
 
 

 

                                  Objekt PRO SILVA 
 

                       Chrástková                                                                                        
                                      LS  Lednické Rovne , OZ P. Bystrica  



 
Zápisník PRO SILVA 

 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 15 

Užívateľ (OZ): OZ Považská Bystrica 
 

Zemepisné súradnice:48°57’ s. z. š 
                                   18°7’  v. z. d 

LHC: LHC Lednické Rovne 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 320-640 m n. m. 

Názov: Chrástková 
 

Prevládajúca expozícia:JV, J 

Výmera: 209,03 ha 
 

Priemerný sklon: 35% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierna 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 800-900 mm 
 

Geologické podložie:Pieskovcové a bridlicové 
horniny 
 

Priem. roč. teplota v °C: +6°C 

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné pôdy 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Fa, QF 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 42, db 10, js 6, jv 4, hb 3,bt 1,cr 1,  
              bz 3 

I. -8%, II. - 10 %, III. - 10 %, 
IV. - 20%, V. - 40 %, VI+ - 12% 

ihličnaté:sm 25, sc 6, jd 1 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba 74 336 m3 
 

Plánovaný etát ročný              5,1 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 352 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota    95 %,    palivo5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:   50 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):34ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 35 % 
 

z toho prir. Obnova  80%, umelá obnova 20 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:       15 % 
 

z toho na voľ. pl. 40 %, pod clonou por.60       
% 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

 
Objekt bol vytvorený v lesnej oblasti  Biele Karpaty na ploche 209 ha.  Účelom vytvorenia 

objektu zachovania pôvodného genofondu najmä čerešne vtáčej, buka lesného, jaseňa 

štíhleho, javora horského, či bresta horského formou nepretržitej obnovy. Podstatná časť 

porastov v génovej základni dosiahla vek, kedy je vhodné začať s výchovou zameranou na 

dosiahnutie prirodzenej obnovy a zvýšenie vertikálnej a horizontálnej štruktúry porastov. Pri 

použití rôznych výchovných zásahov ako sú napr. jednotlivý, skupinový  účelový výber. 

Predpokladám že dokážem zabezpečiť optimálnu horizontálnu i vertikálnu štruktúru porastu 

čím zvyšujem ekologickú stabilitu. V neposlednom rade má prírode blízke hospodárenie 

dopad na zníženie nákladov v pestovnej činnosti ako i na efektívnejšie speňaženie drevnej 

hmoty.  

Objekt je sprístupnený lesnou cestu kategórie 1L, ktorá prechádza južnou častou objektu 

a tvorí zároveň jeho hranicu.   

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe: 

 
Obnovné ťažby 
V platnom LHP za obdobie 2003  - 2012   prevláda z obnovných postupov najmä maloplošný 

clonný rub (MCR) 85%, po ktorom sa následne zabezpečuje dorub (DO). Využíva sa 

čiastočne i okrajový clonný rub (OCR) a zriedkavo výberkový rub (VRJ).  

Uplatňujú sa 2 zásahy počas decénia.  

Intenzita zásahu ťažby je 23% zo zásoby porastu na ha.  

Ťažbové postupy sa uskutočňujú JMP a následne UKT keďže priemerný sklon predstavuje 

30% ale v niektorých ojedinelých prípadoch s výraznejším sklonom sa pristupuje 

k využívaniu lanovkových systémov. Terén je zväčša mierne členitý.  

 

Výchovné ťažby 
Intenzita zásahu v porastoch –50 rokov predstavuje 6% čo je dosť nepostačujúce, skutočne je 

intenzita vyššia, o čom hovorí i to že horná hranica predpisu nie je ohraničená. V porastoch 

+50 rokov je to 32% intenzita zásahu. Vo väčšine prípadov predpis postačoval, zriedka sa 

vyskytla výnimka kôli kalamite (sušice, vývraty). Do ťažby boli vybraté predrastky, obrasty 

a vo veľkej miere podrast. 

Vzdialenosť rozčleňovacích liniek o šírke 3m predstavuje rôzne, 40- 60m.  

Výchova sa zameriavala na úpravou drevinového zloženia, čím sa redukovali najmä hraby 

a zvyšovala sa stabilita i kvalita produkcie.  

