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1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 

 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  Slovenská republika 

 

Lesná oblasť:  38 a- Stolické vrchy, juh  

Užívateľ (OZ):  Revúca 

 

Zemepisné súradnice:  20°03 ‘ v. d. 
 48°41‘ s. š 

 
LHC:  Revúca 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 475 – 1020  m.n.m  

Názov:  Korimovo 

 

Prevládajúca expozícia: S 

Výmera:  221.94  ha 

 

Priemerný sklon: 40 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: vlhká mierne teplá oblasť 
vrchovinová 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 803 mm 

Geologické podložie: žuly, ruly 
 

Priem. roč. teplota v °C: 6 °C 

Prevládajúce pôdy: kambizeme 

 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Ft- Fagetum 
typicum, AF - Abieto – Fagetum,  
FrAl - Fraxineto - Alnetum 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: BK 44, JL 12, JH 11, HB 7, JS 4, 
BR 2, JB 1, LP +, JM + 
 

I. –  14 %, II. -   20 %, III. -   8 %, 
IV. – 0 %, V. - 10 %, VI+ - 48 % 

ihličnaté: SM 11, JD 8 
 

Produkcia a ťažba:  

Zásoba : 64 915 m3 Plánovaný etát ročný:  10,7  m3/ha  

 

Priem. zásoba (odhad z LHP):  293 m3/ha 

 

z toho: úžitková hmota  97 %, palivo  3 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:   77 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):49,85 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  18 % 

 

z toho prir. obnova 68 %, umelá obnova 32 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:  5% 
 

z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 100  % 
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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  

 
 
 



 5 

 

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA 
 
 

Objekt PRO SILVA Korimovo je tvorený komplexom porastov LHC Revúca, kde 
približne polovica porastov je rubne zrelá. Časť porastov tvoria kvalitné zmiešané 
porasty BK s JD a SM, ktorý je na ústupe, ďalšia časť porastov sú BK porasty 
s prímesou SM, JS, JH. V zamokrených častiach objektu sa nachádzajú JL porasty 
so skupinami SM. V objekte sa nachádzajú porasty uznané na zber semena JD  
(Abies alba).  

Zámerom vytvorenia objektu je zachovanie genofondu jedle jej prirodzenou 
obnovou. Ďalším zámerom je jednotlivým výberom docieliť výberkovú štruktúru 
skupinovej formy v BK-JD-SM porastoch. V bukových porastoch sa zamerať na 
zvyšovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej produkcie porastov a na podporu, alebo 
vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ostatných drevín nachádzajúcich sa 
v poraste. Dôležitým zámerom je zabrániť ťažbe rubne nezrelých stromov. Efektom 
týchto opatrení by mala byť minimalizácia pestovateľských nákladov. 

Tieto zámery môžeme dosiahnuť prostredníctvom prírode blízkeho 
hospodárenia t.j. pomiestnym výberom jednotlivých stromov, jemnejšími formami 
clonnej obnovy na menších skupinách (do 0,20 ha) s dlhou obnovnou dobou (cca 50 
rokov). 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
 
Obnovné ťažby  

Prevládajúcim obnovným postupom v LHP z roku 2005 – 2014 je okrajový 
clonný rub (OCR) a maloplošný clonný rub (MCR) v pásoch na dve výšky porastu, 2x 
za decénium, dorub (DO). 

Intenzita zásahu: v predpisovej časti LHP predstavovala 25-45 % ťažby 
zo zásoby porastu. 

Ťažbové postupy: Ťažba dreva sa vykonáva JMP. Približovanie dreva sa 
vykonáva metódou  surových kmeňov pomocou ŠLKT (UKT)( P - OM, VM – OM ) 
v kombinácii s koňmi ( P – VM ) v závislosti od terénnych podmienok. 

