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Zápisník PRO SILVA 

 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 

 

 

Krajina: 

                         SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Lesná oblasť:                07 TRIBEČ   

Užívateľ (OZ): 

                         TOPOĽČIANKY 

Zemepisné súradnice: 18°25´ v.z.d. 

                                     48°28´s.z.š. 

LHC: 

                         HRUŠOV 

Rozpätie nadmorskej výšky:  

                                     300 – 480 m.n.m 

Názov: 

                        HRUŠOV 

Prevládajúca expozícia: 

                                     J, JZ 

Výmera:            

                        246,76 ha 

Priemerný sklon:  

                                     18 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 

 

 

Klimatická oblasť: 

              MIERNE TEPLÁ OBLASŤ 

Priem. ročné zrážky v mm: 

                                     650 – 850mm 

Geologické podložie: 

             ANDEZIT 

Priem. roč. teplota v °C: 

                                     7 – 9 °C 

Prevládajúce pôdy: 

             HNEDÉ LESNÉ PÔDY 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 

 

 

Skupina lesných typov: 

             QF,  

Prírode blízke hospodárenie od r.     – 2009 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 

jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 

              DB 70%, CR 21%, BK 7%,  

I. - %, II. -  %, III. -  %, 

IV. - 10%, V. - 55 %, VI+ -35 % 

ihličnaté: 

             BO 2% 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  

                      75 798 m3 

Plánovaný etát ročný      7 m3/ha  

 

Priem. zásoba (odhad z LHP): m3/ha 

307 m3/ha 

z toho: úžitková hmota  97 %, palivo 3% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: % 

 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 25,87 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:   % 

 

z toho prir. obnova 50 %, umelá obnova 50 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:  % 

 

z toho na voľ. pl. 20 %,     pod clonou por. 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.   Kritériá prírode primeranej   

pestovateľskej techniky 

celkom 

prevládajúce 

>75 % 

veľmi 

časté 

50-75 % 

čiastočne 

prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 

<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť 

výchovy porastu pred obnovou 
  +  

Výberkové hospodárstvo, forma stromová    + 

Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých 

stromov alebo skupín 
   + 

Holorubný hospodársky spôsob 

 
   + 

Prirodzená obnova 

 
+    

Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod 

clonou porastu 
   + 

Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne 

členenie na malých plochách 
   + 

Horizontálna štruktúra porastu (medzery, 

skupiny ap.) 
  +  

Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver  +   

Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií 

 
   + 

Poznámky  

4.  Kritériá drevinového zloženia 

 
    

Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti  +   

Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené 

dreviny 
   + 

Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných 

lesov 
  +  

Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) 

 
   + 

Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe 

lesa (jb, br, os, vr) 
   + 

Poznámky  

5.  Kritériá zabezpečenia  

     Biodiverzity 
    

Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace 

 
   + 

Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie 

 
  +  

Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť 

avifauny (vtákov) 
  +  

Spontánne dynamické  vývojové procesy 

(sukcesie s br, bo ap.) 
   + 

Historické pestovateľské formy (napr. nízke 

lesy) s ohľadom na biodiverzitu 
   + 

Poznámky  

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 

 

 

 

 



 

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 

 
 
   Zámer vytvorenia objektu PRO SILVA v lokalite LS- Hrušov, LO- Hrušov je 
zachovanie genofondu duba na mieste zriadenej génovej základne jeho prirodzenou 
obnovou, maximálne využitie produkčného potenciálu stanovištia, aplikáciou 
ťažbových, obnovných a výchovných zásahov v súlade s myšlienkou prírode 
blízkeho obhospodarovania lesa. Cieľom je zabezpečiť vhodné priestorové 
rozmiestnenie drevín, porasty rôznoveké, rôznorodé , s vysokou ekologickou 
odolnosťou, kvalitnou zásobou drevnej hmoty, s využitím prírodných procesov na 
zníženie ekonomických vstupov do obnovy a výchovy mladých lesných porastov s 
nepretržitou obnovou.   Nie zanedbateľný je aj cieľ zabezpečiť mimoprodukčné 
funkcie lesa hlavne zdravotnú, vodoochrannú, estetickú a rekreačnú. V objekte PRO 
SILVA sa nachádza zrúcanina hradu Hrušov navštevovaná verejnosťou. 

