladiť činnosť s ustanoveniami zákona o lesoch
a vykonávacích predpisov vydaných na ich základe.
Popri týchto povinnostiach sa začalo s realizáciou implementácie princípov
lesopestovateľských zásahov v lesných porastoch v zmysle princípov PBHL. Započala sa
rekonštrukcia rozpadajúcich sa porastov. Realizovala sa neplánovaná mimoriadna ťažba dreva
(MR) za účelom zabránenia ohrozenia užívateľov štátnej cesty padajúcimi stromami smerom do
Belanských.
Každé začiatky nových a inovatívnych procesov sú poznačené komplikáciou resp.
spomalenou realizáciou pri bežných činnostiach. Myslíme, že sa nám podarilo počas necelého roka
rozbehnúť a zabehnúť procesy tak, že začínajú byť bežnými a postupne zažitými.
Neľahká úloha rozbehnutia samostatného obhospodarovania na lesných pozemkoch vo
vlastníctve mesta Myjava sa podarila realizovať, príkladom čoho je aj táto predložená správa.
Práca s tak krehkým ekosystémom ako je les je veľmi náročná a kladie na celý kolektív
zapájajúci sa do každodennej činnosti v prospech lesných spoločenstiev vysokú mieru
profesionality. A preto Vám a nám želáme veľa chuti a tvorivých nápadov, zmysluplne
realizovaných v nasledujúcich rokoch.
LESU ZDAR.