.   
Výchovné ťažby  
           V PÚ - 50r LHP predpisuje 11 – 32 m3 / ha, intenzita zásahu sa pohybuje od 
3- 10% zo zásoby porastu. 
         Spôsob vykonania:  V listnatých prebierkových porastoch sa  zasahuje do 
úrovne s cieľom podporiť najkvalitnejšie jedince za účelom zvýšenia ich prírastku 
a kvality. V ihličnatých porastoch a skupinách sa zasahujeme aj do podúrovne. 
V oboch prípadoch zohľadňujeme v neposlednom rade zdravotný výber kde 
selektujeme poškodené jedince. 
 
Obnova lesa  

Podľa LHP v rokoch 1995 – 2004:  
Obnova lesa 25,61 ha: (10,99 ha BK, 7,32 ha JD, 6,04 ha SM, 1,07 ha JH, 0,14 

JS, 0,05 ha SC,). 
Z toho: - prirodzenou obnovou 13,88 ha (54 %): (BK, JD) 
- umelou obnovou 11,73 ha (46 %): (SM, JD). 
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 Podľa LHP v rokoch 2005 – 2014: 
Obnova lesa 49,85 ha: (29,44 ha BK, 2,06 ha HB, 5,94 ha JH, 1,16 ha JS, 2,56 

ha JD, 8,69 ha SM). 
Z toho: - prirodzenou obnovou 33,75 ha (68%): (27,68 ha BK, 2,08 ha HB, 2,85 

ha JH, 1,16 ha JS). 
- umelou obnovou 16,10 ha (32%): (1,76 ha BK, 3,09 ha JH, 2,56 ha JD, 8,69 

ha SM). 
Spôsob vykonania:  sadba jamková,  
 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Ochrana proti burine vyžínaním sa prevádza 1x ročne, v prípade potreby aj 2 x, 

odstraňuje sa malinčie a černičie do doby zabezpečenia MLP. Ide hlavne o MLP 
vzniknuté umelou obnovou. 

Ochrana proti zveri sa vykonáva prevažne chemicky (cervakol) a to náterom 
terminálnych výhonkov . 

Plecí rub a výsek krov sa vykonáva za účelom podpory hlavných 
hospodárskych drevín a ostatných cenných listnáčov odstraňovaním liesky, osiky 
a rakyty resp. ostatných prípravných drevín. 

 
Výchova prečistkami 

Predpis prerezávok : prerezávky sa vykonávajú 1x prípadne 2x za decénium, 
podľa potrieb porastu . 

Spôsob vykonania: -ihličnaté porasty – zásah v podúrovni a úrovni negatívnym 
výberom, odstránenie vrastavých jedincov, silnejšie zásahy, podpora ihl. drevín, 
zdravotný výber jedincov poškodených obhryzom, 

    - listnaté porasty – zásah v úrovni a nadúrovni negatívnym 
výberom (odstraňovanie predrastlíkov, rozrastlíkov, zdravotný, tvarový, druhový 
výber  jedincov, jemnejšie zásahy), intenzita zásahu do 20%. 
 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
 

Snahou tohto projektu je zabezpečiť výberkovú štruktútu SM-JD-BK porastov 
pomocou prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Docieliť zvyšovanie kvalitatívnej 
a kvantitatívnej produkcie porastov a vytvárať vhodné podmienky pre prirodzenú 
obnovu všetkých drevín nachádzajúcich sa v materskom poraste. 
 
Obnovné ťažby  

Obnovné postupy:   V zmiešaných porastoch BK a JD používať jednotlivý výber 
alebo skupinový výber v časti porastu s ihličnatými a listnatými drevinami 
a skupinový clonný rub v listnatej časti (skupiny o veľkosti do 0,20 ha) porastu.  