 

Popis navrhovaných opatrení z  LHP a doterajšej praxe: 
 
Obnovné ťažby 
V hospodárskych opatreniach LHP platného na roky 2004-2013 sa ako forma 
hospodárskeho spôsobu uplatňuje clonný rub v pásoch s dvomi zásahmi  v desaťročí 
a dorub. Dorub a presvetľovací rub je v pomere 60% k 40%.Z ťažbovo-obnovných 
postupov sa využíva ťažba skm s rozrezom priemerne na 2 kusy JMP s následným 
približovaním skm UKT. 

 
Výchovné ťažby 
V objekte PRO SILVA sú štyri JPRL vo veku poslednej prebierky a na  obdobie 
platnosti LHP 2004-2013 v nich nie je plánovaný zásah. 
 
Obnova lesa 
Predpísaná obnova lesa za objekt PRO SILVA v porastoch s plánovanou obnovnou 
ťažbou je 25,87 ha z toho umelá obnova je  plánovaná na ploche 12,91 ha a 
prirodzená obnova na ploche 12,96 ha čiže 50%-50%.Drevinové zastúpenie je DB 
80%, BK 10% a ostatné dreviny ( cr, sc, bo ) 10%. Umelá obnova sa vykonáva 
prevažne štrbinovou sadbou voľno-korennými sadenicami, krytokorenné sadenice sa 
zalesňujú jamkovou sadbou. V roku 2008 sa na sadenice duba v JPRL 314 00 
aplikoval prípravok Wambac. 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Ochrana mlp proti burine vyžínaním sa plánuje v množstve podľa potreby porastov a 
v závislosti od stanovištia. Proti zveri sa ochraňujú mlp ručne náterom repelentami. 
Ďalej sa vykonáva plecí rub a prestrihávka. 

 
Výchova prečistkami 
V objekte PRO SILVA sa momentálne nenachádzajú JPRL s predpisom prečistka. V 
ostatných JPRL v rámci LO-Hrušov je predpis 1 krát ročne, pričom zásahy sa 
orientujú do úrovne a na nadúrovňové predrastlíky. Intenzita zásahu sa vykonáva s 
ohľadom na fyzický stav konkrétneho porastu. 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  

 
Obnovné ťažby  
  V objekte PRO SILVA je v súčasnosti cca 35% plochy rozpracovanej a 65% plochy 
bez zásahu, čo dáva priestor pri tvorbe nového LHP zapracovať zásady prírode 
blízkeho obhospodarovania lesa už priamo do LHP.  V rozpracovaných porastoch 
treba pokračovať prostredníctvom vykonania účelového výberu. Jednotlivé stromy sa 
budú vyberať na základe ich posúdenia v poraste , pri ktorom sa berú do úvahy 
znaky ako zdravotný stav, rozmiestnenie v poraste, kvalita koruny a kmeňa, 
predpoklad vzniku prirodzeného zmladenia. Dôsledným uplatňovaním tohto výberu 
sa dosiahne nástup prirodzeného zmladenia a aj vytypované stromy budú môcť 
maximálne využiť korunový priestor na tvorenie hrúbkového prírastku a tým aj na 
možnosť vyššieho ekonomického zhodnotenia.   V ďalších zásahoch podľa potreby 
uplatňovať osvetľovací respektíve semenný rub, odstraňovať rubne zrelé jedince s 
dosiahnutím požadovaného cieľa zabezpečiť plochu prirodzeným zmladením bez 
umelej obnovy. Počet zásahov 2-3 krát za decénium vzhľadom na semenné roky, 
rastu prirodzeného zmladenia, uvoľnení korún.  Intenzita zásahov by mala byť do 
30%, podľa konkrétneho porastu to môže byť viac alebo menej.   Z hľadiska 
technologických postupov bude treba dôkladne rozčleniť porasty na pracovné polia. 
Pri šetrných ťažbovo-približovacích technológiách sa  zachová prirodzené zmladenie, 
ochráni sa materský porast a v maximálnej miere sa zhodnotí vyťažená drevná 
hmota. 
Výchovné ťažby 
V porastoch s výchovnými zásahmi uplatňovať úrovňovú prebierku s cieľom podpory 
vytypovaných stromov, uvoľnenie ich koruny pre rastový priestor. Sú to porasty s 
prevahou duba, kde treba prihliadať na podúroveň kvôli jeho schopnosti vlkovatieť, 
no aj na to aby sme dosiahli dostatočne hlbokú korunu na maximálne využitie 
rastového priestoru a stability porastov. Intenzita vo výchovných ťažbách by sa  mala 
pohybovať na úrovni 18%.Vychovávané porasty je treba rozčleniť linkami na 
pracovné polia 40-50 m, prípadne existujúce linky rozšíriť alebo prečistiť. 
 