 

Obnova lesa 
  BK(ha)    JH(ha)   JS (ha)   DB(ha)   SM(ha)   SC(ha) >(ha)   % 

Prir.obnova    16,6     3,77      1,5       0,5  22,37 65,35% 

Umelá obnova        1,3      5,1      5 11,4 34,65% 

     >  (ha)     16,6      3,77       1,5     1,3      5,6        5 33,77 100% 

 

 

Obnova lesa: Po väčšine jamková sadba, ojdinele sejba (javor, jelša) 

 



Starostlivosť o mladé lesné porasty 
V mladých lesných porastoch sa vykonalo mechanické vyžínanie 1x ročne v založených 

kultúrach kôli malínčiu, černicám, popri ktorom sa vykonal i účelový výber na 

odstránenie nežiadúcich drevín a krov (baza, lieska, ...) Ako prevencia voči škodám zverou sa 

použily rôzne repelenty (RPZ, Nivus). 

Výchova prečistkami 
Po väčšine sa vykonávajú 2 zásahy počas decénia pri ktorých sa podporujú cieľové dreviny.   

Odstraňujeme jedince z nadúrovne a úrovne a zo všetkých vrstieu choré, nekvlitné alebo 

tvarovo nevyhovujúce jedince. Uplatňujeme tu včas, mierne a častejšie. Intenzita zásahu je   

5- 10 jedincov z celkového počtu. 

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovniu objektu PRO SILVA 
Cieľom uplatnenia zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa je nepretržitý životný 

cyklus v jednotlivý porastoch, pri vyrovnanej produkcii drevnej hmoty.    

 

Obnovné ťažby 
Počet zásahov v decéniu treba prispôsobiť stavu a vývoju porastu.  

Spôsob vykonania: účelový zdravotný negatívny výber, skupinovitý a skupinový clonný rub. 

Treba zabezpečiť každých 40 m rozčleňovacie linky na približovanie  krátených výrezov.  

 Úplne odcloníme kvalitné jedince ČR, JH, JS, DZ, BH s cieľom vytvorenia priaznivých  

podmienok pre fruktifikáciu s využitím viacerých semenných rokov.  Obnovu vykonávať 

v zimných mesiacoch so snehovou prikrývkou aby nedošlo k poškodeniu prirodzeného 

zmladenia. Poškodené jedince ošetriť náterom (PELACOLOM).  

 

Zdôvodnenie ťažbových postupov: 

- rozčlenenie porastov- lepšia orientácia a pohyb v poraste 

- nepoužívať technologiu zberného lana, poškodenie stojacich stromov a zmladenia 

 

Výchovné ťažby 
Každý porast treba individuálne zhodnotiť a podľa toho k nemu pristupovať. Intenzita zásahu 

by sa mala zvýšiťo 10% najmä v porastoch nad 50 rokov. Hlavný zásah treba usmerniť do 

úrovne s cieľom zlepšiť podmienky pre cieľové dreviny, čím zabezpečíme dostatok priestoru 

zmladeniu. Vznikne nám porast s väčším horizontálnym i vertikálnym rozlíšením.  

 

Rozčleňovanie porastov:  

pre lepšiu orientáciu a pohyb v poraste zhustiť približovacie linky na 40m s uplatnením 

smerovej stínky.  

 

Zdvôvodnenie výchovy:  

zvýšiť  stabilitu porastov; zlepšiť prirastavosť stromov;  poskytnúť priestor fruktifikácii,  

kvalitným korunovým systémom; upraviť drevinové zloženie tak, aby sa nám zmladzovali 

požadovné druhy drevín. 

 

Obnova lesa 
Predpoklad umelej obnovy je do 5% a prirodzenej 95%.  

Uvoľnením cieľových drevín požadovaného druhu zabezpečíme pošas semenných rokov 

zmladenie danej dreviny. Poprípade zabezpečíme v podúrovni plecí rub na odstránenie 

nežiadúcich drevín.  



Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Vďaka hustému zmladeniu nie je potrebné vykonávať ochranu proti burine pretože burina 

bude mať minimálny priestor a taktiež nie je potrebná ochrana proti zveri, ktorú možno 

uplatniť iba formou malých oplôtkou JD.  Za účelom odstránenia predrastkov a obrastkov ako 

i na zredukovanie počtu jedincov treba vykonávať prestrihávky a plecie ruby.  

