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Zápisník PRO SILVA 

 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  SR 
 

Lesná oblasť:  38b – Stolické, Veporské vrchy, 37 – Poľana 

Užívateľ (OZ):  Čierny Balog 
 

Zemepisné súradnice: 
19º 30´       48º 40 

LHC:  Lesy Hronec 
 

Rozpätie nadmorskej výšky:  920 – 1050 m.n.m 

Názov:  Túrniky 
 

Prevládajúca expozícia: juhovýchodná 

Výmera:107,40   
  

Priemerný sklon:  30% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
Chladná 

Priem. ročné zrážky v mm:   
1000 

Geologické podložie:  andezity pyroxenické 
s amfibolitom a biotitom                                                         

Priem. roč. teplota v °C: 5 
 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná poda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 
5301 živná jedľová bučina  5105 kyslá 
jedľová bučina  

Prírode blízke hospodárenie od r.2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 
bk 31, jh 3, br 1, jb 1, 

I. -     2 %, II. -    2 %, III. -  0  %, 
IV. -   %, V. -  %, VI+ - 96% 

Ihličnaté: 
Sm 51, jd 13 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný        29,05 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):156 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota  95 %,     palivo 5 % 

podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:       20%  
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 
 0,57 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 60%  
 

z toho prir. obnova 60%, umelá obnova 40 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:      20 % 
 

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

 

 

 

 



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 
Cieľom vytvorenia objektu Pro Silva Túrniky je prestavba prevažne jednoetážových porastov na 

porasty viacetážové a dosiahnutie pôvodného drevinového zloženia. 

K dosiahnutiu zdravých a odolných porastov s vysokou biodiverzitou je potrebná hlavne podpora 

prirodzeného zmladenia pôvodných cieľových drevín správnym selektívnym výberom v rôznych 

častiach porastov/jednotlivo alebo skupinovite/. K tomu je potrebná primeraná intenzita ťažbových 

zásahov a vhodné časové ako aj priestorové umiestnenie výchovných ťažieb. Z hľadiska dostupnosti 

porastov a ich presvetlenia je veľmi dôležité vytvorenie hustejšej siete približovacích liniek. Objekt 

Túrniky sa nachádza v rovnomennej lokalite Túrniky a susedí s tiež novozaloženým objektom Pro Silva 

Gazdová, LS Osrblie. Celková výmera objektu je 107,40 ha. Na rozdiel od predošlých objektov, v 

ktorých už možno vidieť v určitých skupinách určitú vertikálnu diferenciáciu, tento objekt tvoria 

väčšinou porasty  rovnoveké, jednoetážové/miestami smrekové monokultúry/ Hlavným cieľom do 

budúcnosti je tu prestavba porastov na porasty viacetážové so zastúpením pôvodných drevín. Veková 

štruktúra jednotlivých porastov sa pohybuje od 20 do 165 rokov. Plošné rozdelenie objektu podľa 

navrhovaných opatrení LHP  je nasledovné: 

Rubné porasty                                            – 3% 

Predrubné porasty do 50 rokov               - 87% 

Predrubné porasty nad 50 rokov             -  8%  

Prerezávkové porasty                                -  2%                 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe 

 

Obnovné ťažby 

V objekte sa nachádzajú dva porasty s predpísanou obnovnou ťažbou. V obidvoch prípadoch sa jedná 

o maloplošný podrastový hospodársky spôsob vo fáze dorubov s obnovnou dobou 10 a 20 rokov, s 

priemernou intenzitou zásahov 50%. 

 

Výchovné ťažby 

V porastoch  do 50 rokov LHP predpisuje v 9 porastoch výchovnú ťažbu o intenzite 18% ,čo znamená 

27 m3/ha.Na skutočné zásoby porastov, ktoré sú v LHP značne podhodnotené, by výchovné zásahy 

vyžadovali oveľa vyššiu intenzitu s hustejšou sieťou približovacích liniek. 

V porastoch nad 50 rokov / 2 porasty /LHP výchovnú ťažbu nepredpisuje. V budúcnosti by malo 

v týchto porastoch dôjsť k ich prebudove s cieľom vytvorenia podmienok pre porasty viacetážové. 