Obnova lesa 
Pri správnych zásahoch v prospech koruny, či už účelovým výberom alebo clonným 
rubom sa vytvárajú podmienky na prirodzenú obnovu porastov na žiadúce drevinové 
zloženie a životaschopné zmladenie. 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Porasty tvorené prirodzeným zmladením majú veľkú životaschopnosť, zabraňujú 
rastu tráv a bylín čo znižuje náklady na ochranu mlp proti burine vyžínaním. Na 
odstránenie ostatných škodlivých činiteľov sa použijú dostupné pestovateľské 
opatrenia. 

 
Výchova prečistkami 
Zámerom objektu PRO SILVA je vypestovať porasty rôznorodé  a rôznoveké. 
Výchova prečistkami bude záležať od konkrétneho porastu, počtu jedincov, výšky a 
hustoty, veľkosti skupín a hlúčikov. Počet zásahov 1 krát v decéniu, niekedy 2 krát 
podľa potreby. Úrovňová prerezávka s neceloplošnou výchovou, redukcia počtu 
jedincov a menšia plocha zásahu. 



                                   Demonštračné objekty. 
 
 
Porast  296 00 
- porast je uznaný zdroj 
reprodukčného materiálu 
-  uznaný lesný porast 
kategórie B 
 
 

Charakteristika z LHP: 
 
1. Etám: Výmera 7,09 ha, 
vek 120 r., zakmenenie 
0,7, zas. Drevín db 78,  
bk18, cr 4. 
Celková zásoba na  
ploche všetkých etáží: 
2 268m3 z toho na ha 
320 m3/ha. 
 
 
Predpis LHP: 
 
Na S okraji VCR v pásochna 2 výšky porastu, 1 východisko obnovy, 2 zásahy 
v desaťročí, predpis ťažby 810 m3, obnova na ploche 2,38 ha z toho prirodzené 
zmladenie 1,20 ha, intenzita zásahu 36%. 
Vykonané( doteraz): ťažba spolu 672 m3 z toho DO 634 m3, RN 38 m3, intenzita 
zásahu 30%, ŤP 2,04 ha. 
 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 
 
PV, ťažba 200 m3, intenzita zásahu 20%, 2 zásahy v desaťročí, 30 r. obnovná doba, 
predpokladané obnovné zastúpenie db 6, bk 3, sc 1, obnova umelá 0,00ha, 
prirodzená 0,34ha. 
          Porast 296 00 bol v roku 2005 rozpracovaný v súlade s LHP pásovým VCR – 1 
obnovný prvok. Na ploche boli pásmi prekryté miesta viac alebo menej porastené 
prirodzeným zmladením, ktoré existuje v rôznych tvaroch a veľkostiach, čo je 
výsledok vypadnutia materského porastu hospodárskou činnosťou alebo náhodnou 
ťažbou. V novom pláne hospodárskych opatrení som navrhol v  ťažbovo-obnovnom 
postupe uplatňovať pomiestny výber stromov po celej ploche porastu. Výrub jedincov 
sa bude vykonávať na plochách s výskytom prirodzeného zmladenia ale aj 
v ostatných častiach porastu za účelom podnietenia prirodzeného zmladenia 
a dosiahnutia zabezpečenia obnovovaného porastu prirodzeným zmladením. 
 



TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

MIERKA 1:10 000 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

 Technologický postup : 
 
Pri takomto ťažbovo-obnovnom spôsobe je dôležitá správna technologická príprava 
pracoviska. Bude treba vytvoriť sieť približovacích liniek ako aj pomocných liniek, 
ťažba sa bude vykonávať s rozrezom priemerne na dva kusy aby sa zabránilo 
poškodzovaniu stojatých stromov, ľahšieho manévrovania pri približovaní 

a zachovania prirodzeného zmladenia v poraste. 
 
Dlhodobý zámer: 
 
Zámerom v tomto objekte je uplatnenie pomiestneho výberu jednotlivých stromov, 
zabezpečiť prirodzené zmladenie na celej ploche porastu, podporovať už existujúce 
zmladenie, vytvoriť vekovo a výškovo diferencovaný porast s dobrým zdravotným 
stavom, stabilitou a vhodným drevinovým zložením. V takto pripravenom poraste sa 
môže plánovať činnosť s myšlienkou prírode blízkeho hospodárenia.   
 