Počet zásahov v decéniu: 1 - 2 zásahy v decéniu podľa stavu porastu. 
Intenzita zásahu:  do 20% 
Zdôvodnenie obnovných postupov: Vylúčením MCR resp. VCR zabránime 

ťažbe rubne nezrelých stromov a výberom jednotlivých stromov vytvoríme podmienky 
na formovanie koruny najkvalitnejších jedincov, čím dosiahneme zvýšenie ich 
hodnotovej produkcie. Skupinovým clonným rubom a jednotlivým výberom budeme 
postupne vytvárať diferencovanú štruktúru porastu cez vytvorenie východísk 
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s nepravidelným tvarom a časovým odstupom, kde podporíme vznik prirodzeného 
zmladenia všetkých drevín materského porastu. 

Spôsob vykonania: V porastoch nerozčlenených vykonáme technologickú 
prípravu pracoviska, hustou sieťou približovacích liniek v rozostupe cca 40m. Ťažbu 
vykonáme smerovou stínkou  na približovacie linky. Pre zachovanie podrastu ako aj 
minimalizáciu poškodenia zostávajúcich stromov vykonáme podľa potreby rozrez 
vyťažených kmeňov. Približovanie sa bude vykonávať v závislosti od terénnych 
podmienok LKT, alebo kombináciou LKT, kone. Stromy poškodené oderom pri 
približovaní ošetríme Pellacolom. 

V LHE bude forma obnovnej úmyselnej ťažby evidovaná pod skratkou SV 
(výberková skupinová), JV (výberková stromová), MP (maloplošná podrastová). 

V LHE bude forma obnovnej úmyselnej ťažby evidovaná pod skratkou SV 
(výberková skupinová), JV (výberková stromová), MP (maloplošná podrastová). 

 
 

Výchovné ťažby   
Spôsob vykonania:  úrovňové prebierky s pozitívnym 17 % v výberom,  
Intenzita zásahu: zvýšiť intenzitu zásahu do závislosti od dreviny, zakmenenia 

a veku porastov 
Rozčleňovanie: dôkladné rozčlenenie porastov sieťou približovacích liniek 

v rozostupe 40 m (± 10m) širokých 3 m 
Zdôvodnenie výchovy: Úrovňovou prebierkou s pozitívnym výberom formovať 

koruny vytypovaných najkvalitnejších jedincov so zachovaním strednej vrstvy a tým 
zvyšovať ich hodnotovú produkciu.  

  
Obnova lesa  

Zmenou obnovného postupu sa očakáva zvýšenie kvality a kvantity a stability 
porastov, 100% využitie prirodzeného zmladenia, zachovanie genofondu JD a 
vylúčenie umelej obnovy. Umelú obnovu môžeme uplatniť iba pri snahe o vnesenie 
SM do porastov, ktorý je v dôsledku podkôrnikovej kalamity na ústupe. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Mladé lesné porasty vzniknuté z prirodzenej obnovy nebude potrebné vyžínať 
(existencia hornej vrstvy zamedzí zaburineniu plôch) a ochrana proti zveri sa 
maximalizáciou prirodzenej obnovy sa takmer vylúči. Uplatníme ju iba pri drevinách 
náchylných na poškodenie zverou (JH,JD). Prestrihávky zamerané na úpravu hustoty 
nárastov cez negatívny výber (zdravotný výber, poškodené jedince ťažbou) sa budú 
vykonávať len na existujúcich MLP (východiská). V podraste existujúcom pod 
materským porastom tento výkon nebude nutné realizovať.  
 
Výchova prečistkami 
        V zmiešaných  porastoch (BK s JH a JS) vykonávať zásah v úrovni pri uplatnení 
negatívneho výberu s prihliadnutím na podporu BK. V skupinách JS s JH uplatniť 
zdravotný výber a odstraňovat jedince poškodené zverou (obhryzom). V skupinách 
JD a SM uplatňovať zásah v úrovni, resp. podúrovne so zameraním na podporu 
najkvalitnejších jedincov. Zásahy vykonávať dva krát za decénium, pri viacetážových 
porastoch vykonávať zásah po ťažbe (odstránenie poškodených jedincov ťažbou 
a približovaním). Zabezpečiť rozčleňovanie porastov približovacími linkami 
v rozostupe cca 30 – 40 m, širokými 3m.  