Obnova lesa 

LHP predpisuje obnovu lesa na ploche 0,76 ha. Podiel predpísanej prirodzenej obnovy predstavuje 

66% a umelej 34%.Nakoľko v budúcnosti sa v daných porastoch bude uvažovať s hospodárskym 

spôsobom účelovým,  porasty by sa mali obnovovať iba prirodzenou obnovou. 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

V danom objekte sa momentálne nenachádzajú mladé lesné porasty vyžadujúce potrebnú 

starostlivosť. 

 

Výchova prečistkami 

Prerezávky sú podľa LHP predpísané v 3 porastoch / 1x až 2x /na celkovej ploche11,11 ha za účelom 

kvalitatívneho a druhového výberu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu Pro Silva  

 

K vytvoreniu zdravých a odolných porastov s vysokou biodiverzitou v novozriadenom objekte Túrniky 

je potrebné zmeniť doterajšie obhospodarovanie na hospodárenie prírode blízke, ktoré si bude 

vyžadovať úplne iný prístup ako doteraz. Dosiahnutie pôvodného drevinového zloženia v daných 

porastoch, výšková ako aj hrúbková diferenciácia porastov, ktorá je jedinou zárukou trvalo 

udržateľného spôsobu obhospodarovania je hlavným cieľom zriadenia tohto objektu. Tieto ciele sa 

dajú dosiahnuť jedine predlžením obnovnej doby a jemnejšími ťažbovými spôsobmi. Pôvodný 

maloplošný podrastový spôsob, ktorý zaručuje nanajvýš vytvorenie dvojetážových porastov, by mal 

byť nahradený výberkovým, alebo účelovým hospodárskym spôsobom formou jednotlivého, alebo 

skupinového výberu. 

Hlavnými krokmi pri prebudove porastov na porasty prírode blízke by malo byť v prvom rade 

sprístupnenie porastov dostatočne hustou sieťou približovacích liniek. Ďalej by mal nasledovať 

zdravotný a kvalitatívny výber pri súčasne dodržanej optimálnej vertikálnej diferenciácie porastu. 

 

Obnovné ťažby 

Pôvodný maloplošný podrastový hospodársky spôsob by mal byť nahradený hospodárskym 

spôsobom účelovým alebo výberkovým, formou jednotlivého alebo skupinového výberu. Dôraz by sa 

mal klásť hlavne na zdravotný a druhový výber, so súčasným zreteľom na dodržanie  diferencovanej 

hrúbky porastov. Intenzita zásahov by mala byť úmerná skutočnej potrebe porastov. K dosiahnutiu 

požadovaného cieľa by mal byť porast najskôr dostatočne rozčlenený, ďalej by mal nasledovať 

zdravotný výber a v ďalšie následné zásahy by mali byť zamerané na zvyšovanie prírastku a na úpravu 

hektárovej zásoby. 

 

Výchovné ťažby 

Hlavnou prioritou je tu dostatočne rozčlenenie porastov sieťou približovacích liniek, ktoré jednak 

porasty lepšie sprístupňujú a na druhej strane poskytujú presvetlenie  porastov za účelom podpory 

prirodzeného zmladenia. Zvýšenou intenzitou úrovňových prebierok by sa mali podporovať zdravé 

a kvalitné jedince ,ako aj už existujúcich častí s prirodzeným zmladením. Účelom  výchovných zásahov 

bude zvýšenie zdravotného stavu, druhovej diferenciácie a kvality porastov, pri súčasnej podpore už 

existujúceho prirodzeného zmladenia. 

 

Obnova lesa 

Pri obnove lesa by som sa orientoval výlučne na prirodzenú obnovu , ktorá sa dá docieliť vopred 

vhodným uvoľnením cieľových drevín za účelom podpory prirodzeného zmladenia . 



Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Pri výberkovom spôsobe hospodárenia vzniknuté nárasty smreka, jedle, buka a javora nie je potrebné 

chrániť proti burine ani proti zveri. Prestrihávku a plecí rub vykonávať jedine za účelom redukcie 

počtu jedincov, úpravy drevinového zloženia a výrubu rozrastkov. 