   
 
   

 
 

 

 
 

 
 
 



 
Porast  302 00 
 
- porast je uznaný zdroj 
reprodukčného materiálu 
-  uznaný lesný porast 
kategórie B 
 
 
 

Charakteristika z LHP: 
 
1. Etám: Výmera 10,68 ha, 
vek 115 r., zakmenenie 
0,9, zas. drevín db 100.  
 Celková zásoba na  
ploche všetkých etáží: 
3 813m3 z toho na ha 
357 m3/ha. 
 
Predpis LHP: 
 
Na J okraji VCR v pásoch 
na 2 výšky porastu, 1 východisko obnovy, 2 zásahy v desaťročí, predpis ťažby 440 
m3, obnova na ploche 1,49 ha z toho prirodzené zmladenie 0,75 ha, intenzita zásahu 
12%. 
Vykonané( doteraz): ťažba spolu 308 m3 z toho DO 308 m3, intenzita zásahu 0,08%, 
ŤP 0,84 ha. 
 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 
 
PV, ťažba 140 m3, intenzita zásahu 3%, 21zásahy v desaťročí, 30 r. obnovná doba, 
predpokladané obnovné zastúpenie db 9, bo 1, obnova umelá 0,00ha, prirodzená 
0,65ha. 
          Porast 302 00 bol v roku 2006 rozpracovaný v súlade s LHP pásovým VCR – 1 
obnovný prvok. Na ploche boli pásmi prekryté miesta viac alebo menej porastené 
prirodzeným zmladením, ktoré existuje v rôznych tvaroch a veľkostiach, čo je 
výsledok vypadnutia materského porastu hospodárskou činnosťou alebo náhodnou 
ťažbou. V novom pláne hospodárskych opatrení som navrhol v  ťažbovo-obnovnom 
postupe uplatňovať pomiestny výber stromov po celej ploche porastu. Výrub jedincov 
sa bude vykonávať na plochách s výskytom prirodzeného zmladenia ale aj 
v ostatných častiach porastu za účelom podnietenia prirodzeného zmladenia 
a dosiahnutia zabezpečenia obnovovaného porastu prirodzeným zmladením. 
 

 
 



TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

MIERKA 1:10 000 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

Technologický postup: 
 
Pri takomto ťažbovo-obnovnom spôsobe je dôležitá správna technologická príprava 
pracoviska. Bude treba vytvoriť sieť približovacích liniek ako aj pomocných liniek, 
ťažba sa bude vykonávať s rozrezom priemerne na dva kusy aby sa zabránilo 
poškodzovaniu stojatých stromov, ľahšieho manévrovania pri približovaní 
a zachovania prirodzeného zmladenia v poraste. 
 

 
Dlhodobý zámer: 
 
Zámerom v tomto objekte je uplatnenie pomiestneho výberu jednotlivých stromov, 
zabezpečiť prirodzené zmladenie na celej ploche porastu, podporovať už existujúce 
zmladenie, vytvoriť vekovo a výškovo diferencovaný porast s dobrým zdravotným 
stavom, stabilitou a vhodným drevinovým zložením. V takto pripravenom poraste sa 
môže plánovať činnosť s myšlienkou prírode blízkeho hospodárenia.   
 

 
   

 
 

 

 

 
 
 
 



Porast  308 10 
- porast je uznaný zdroj 
reprodukčného materiálu 
-  uznaný lesný porast 
kategórie B 
 

Charakteristika z LHP: 
 
 
1. Etám: Výmera 12,03 ha, 
vek 120 r., zakmenenie 
0,9, zas. drevín db 65, bk 26, 
cr 9.  
 Celková zásoba na  
ploche všetkých etáží: 
5 630 m3 z toho na ha 
3468 m3/ha. 
 
 
Predpis LHP: 
 
 
OCR+ VCR v pásoch 
na 2 výšky porastu, dorub,2 východisko obnovy, 2 zásahy v desaťročí, predpis ťažby 
3 160 m3, obnova na ploche 6,76 ha z toho prirodzené zmladenie 3,38 ha, intenzita 
zásahu 56%. 
Vykonané( doteraz): ťažba spolu 1710 m3 z toho VP+ DO 1663 m3, RN 47 m3, 
intenzita zásahu 30%, ŤP 3,66 ha. 
 