 



 8 

Demonštračné objekty: 
 
Porast 1455 
 
Charakteristika (LHP 2005-2014): 
 
 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 
1. etáž   11,92 ha     130 7             BK 46; JD 45; JH 7; SM 2 
2. etáž     2,98 ha       10        2            BK  95; JH 5 
Celková zásoba 6690 m3, zásoba na  449 m3/ha.  
 

Predpis predchádzajúceho 
LHP (1995-2004): 
Okrajový clonný rub v pásoch, 
šírka na dve výšky porastu, 
založiť 3 východiská obnovy, 
postupovať na západ.  
OÚ - 6,68 ha / 3010 m3 

 
Vykonané: Ťažba: OÚ – 3,67 
ha/1675,01 m3,  NŤ – 119,32 
m3 (PH, VT) 1999 –0,40ha (JD) 
prirodzeným zmladením, 2004 
-  prirodzené zmladenie 2,40 
ha (BK 2,28, JH 0,12) 
 
Nový predpis LHP (2005-
2014):  
Okrajový clonný rub v pásoch, 
šírka na dve výšky porastu, 
založiť 3 východiská obnovy. 
Postupovať na západ. Po 
ťažbe nezmladené miesta 
doplniť, vyžínať, chrániť proti 
zveri. Dva zásahy za 
decénium, ťažba 2900m3, 
intenzita zásahu 43 %, 
obnovná doba 30 r., obnova na 

ploche 5,17 ha, z toho prirodzená obnova 3,31 ha,  predpokladané obnovné 
zastúpenie BK 50, SM 20, JD 20, JH 10.   
     
Vykonané 
NŤ – 40,11 m3  (vietor), podsadba SM 750/0,24 (ks/ha) 
                                           
Komentár:  
V súčasnosti je porast dvojetážový, tvorí ho rôznoveká stredná kmeňovina, 
jednotlivého až skupinového zmiešania a nerovnomerného zakmenenia. Pri hrebeni 
porastu je pôda skalnatá, naopak v spodnej časti miestami zamokrená. Na severe pri 
ceste je porast redší. Nachádzajú sa tam aj mladšie skupiny JH, JL, BK. V redších 
skupinách sa vyskytuje prirodzené zmladenie BK a JD. Porast je uznaný na zber 
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semena jedle bielej (abies alba). Porast je rozpracovaný MCR, 3 východiská 
(presvetlenie s menšou intenzitou ako predpisovalo LHP), kde sa nachádza 
prirodzené zmladenie BK, JD. V spodnej časti východísk bola vykonaná podsadba 
SM.  
 
Návrh zmeny LHP:  
V poraste nahradiť OCR jemneším a prírode bližším hospodárením. Porast je 
potrebné rozčleniť približovacími linkami. V častiach porastu s vyšším zastúpením JD 
postupovať VRJ a postupným odstraňovaním poškodených, nekvalitných a jedincov, 
ktoré bránia v raste kvalitnejším zložkám porastu, rozpájať koruny hornej vrstvy a tým 
podporiť hrúbkový prírastok a zároveň vytvoriť podmienky pre prirodzené zmladenie 
JD. V častiach kde prevláda BK uplatňovať VRS na plôškach do 0,20 ha a tým 
docieliť časové a priestorové oddelenie vniku prirodzenej obnovy BK. Podúroveň 
treba zachovať. 
 
Dlhodobý zámer:  
Postupné budovanie výberkovej (difrencovanej) štruktúry porastu cez obnovu 
(zdravotný výber, ťažba nekvalitných jedincov a tých, ktoré negatívne ovplyvňujú 
koruny kvalitných stromov; ťažba rubne zrelých stromov), zachovanie genofondu JD, 
vytváraním podmienok pre jej  prirodzené zmladenie. 
 