 

Výchova prečistkami  

Vhodnými prerezávkovými zásahmi podporíme výškovú diferenciáciu porastu upravíme jeho druhové 

zloženie a odstránime z neho nekvalitné a netvárne jedince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonštračné objekty 

 

Porast 212a 

Jedná sa o rôznovekú smrekovú monokultúru s ojedinelým výskytom BK a BR. Porast je miestami 

medzernatý s nerovnomerným zakmenením. Nachádza sa v miernom 20% svahu juhovýchodnej 

expozície. Charakterizuje ho prevádzkový súbor 51115 a lesný typ 5301 

Charakteristika LHP/2005 – 2014/ 

1.etáž: Výmera 2,36 ha, vek 60 r., zakm. 0.8, zast. drevín sm 100%, celková zásoba 1490 m3 

2.etáž: Výmera 0,59 ha, vek 7 r. , zakm. 0.2 , zast. drevín sm 100% 

Predpis LHP: Bez zásahu 

Vykonané doteraz: 0 

 

 

 

Navrhované hospodárske opatrenia: 

Porast navrhujem prebudovať na porast viacetážový, výškovo a hrúbkovo diferencovaný. K 

dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné porast viac rozčleniť a zvoliť vyššiu intenzitu ťažbových zásahov. 

Vzhľadom na slušnú vitalitu porastu zdravotný výber tu bude iba ojedinelý. Zameriame sa však hlavne 

na podporu perspektívnych, cieľových stromov hornej etáže, z ktorej vyberieme jedince so slabšie 

vyvinutými korunami. Kvôli vytvoreniu strednej etáže podporíme aj kvalitné, potlačené jedince 



v tiennom postavení. Postupným uvoľňovaním cieľových stromov pripravíme podmienky pre vznik 

a podporu už existujúceho prirodzeného zmladenia. 

 

  

 

 

 
 

 

 

Porast 235 

Charakteristika z LHP /2004 – 2014/ 

Rôznoveký jednoetážový porast jednotlivo až skupinovite zmiešaný porast je čiastočne rozčlenený po 

zásahu v r.2004, miestami preriedený vetrovou kalamitou z r.1996. Porast má juhovýchodnú 

expozíciu s miernym 25% sklonom. Charakterizuje ho prevádzkový súbor 51116 a lesné typy 

5301/80%/ 5105 /20%/ 

Výmera 14,62 ha, vek 30 r., zakm. 0.9, zast. drevín SM 50%, BK 30%, JD 20%, celková zásoba 1287 m3 

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              miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami 

 

X    miesta osobitného významu             iné: 



Predpis LHP: V hustejších skupinách prebierka v 2.pol.decénia. plocha 7,00 ha , ihl.110m3 list.30m3 

Vykonané doteraz: ťažba PN 50m3 

Komentár: Celková zásoba porastu a s tým aj súvisiaca intenzita ťažbového zásahu je v LHP 

podhodnotená. 

 

 

 

Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: 

V poraste navrhujem zmeniť klasickú prebierku jednoetážového porastu na prebierku výberkovú, 

ktorej cieľom by malo byť vytvorenie porastu hrúbkovo ako aj výškovo diferencovaného. V prvom 

rade porast rozčleníme dostatočne hustou sieťou rozčleňovacích liniek/ 30-40 m/ za účelom lepšieho 

sprístupnenia ako aj bočného presvetlenia porastu. Ďalej sa zameriame na zdravotný výber a súčasne 

zasiahneme do hornej etáže porastu, čím uvoľníme priestor pre kvalitné úrovňové jedince. Zdravé 

a kvalitné jedince podúrovne necháme v tiennom postavení kvôli zvýšeniu hrúbkovej ako aj výškovej 

diferenciácie porastu. V ďalších zásahoch sa zameriame na podporu prirodzeného zmladenia 

uvoľňovaním perspektívnych jedincov schopných fruktifikácie. V súvislejších bukových častiach 

porastu sa zameriame na odstránenie rozrastavých, nekvalitných jedincov, čím vytvoríme priestor pre 

prirodzené zmladenie/hlavne jedle/. Kvôli dosiahnutiu určitej hrúbkovej a výškovej diferenciácii 

budeme postupovať na rôznych miestach rôznou intenzitou . 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Porast 242a 

Charakteristika z LHP /2004 – 2011/ 

Jedná sa o rôznoveký, jednotlivo až skupinovite zmiešaný dvojetážový porast juhovýchodnej 

expozície so sklonom 60%.Zakmenenie porastu je nerovnomerné, čiastočne spôsobené pomiestnymi 

kalamitami z minulých rokov. V redších častiach sa darí prirodzenému zmladeniu SM a JD.V 

hrebeňovej časti porastu je terén skalavý s balvanitými suťoviskami s výskytom JB. 