 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 
 
 
PV, ťažba 1450 m3, intenzita zásahu 30%, 2 zásahy v desaťročí, 30 r. obnovná 
doba, predpokladané obnovné zastúpenie db 7, bk 2,  sc 1, obnova umelá 0,00ha, 
prirodzená 3,10ha. 
          Porast 308 10 bol v roku 2004 a 2005 rozpracovaný v súlade s LHP pásovým 
VCR – 4 obnovné prvky a dorubom- 4 obnovné prvky. Na ploche boli pásmi prekryté 
miesta viac alebo menej porastené prirodzeným zmladením, ktoré existuje v rôznych 
tvaroch a veľkostiach, čo je výsledok vypadnutia materského porastu hospodárskou 
činnosťou alebo náhodnou ťažbou. V novom pláne hospodárskych opatrení som 
navrhol v  ťažbovo-obnovnom postupe uplatňovať pomiestny výber stromov po celej 
ploche porastu. Výrub jedincov sa bude vykonávať na plochách s výskytom 
prirodzeného zmladenia ale aj v ostatných častiach porastu za účelom podnietenia 
prirodzeného zmladenia a dosiahnutia zabezpečenia obnovovaného porastu 
prirodzeným zmladením. 
 



TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

MIERKA 1:10 000 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

Technologický postup: 
 
 
Pri takomto ťažbovo-obnovnom spôsobe je dôležitá správna technologická príprava 
pracoviska. Bude treba vytvoriť sieť približovacích liniek ako aj pomocných liniek, 
ťažba sa bude vykonávať s rozrezom priemerne na dva kusy aby sa zabránilo 
poškodzovaniu stojatých stromov, ľahšieho manévrovania pri približovaní 
a zachovania prirodzeného zmladenia v poraste. 

 
 
Dlhodobý zámer: 
 
Zámerom v tomto objekte je uplatnenie pomiestneho výberu jednotlivých stromov, 
zabezpečiť prirodzené zmladenie na celej ploche porastu, podporovať už existujúce 
zmladenie, vytvoriť vekovo a výškovo diferencovaný porast s dobrým zdravotným 
stavom, stabilitou a vhodným drevinovým zložením. V takto pripravenom poraste sa 
môže plánovať činnosť s myšlienkou prírode blízkeho hospodárenia. 
 

   
   

 
 

 

 

 
 
 



Porast  312 00 
 
- porast je uznaný zdroj 
reprodukčného materiálu 
-  uznaný lesný porast 
kategórie B 
 
 

Charakteristika z LHP: 
 
 
1. Etám: Výmera 6,83 ha, 
vek 90 r., zakmenenie 
0,8, zas. drevín db 70, 
cr 30.  
 Celková zásoba na  
ploche všetkých etáží: 
2 131 m3 z toho na ha 
312m3/ha. 
 
Predpis LHP: 
 
Bez zásahu. 
Vykonané(doteraz): 
Bez zásahu 
 
 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 
 
Pri obnove LHP prijať a zapracovať do LHP spôsoby prírode blízkeho hospodárenia. 
V novom pláne hospodárskych opatrení som navrhol v  ťažbovo-obnovnom postupe 
uplatňovať pomiestny výber stromov po celej ploche porastu. Výrub jedincov sa bude 
vykonávať na plochách s výskytom prirodzeného zmladenia ale aj v ostatných 
častiach porastu za účelom podnietenia prirodzeného zmladenia a dosiahnutia 
zabezpečenia obnovovaného porastu prirodzeným zmladením. 
 
 
 

Technologický postup: 
 
Pri takomto ťažbovo-obnovnom spôsobe je dôležitá správna technologická príprava 
pracoviska. Bude treba vytvoriť sieť približovacích liniek ako aj pomocných liniek, 
ťažba sa bude vykonávať s rozrezom priemerne na dva kusy aby sa zabránilo 
poškodzovaniu stojatých stromov, ľahšieho manévrovania pri približovaní 
a zachovania prirodzeného zmladenia v poraste. 
 



TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

MIERKA 1:10 000 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

Dlhodobý zámer: 
 
 
Zámerom v tomto objekte je uplatnenie pomiestneho výberu jednotlivých stromov, 
zabezpečiť prirodzené zmladenie na celej ploche porastu, podporovať už existujúce 
zmladenie, vytvoriť vekovo a výškovo diferencovaný porast s dobrým zdravotným 
stavom, stabilitou a vhodným drevinovým zložením. V takto pripravenom poraste sa 
môže plánovať činnosť s myšlienkou prírode blízkeho hospodárenia.   
 
   

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porastová mapa dotknutého územia. 
 

 
 
 

 