Porast 1461 
 
Charakteristika (LHP 2005-2014): 
 
 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 
1. etáž    7,41 ha      105 r.    7     BK 87; JL 5; SM 4; JH 4   
2. etáž    3,17 ha     5 r.  3            BK 40; JS 30; JH 30 
Celková zásoba 4486 m3, zásoba na  424 m3/ha.  
 
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004): 

Okrajový clonný 
rub v pásoch, šírka 
na dve výšky 
porastu, 
pokračovať od 
založených 
východísk. 
Postupovať na 
západ  
OÚ – 3,37 ha/1300 
m3 

 
Vykonané: 
Ťažba OÚ- 3,08 
ha/1189,34 m3, NŤ 
– 254,87 m3 (VT, 
PH, IM). 2003 
podsadba 0,50 
ha(SM 0,20,JD 
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0,30) a 0,29 ha(BK 0,15, JH 0,05, JS 0,09), prirodzená obnova, 2004 - 4,90 ha (BK 
1,96, JH 1,47, JS1,47) 
 
Nový predpis LHP (2005 - 2014):  
Okrajový clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu, pokračovať od založených 
východísk. Postupovať na západ. Pomiestna príprava pôdy. Nezmladené miesta 
doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri. Obnovná doba 30 r., Dva zásahy za decénium, 
ťažba 1300 m3, intenzita zásahu 29 %, obnova na ploche 2,15 ha, z toho 
predpokladaná prirodzená obnova 1,73 ha,  predpokladané obnovné zastúpenie BK 
70, SM 10, JD 10, JH 10. 
 
Vykonané:  
NŤ 143,16 m3   (poškodenie hmyzom), OÚ 1,10 ha/325,59 m3, Posadba JD 2500/0,50 
(ks/ha)   

 

 Komentár:  

Porast je v súčasnosti dvojetážový, rôznoveký, jednotlivého až skupinového 
zmiešania s ojedinelým výskytom CS, JS. Pôda v poraste je miestami skalnatá 
a v spodnej časti zamokrená . V redších skupinách výskyt prirodzeného zmladenia 
BK, miestami JH. Porast je rozpracovaný OCR na 3 východiskách s vyskytujúcim sa 
prirodzeným zmladením BK a JH a podsadbou JD. 
 
Návrh zmeny LHP: 
OCR nahradiť skupinovým cloným rubom (Sk CR) s plochou do 0,20 ha. Uplatňovať 
zdravotný výber, zameriavať sa na poškodené, nekvalitné, prestárnuté a rubne zrelé 
jedince. Porast je potrebné rozčleniť. 
 
Dlhodobý zámer:  
Pestovanie porastovej zásoby a postupné vytvorenie mozaikovej štruktúry porastu. 
 
 
 
Porast 1457 
 
Charakteristika (LHP 2005-2014): 
 
 
                             Výmera      Vek      Zakmen.   Zastúpenie 
1. por.sk.,1. etáž         5,03 ha      125 r.       4             BK 53; JL 22; JD 11; SM 10;     
        JH 4 ; 
1. por.sk. 2. etáž   1,27 ha         25 r.         2             BK 50 ; JS 25; JH 25 
2. por.sk.                  10,30 ha         25 r.         9             JS 35; SM 20; BK 20; JH 20;
          JD 5; 
3. por.sk.            1,03 ha  5 r.    10   SM 45; JH 25; BK 20; JB 10;
  
Celková zásoba 2393 m3,  zásoba 321  m3 / ha.  
 
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004): 
VCR na celej ploche, poškodené  jedince vyrúbať 
Prerezávka 2x, 1zásah do polovice platnosti LHP. 
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OÚ – 2,80 ha / 1300 m3 
 
Vykonané: 
OÚ – 2,90 ha/1386,79 m3; NŤ – 36,74 m3 ( VT, PH),  
1457 11 - 1996 -  1,50 prir. zmladenie (BK 0,80, JD 0,50, JH 0,20), umelá obnova 
0,66ha (JD 0,16, SM 0,50) 1997 - 0,19 ha JD, 2003 – prir. zmladenie 0,35 ha 
(BK0,25, JH 0,10) 
1457 20 – 1995 – prir. zmladenie 1,50 ha (BK 0,80, JD 0,50, JH 0,20) 1999 op. 
sadba 0,78 ha (SM) 2000 op. sadba 0,28 ha (SM) 
 