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              miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami 

 

X    miesta osobitného významu             iné: 



1.etáž : výmera 1,27 ha, vek 165 r., zakm. 0.3 , zast. drevín JD 45%, SM 38%, BK 17%, celková zásoba 

732m3,rub.doba 110, obn. doba 30 

2.etáž : výmera 1,28 ha, vek 25 r., zakm.0.5, zast. drevín SM 55%, JD 20%, BR 20%, BK 5%, zásoba 4 

m3 

Predpis LHP:         

Maloplošný clonný rub na 2 výšky porastu, dorub, založiť 2 východiska obnovy, 330 m3, ťaž. pl. 0,57 

ha. Nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri. Po ťažbe 1.etáže poškodené jedince 

2.etáže vyrúbať, obnovu ukončiť za 20 r., celková plocha na zales. 0,60 ha z toho prirodz. zml. 

0,38,obn.zast.drevín SM 5, JD 2, BK 2, BR 1 

Vykonané doteraz: ťažba RN 9 m3 

 

 

 

Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: 

,Maloplošný clonný rub predpísaný na dvoch východiskách by som zmenil na hosp. spôsob účelový, 

formu jednotlivého výberu po celej ploche porastu podľa potreby  s cieľom podporiť zaostávajúce, 

menej vyspelé jedince prvej etáže, čím by sa zvýšila ich stabilita a objemová produkcia. Zároveň by sa 

podporil rozvoj 25 ročnej druhej etáže porastu a na čiastočne odkrytých miestach po ťažbe by sa 

vytvorili priaznivejšie podmienky pre vznik a podporu už existujúceho prirodzeného zmladenia. 

Obnovnú dobu by som predlžil na 50 rokov.Za tú dobu by postupne spodná etáž porastu prešla do 

strednej etáže a existujúce prirodzené zmladenie by vytvorilo spodnú etáž porastu. Tým by sa 

dospelo k vytvoreniu cielenej hrúbkovej, výškovej ako aj drevinovej diferenciácii porastu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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              miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami 

 

X    miesta osobitného významu             iné: 

Technologický nákres 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



Porast 248b 

Charakteristika z LHP /2004 – 2011/ 

Rôznoveký jednotlivo až skupinovite zmiešaný porast južnej expozície so sklonom 30%.Zakmenenie 

porastu nerovnomerné,miestami medzery po ojedinelých pomiestných kalamitách v minulom 

decéniu.Porast je hodne atakovaný zverou vzhľadom na blízke krmné zariadenie. 

Výmera 5,05 ha, vek 30 r., zakm.0.8, zast.drevín SM 60%, BK 25%, JD 10%, BR 5%, celková zásoba 

porastu 691 m3 

Predpis LHP: Prebierka na celej ploche/ 5,05 ha / 125m3 

Vykonané doteraz: 0 

 

 

 

Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: 

Pre vytvorenie prírode blízkeho lesa je tu treba zmeniť celkovú koncepciu výchovy. Prvým krokom by 

malo byť vytvorenie hustejšej siete približovacích liniek slúžiacich jednak na lepšie sprístupnenie 

porastu, ako aj na jeho dostatočné bočné presvetlenie. Priemerné vzdialenosti medzi linkami by sa 

mali pohybovať medzi 30 – 40m, rešpektujúc pri tom aj lokálne terénne podmienky. Vzhľadom na 

skutočnosť, že porast bol v minulosti hodne atakovaný zverou, o čom svedčí aj jeho nie najlepší 

zdravotný stav, v prvom zásahu vyberieme z porastu všetky poškodené, neperspektívne jedince. 