 

Výchova prečistkami 
Vzhľadom na zastúpenie drevín uplatňujeme: včas, mierne a častejšie aby sa porast priveľa 

neuvoľnil a nedošlo k porušeniu abiotickými činiteľmi.  

-odstraňovanie rozrastkov a predrastkov 

-odstraňovanie chorých a poškodených jedincov 

-odstraňovanie výrazne netvárnych úrovňových jedincov  

-redukovanie počtu nestabilných jedincov 

-formovanie kmeňa a koruny značne deficitnej cieľovej dreviny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonštračné objekty:porast 543a 00: 

 
  

 
Charakteristika: (LHP:2003- 2012) 

 

Výmera9,59ha, vek 80rokov,zakmenenie 0,8, zast.drevín sm 30, bk 20, hb 20, db15, sc 10,js5 

Celková zásoba: 3606m3, zásoba na ha: 376m3 

 

Predpis súčasného LHP (2003 – 2012): 

Maloplošný clonný rub, v pásoch, šírka na dve výšky porastu, založiť ďaľšie dve východiská 

obnovy.  

 

Návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať:  

Rozčleniť porast linkami, vo vzdialenosti 40- 50metrov. Ťažba JMP s krátením kmeňov. Na 

približovanie jednotlivých výrezov použiť UKT, sortimentovou metódou nie zberné lano. Na 

strmšie časti porastu použiť RZ. Treba vykonať pomiestny účelový výber, na redukovanej 

ploche 7,59ha. Zameral som sa na rubne zrelé jedince bk, sm, kde som prihliadal i na 

zdravotný stav jednotlivých drevín. Snažil som sa uvoľniť jedince js, db a cr, so slabým 

prírastkom, pričom som poskytol prietor spodej etáži.   

Zásah treba realizovať v čase vegetačného pokoja, pre minimalizovanie škôd na koreňových 

nábehoch a vzniknutom zmladení.  

 

Dlhodobý zámer:  

Nepretržitá obnovná doba s využitím prirodzenej obnovy pôvodných drevín. Vytvoriť 

viacvrstvový porast s rôznovekým zastúpením. Znížuť škody zverou zvýšiť a urýchliť 

produkciu porastu. Prirodzené zmladenie používať pri obnove okolitých porastou v prípade 

potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porast 546b 00: 

  
 

Výmera 6,36ha, vek 95r., zak. 0,8 zast. drevín bk 45, db 20, sm 20, jd 5, jh 5, hb 5 

Celková zásoba: 2461m3 

Zásoba na ha: 387m3 

 

Predpis súčasného LHP (2003 – 2012) 

Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu. Založiť 3 východiská obnovy, 

postupovať na SZ. 

 

Návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať: 

Rozčleniť porasty linkami, vo vzdialenosti 50 m. Zmladené časti uvoľniť jednotlivým 

výberom na celej ploche 6,36ha. Zásahy treba realizovať podľa vývoja porastu, 1 – 2x v 

decéniu, nepretržitá obnovná doba. Predpokladané obnovné zastúpenie bk 60, jh 30, jd 5,hb 5. 

Technologický postup: 

 Pri účelovom výbere sa zamerať na uvoľnenie jedle, javora a čerešne.  

Ťažba JMP s krátením kmeňov pri pni v čase mimo vegetačného obdobia. Na približovanie 

jednotlivých výrezov použiť UKT, sortimentovou metódou  nie zberné lano.  

Dlhodobý zámer:  

Trvalo obnovovať porast s maximálnym využitím prirodzenej obnovy pôvodných drevín. 

Vytvoriť viacvrstvový porast , s rôznovekým zastúpením. Znížiť škody zverou a zvýšiť 

produkciu cenných sortimentov v poraste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porast 550 10 

              
 
Výmera 5,41ha, vek 100, zak. 0,8, zastúpenie.drev. bk 45, sm 40, db 5, bh 5, js 5.  

