Usmernenie č. 1/2013 NLC-ÚHÚL Zvolen
k vonkajším prácam vyhotovenia Programov starostlivosti o lesy (PSL)
v roku 2013 s platnosťou od 01.01.2014
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Zisťovanie odumretého (kalamitného) dreva pri opise porastov
V rámci podrobného zisťovania stavu lesa sa v porastoch vždy osobitne okrem žijúcich
stromov zisťuje aj zásoba hrubiny kalamitného dreva, ktoré ukončilo svoj životný cyklus,
neakumuluje sa na ňom prírastok drevnej hmoty, ale je v dobe vyhotovenia PSL využiteľné po
spracovaní aspoň na sortiment „palivového dreva“ – kvalitatívna trieda VI. podľa STN 48
0056 – listnaté drevo, STN 48 0055 - ihličnaté drevo. ((neumožňuje priemyselné spracovanie,
ale je využiteľné ako zdroj energie (tepelnej, elektrickej, biopalivo)).

Pracovné postupy HÚL

2.1. V zmysle PP HÚL2008 sa pri opise porastov okrem údajov zásoby žijúcich stromov zisťuje aj
objem dreva suchárov resp. stojaceho alebo ležiaceho dreva – „kalamita“, ktoré je možné
naplánovať do ťažby (na spracovanie) alebo ponechať „bez zásahu“.
2.2. Pod termínom „kalamita“ sa v rámci vyhotovovania PSL pre účely podrobného zisťovania
stavu lesa pre drevinu chápe objem hrubiny dreva, ktoré „ukončilo životný cyklus“, nebude sa
na nej kumulovať prírastok a je využiteľné po spracovaní aspoň na sortiment „palivo“:
objem stojacich suchárov,
objem zlomov bez dostatku vegetačných orgánov na prežitie,
objem vývratov a ostatného ležiaceho dreva v poraste.
2.3. Do objemu dreva „ kalamity“ sa v súlade s kritériami a indikátormi trvalo udržateľného
hospodárenia v lesoch nezahŕňa objem odumretého dreva vo forme kmeňov (stojace mŕtve
drevo) a klád (ležiace mŕtve drevo), ktoré je životným prostredím pre šikoré spektrum
organizmov, ktoré sú počas časti svojho životného cyklu viazané na mŕtve alebo
„odumierajúce“ stromy a po humifikácii je aj dôležitou zložkou lesnej pôdy.
2.4. Stojace a ležiace kalamitné drevo (kalamita) sa v PSL uvádza ako osobitný údaj podľa drevín.
2.5. Do zásoby dreviny na 1 ha sa zásoba kalamity nezapočítava.
2.6. V prípade, že sa v JPRL nachádza kalamita dreviny, ktorá nie je v zastúpení, zapisuje sa ako
drevina bez zastúpenia (zaznamenávajú sa údaje stredného kmeňa – odhadnutá výška, hrúbka,
zásoba ...)
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PSL a LHE

3.1. Objem kalamitného dreva zisťovaný pri vyhotovovaní PSL nie je závislý na údajoch lesnej
hospodárskej evidencie vedenej obhospodarovateľom lesa, nakoľko sa zisťuje skutočný stav
lesa k termínu začiatku jeho platnosti.
3.2. Pri zisťovaní stavu lesa pri obnove PSL sa teda zaznamenáva celý objem kalamitného dreva,
vrátane objemu trvalo ponechaného dreva v lesnom poraste odevidované podľa §2, ods. 3
vyhlášky MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii ako druh ťažby NP
resp. NN, spracovateľného aspoň na sortiment „palivové drevo“.
Vyhotovil: Ing. Kučera, Ing. Ruman
Odsúhlasil: Ing. Bavlšík, námestník riaditeľa NLC-ÚHÚL Zvolen
Vo Zvolene 29. októbra 2013

Ing. Peter Szarka
riaditeľ NLC-ÚHÚL Zvolen