Zároveň zasiahneme aj do hornej etáže, kde sa zameriame na uvoľnenie kvalitných, cieľových 

jedincov/hlavne jedle/, ktorých je tu vzhľadom na rôznovekosť porastu pomerne dosť. Takto 

pripravíme podmienky pre vznik a podporu už existujúceho prirodzeného zmladenia. V častiach 

porastu s veľkou  prevahou smreka kvôli drevinovej diferenciácii podporíme existujúcu jedľu a buk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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              miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami 

 

X    miesta osobitného významu             iné: 

Technologický nákres 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



Zoznam JPRL v objekte Pro Silva a návrh na prebudovu porastu 

JPRL Výmera  Vek 

Návrh prebudovať 
porast (áno-nie) 

uviesť pri veku 55-
80 r. 

 212a01 2,36 60 áno 
 212a02 0,59 7   
 212b00 10,97 40   
 213-00 18,18 35   
 223-00 13,31 35   
 234-00 12,62 30   
 235-00 14,62 30   
 241a11 0,10 165   
 241a12 0,11 25   
 241a20 3,26 15   
 241a30 0,75 5   
 241b00 5,90 35   
 242a11 1,27 165   
 242a12 1,28 25   
 242a20 9,71 25   
 242b01 1,40 60 áno 
 242b02 0,35 15   
 248a00 5,57 50   
 248b00 5,05 30   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  



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

212a 2,95     505 60 VŤ50+ - - - - 5 VŤ50+Pr 2 25 - 0,5 2015

212B 10,97   138 40 VŤ50- 1 17 - - 3 VyP 2 25 - 0,8 2015

213 18,18   159 35 VŤ50- 1 19 - - 3 VyP 2 25 - 1 2012

223 13,31   162 35 VŤ50- 2 21 - - 1 VyP 2 27 - 0,8 2012

234 12,62   147 30 VŤ50- 1 24 - - 2 VyP 2 37 1 2015

235 14,62   88 30 VŤ50- 1 11 - - 1 VyP 2 30 - 1,5 2012

241a 0,21     486 165 DO 1 100 0,04 0,12 50 PV 2 50 +15% -30% -15% 2014

241b 5,90     107 35 VŤ50- 1 32 - - 1 VyP 2 46 +15% -30% -15% 2014

242a 2,55     345 165 DO 1 45 0,22 0,38 50 PV 2 60 2013

242b 1,75     218 60 VŤ50+ - - - - 2 VŤ50+Pr 2 25 0,4 2013

248a 5,57     299 50 VŤ50- 1 8 - - 2 VyP 2 25 - 0,8 2015

248b 5,05     137 30 VŤ50- 1 18 - - - VyP 2 40 - 0,5 2011

212a

212b

213

223

234

235

241a

241b

242a

242b

248a

248b

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

podpora prirodzeného zmladenia,výrub iba rubne zrelých stromov,zvýšenie výťaže hmoty

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek

podpora prirodzeného zmladenia,výrub iba rubne zrelých stromov,zvýšenie výťaže hmoty

využitie predčasnej prirodzenej obnovy,obnovné rozpracovanie porastu v skupinách s možnosťou prebudovy  na výberkovú resp.mozaikovitú viacvrstvovú štruktúru

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek

Využitie predčasnej prirodzenej obnovy,obnovné rozpracovanie porastu v skupinách s možnosťou prebudovy  na výberkovú resp.mozaikovitú viacvrstvovú štruktúru

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek

nedostatočný predpis výchovnej ťažby,zhustenie siete približovacích liniek,podhodnotená zásoba porastu

poč. zás. 

v dec. 

intenzita 

zásahu

Predpokl. obnovycharakt. 

zásahu

účel zmeny

intenzita 

zásahu

Prepis obnovy Prítomn. 

prir.zml.

Vek 

(hor. 

etáže)

poč. zás. 

v dec. 

Realizáci

a v 

rokoch

Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v  zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Porast  

(1. por. 

skup.)

 plocha 

(vrátane 

2.(3) etáže 

zásoba na 

ha 

(všet.etáží

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

nákladoch

Očakáv. 

zmena vo 

výnosoch

charakt. 

zásahu



 