Celková zásoba: 2327m3 

Zásoba na ha: 430m3 

 

Predpis súčasného LHP (2003 – 2012) 

Maloplošný clonný rub v pásoch, na 2 šírky porastu, pokračovať od založenia výchovy. 

 

Návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať: 

Zásah realizovať na redukovanej ploche 3ha jednotlivým účelovým výberom. Zamerať sa na 

uvoľnenie bh, js a jh. Intenzita zásahu je 25%, jeden zásah dokonca decénia, nepretržitá 

obnovná doba. Predpokladané obnovné zastúpenie: bk 55, jh 17, js 15, sm 10, bh 2, cr 1. 

Technologický postup: 

Porast rozdeliť rozčleňovacími linkami na pracovné polia. Jednotlivý výber na redukovanej 

ploche so zameraním na rubne zrelé jedince buka a smreka. Uvoľniť cenné sortimenty javora 

jaseňa, bresta a čerešne. Na približovanie jednotlivých výrezov použiť UKT, sortimentovou 

metódou  nie zberné lano. Zásah uskutočniť  v období vegetačného pokoja. 

Dlhodobý zámer: 

Porast obnovovať trvalo prirodzenou obnovou pôvodných drevín. Zámerom je  vytvoriť 

porast s rôznorodým a rôznovekým zastúpením. Znížiť škody zverou, zvýšiť produciu porastu 

a minimalizovať náklady na pestebnú činnosť.  

Zvýšiť podiel cenných sortimentou bresta, javora, jaseňa a čerešne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porast 557 00 

 
 
Výmera 23,19ha, vek 90r, zak. 0,8, zast. drevín bk 35, sm 20, db15, jm10, bh5, sc5, hb 5,js 5. 

Celková zásoba: 9045m3 

Zásoba na ha: 390m3 

 

Predpis súčasného LHP(2003 – 2012) 

Maloplošný skupinovitý clonný rub,  široký na dve výšky porastu, založiť 5 východísk 

obnovy.  

 

Návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať: 

V poraste uskutočniť skupinovitý clonný rub so zameraním na zdravotný stav jedincov. Zásah 

realizovať v siedmich skupinách na ploche celého porastu s cieľom uvoľniť jedince čerešne, 

bresta, javora a jaseňa.  Intenzita zásahu 22%, jeden zásah do konca decénia, nepretržitá 

obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 65, jh 15, js 15, bh 3, cr 2. 

Technologický postup: 

Ťažbu sústrediť na dimenzované jedince buka a smreka, s cieľom presvetliť porast a vyvolať 

hodnotný prírastok na kvalitných jedincoch. Ťažba JMP s krátením kmeňov pri pni. Na 

približovanie použiť UKT (nie zberné lano – jednotlivo). Ťažbu uskutočniť mimo 

vegetačného obdobia.  

Dlhodobý zámer: 

Trvalo obnovovať porast s využitím prirodzenej obnovy pôvodných drevín. Vytvoriť kvalitnú 

vertikálnu a horizontálnu štruktúru porastu s čo najväčšou stabilitou pôvodných drevín. Znížiť 

škody zverou, zvýšiť produkciu porastu.  

 



Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch  

           

Č. porastu  (ako celok) t.j.   543a00 546b00 557 00   
 
  

 celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže  ha   9,59 6,36 23,19       

zásoba na ha (všet.etáží) m3   376 387 390       

Príslušnosť k HSLT     311 311 311       
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predpísaný rozsah ťažby m3   1450 700 700       

navrhovaný rozsah ťažby m3   651 777 417       

Kalkulácia na pôvod. 
spôsob vykonania 

na 1 m3 Sk   340 283 310       

na celý obj. Sk   221340 219891 129270 0 0 0 

Kalkulácia na zmen. 
spôsob vykonania 

na 1 m3 Sk   453 378 414       

na celý obj. Sk   294903 293706 172638 0 0 0 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk   73563 73815 43368 0 0 0 

v % %   33% 34% 34% ########## ########## ########## 
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Náklad na 1 ha 
zabezpeč. MLP 

