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Prehľad hospodárenia LPS Svrčinovec v roku 2014 
 
Aký bol rok 2014 
Rok 2014 bol z dôvodu transformácie na právnu subjektivitu náročný najmä administratívne. 
Okrem preberania agendy ZVLaPP bolo potrebné prejsť na podvojné účtovníctvo, zabezpečiť 
ochranu informácií  a čiastočne upraviť celý systém práce kancelárie. Hospodárenie ovplyvňoval 
výrub lesa pod diaľnicu, ktorý prebieha v inom režime ako bežné hospodárenie a je potrebné 
evidovať ho od vydania povolenia na ťažbu až po výplatu výnosov osobitne. Právna subjektivita 
však priniesla aj prvé ovocie. Vďaka nej, a na základe projektu vypracovaného OLH Ing. Feikom, 
LPS získalo dotáciu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry vo výške takmer 29 000 Eur. Použili 
sa na práce v pestovaní a ochrane lesa, ktoré boli takmer výlučne vykonané Svrčinovanmi. 
 
Ťažba dreva  
Bilancia ťažieb je uvedená za celý kalendárny rok, t.j. vrátane obdobia pred vznikom LPS 
Svrčinovec tak, ako ju OLH každoročne hlási lesnému úradu. V súlade s lesným zákonom sme 
priebežne spracovali vetrovú a podkôrnikovú náhodnú ťažbu v celkovom objeme 2 388 m3. Podľa 
plánu starostlivosti o les sme sa zamerali na uvoľňovanie prirodzeného zmladenia úmyselnou 
obnovnou ťažbou schválenou vlastníkmi v objeme 716 m3. V súvislosti s výstavbou diaľnice D3 na 
úseku Svrčinovec Skalité LPS muselo odlesniť vyňaté lesné pozemky v režime mimoriadnej ťažby 
v celkovom objeme 1 091 m3 drevnej hmoty. Spolu bolo teda vyťažených 4 195 m3 dreva. Podľa 
plánu starostlivosti o les je plánovaný ročný objem ťažby na úrovni 5 100 m3. Už od roku 2011 
pravidelne každý rok ťažíme nižší objem ako je prípustné, a tak dochádza k zašetrovaniu lesných 
porastov. Do konca plánovaného decénia v roku 2018 nám ostáva ešte ťažbová možnosť cca 25 600 
m3, čo predstavuje ročne 6 400 m3. Výbor LPS má záujem naďalej udržať objem ročnej ťažby  v 
rozmedzí 4 000 – 4 500 m3 a nevyužiť tak, pokiaľ to vlastníci vyslovene nebudú chcieť, celý 
potenciál prípustnej ťažby. Podarilo sa nám pripraviť sprístupnenie niektorých lokalít lesnými 
cestami, tak aby sme v budúcnosti pri ťažbe čo najviac šetrili okolité porasty a existujúce 
zmladenia. Všetky zemné úpravy sú samozrejme realizované len so súhlasom väčšiny známych 
vlastníkov dotknutej parcely.  
 
Pestovná činnosť 
Celkovo sme v roku 2014 zalesnili holiny o výmere 9,37 hektára počtom cca 41 000 ks sadeníc. Na 
jar  to boli dreviny smrek 2 000 ks, jedľa 2 450 ks, smrekovec 1 850 ks, buk 11 350 ks, dub 1 450 
ks, javor 850 ks, jaseň 1 000 ks. Na jeseň dreviny smrek 4 350, jedľa 2 800 ks, smrekovec 1000 ks, 
buk 9 800 ks, dub 550 ks, jaseň 500 ks a duglaska 350 ks. Prostriedky získané z dotácie sme 
investovali predovšetkým do starostlivosti o kultúry a nárasty a v roku 2014 sme uskutočnili 
vyžínanie ako ochranu pred burinou na výmere 17,10 ha, plecie ruby a výseky krovín na výmere 
24,28 ha. Náter Cervakolom ako ochranu pred zimným odhryzom zverou sa uskutočnil na výmere 
31,50 ha. Jediná činnosť v ktorej neplníme predpis plánu sú prerezávky v mladinách. Tieto zásahy 
si vzhľadom na zvyšujúci sa počet zveri a tým aj škôd lúpaním a obhryzom kôry po prerezávke 
vyžiadali odklad. Potrebné je najprv vykonať preventívnou ochranou kmeňov vybraných cieľových 
stromov v porastoch, a až potom vykonať plánovaný výchovný zásah. O spolupráci pri výkone tejto 
činnosti rokujeme so svrčinovskými poľovníkmi združenými v PS Kolibiská.  
 
Všetko dôležité na webovej stránke 
Pripomíname vlastníkom lesa že webová stránka spoločenstva www.lpssvrcinovec.sk je funkčná, a 
okrem základných informácií na nej priebežne uverejňujeme aktuálne oznamy o vydaných 
povoleniach na ťažbu dreva a ďalšie užitočné informácie a dokumenty. Najbližšie prinesieme 



aktuálne informácie z prvého výročného zhromaždenia LPS konaného 21.3.2015, už po uzávierke 
tohto čísla spravodaja. Pre zlepšenie komunikácie bude zriadená e-mailová schránka spoločenstva, 
prostredníctvom ktorej bude možné vykonať  niektoré úkony aj bez osobnej návštevy kancelárie. 
 
Úradné hodiny LPS Svrčinovec:  
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií) 
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií) 
Pracovné telefonické kontakty:  
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440 
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170 
www.lpssvrcinovec.sk  

 
Pripravili: Ladislav Kulla, Ivan Feik  
 

 
 
Dospelý les postupne a cielene prenecháva časť priestoru mladým porastom, čo zabezpečí trvalú 
udržateľnosť a vyrovnanosť produkcie lesov v budúcnosti (Šlahorov zárubok, Praženková, foto L. 
Kulla). 