z um.ob. Sk   105000 105000 105000       

z pr. ob. Sk   21453 21453 21453       

Prepis obnovy 

umelá ha   1,46 0,50 0,00       

prirodz.  ha   2,40 1,31 1,80       

Predpokl. obnovy 

umelá ha   0,08 0,00 0,00       

prirodz.  ha   1,62 2,00 1,07       

Náklad na 
zabezpeč.porastu 

pôv.sp. Sk   204787 80603 38615 0 0 0 

zmen.sp. Sk   43154 42906 22955 0 0 0 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk   -161633 -37697 -15661 0 0 0 

v % %   -79% -47% -41% ########## ########## ########## 
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Celk. náklad 

pôv.sp Sk   426127 300494 167885 0 0 0 

zmen.sp. Sk   338057 336612 195593 0 0 0 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk   -88070 36118 27707 0 0 0 

v % %   -21% 12% 17% ########## ########## ########## 



Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v  zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa LS Lednicke Rovne LO 3  časť Škripec   

                     

Porast  
(1. por. 
skup.) 

 plocha 
(vrátane 

2.(3) 
etáže  

zásoba na 
ha 

(všet.etáží) 

Vek 
(hor. 

etáže) 

Predpis LHP Návrh zmeny, resp. úpravy LHP Predpokl. zmena v 
nákladoch 

Očakáv. 
zmena vo 
výnosoch 

Realizácia 
v rokoch 

 

charakt. 
zásahu 

poč. 
zás. v 
dec.  

intenzita 
zásahu 

Prepis obnovy Prítomn. 
prir.zml. 

charakt. 
zásahu 

poč. 
zás. v 
dec.  

intenzita 
zásahu 

 Predpokl. obnovy   

umelá prirodz.   umelá   prirodz.   na ťažbu na pest. spolu  

č.  ha  m3       % ha ha % plochy     % ha ha % % % %    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

543B00       3,60     330 90 MCR 1 21 0,76                          

543A00       9,59     376 80 MCR 1 40 1,46 2,40 30 PV 1 20 0,08 1,62 33 -79 -21   
2007-
2012  

544 00     18,33     167 40 -50 1 9                            

546A10       3,56     414 95 MCR 1 51 0,51 1,30                        

546B00       6,36     387 95 MCR 1 28 0,50 1,31 30 PV 1 až 2 20 0 2 34 47 12   
2007-
2012  

547A10       8,02     389 110 MCR 2 48 1,56 2,30                        

547B00       1,68     254 45 50 1 4                            

548A00       8,48     359 75 MCR 1 21 1,81                          

549B10     12,70     414 100 MCR 1 23 0,70 1,95                        

550 10       5,41     430 100 MCR 1 19 0,15 0,90 45 PV 1 25 0 1,07 34 41 17   
2007-
2012  

551 00     12,36     420 100 MCR 1 23 0,89 1,95                        

552A00       3,24     402 95 MCR 1 31 0,10 0,90                        

552B00     10,04     417 90 MCR 1 25 0,82 1,70                        

553B00 8,87 248 40 -50 1 6                            

553C00       3,76     285 50 50 1 5                            

554A00       0,36     187 40 -50 1 7                            

554B01       1,22     351 90 MCR 1 48   0,46                        

555 00     10,63     414 95 MCR 1 32 1,28 2,10                        

556 00       8,78     371 85 MCR 1 25 0,86 1,30                        

557 00     23,19     390 90 MCR 1 8   1,80                        

558 10       2,75     425 105 MCR 1 73   2,00                        

559 00     10,61     295 60 50 1 5                            

560 00     18,09     370 65 50 1 5                            

561 00     17,40     358 70 50 1 5                            

                                         

                                         

Vysv.:   Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek     

Použité  MCR    malopološný clonný rub na stried.pás. DO dorub    VŤ 50+ výchovná ťažba nad 50 r.     

skratky  VCR    veľkoplošný cloný rub  VRS výberkový rub skupinový  VŤ 50- výchovná ťažba do 50 r.     

  SCR    skupinovitý clonný rub  VRJ výberkový rub jednotlivý   b.z.   bez zásahu       

  SkCR    
skupinový clonný 
rub   ÚV účelový výber   VŤ 50+Pr výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu  

 OCR   okrajový clonný rub   PV 
pomiestny výber 
jedn.stromov  VýP "výberková prebierka"-za účelom prebudovy porastu  

                     

 