Nový predpis LHP (2005 - 2014): 
1.porastová skupina: 
1.etáž - Maloplošný clonný rub pásoch, šírka na dve výšky porastu, dorub na 
striedavých pásoch, šírky na 2 výšky porastu. kalamitu spracovať. Pomiestna  
príprava pôdy, nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri. Dva zásahy 
za decénium, ťažba 1430 m3, obnovná doba 10r., obnova na ploche 5,06 ha, z toho 
prirodzená obnova 3,59 ha, predpokladané obnovné zastúpenie BK 30, SM 20, JD 
10, JS 20, JH 20. 
2.etáž – Po ťažbe hornej etáže poškodené jedince vyrúbať 
2.porastová skupina – Vo vyspelejších skupinách JH a JS prebierka vo výške 45 m3  

na ploche 2,5 
ha, na ostanej 
ploche 
prerezávka 2x 
jeden zásah do 
polovice 
platnosti LHP, 
dokončiť 
rozčleňovanie. 
3.porastová 
skupina – 
Prerezávka 
koncom 
platnosti LHP 
v posledných 3 
rokoch. 
Vyžínať 
a chrániť proti 
zveri 
 
 

Vykonané: 
NŤ  27 m3  (poškodenie hmyzom), OÚ- 596,88 m3 , VÚ-50 – 2,50 ha/45,37 m3,  

 
Komentár:  
V súčasnosti tvoria porast tri porastové skupiny. 
Prvá porastová skupina je tvorená dvoma etážami. Ide o rôznovekú hrubú 
kmeňovinu nerovnomerného zakmenenia s jednotlivým až skupinovým zmiešaním. 
Ojedinele sa tu vyskytuje JH. Pôda je miestami skalnatá a zamokrená. V poraste je 
rozpracovaný OCR.  
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Druhú porastovú skupinu tvorí žrďkovina s jednotlivým až skupinovým zmiešaním. JS 
sa vyskytuje v hornej úrovni plošne a rovnomerne po ploche sa vyskytujú menšie 
skupinky JD a SM.  Porast je nerovnomerne vyspelý. V strede porastu sa nachádzajú 
staršie skupiny JS a JH. BK sa v poraste vyskytuje v menšom zastúpení ako je 
v popise LHP. 
Tretia porastová skupina vznikla prirodzeným zmladením. Zmiešanie drevín je 
jednotlivé až skupinové, ojedinele sa vyskytuje JM, JD a BR. Pôda je miestami 
skalnatá. 
 
Návrh zmeny LHP: 
Dokončiť rozčlenenie porastu. 
V prvej porastovej skupine nerealizovať MCR a dorub, ale realizovať VRS, spracovať 
kalamitu SM, postupne odstraňovať poškodené, nekvalitné a stromy brániace v raste 
kvalitnejším jedincom. V druhovom zložení podporovať JD a SM. Zásahom tak 
podporiť prirodzenú obnovu aj ostatných drevín nachádzajúcich sa v materskom 
poraste.  
V druhej porastovej skupine bola realizovaná prebierka (45 m3). Vo vyspelejších 
častiach, kde prevláda JS je ešte potrebné aplikovať výberkovú prebierku (10 m3),  
odstrániť poškodené jedince JS a JH z úrovne. V menej vyspelých častiach porastu v 
skupinách JD prerezávkou znížiť ich hustotu a po celej ploche porastu podporovať 
jedince JD a BK v spodnej vsrtve.  
V tretej porastovej supine uplatniť výchovný zásah – čistku (prerezávku). V listnatej 
časti zasahovať do úrovne a nadúrovne, naopak v ihličnatých skupinách zasahovať 
aj do podúrovne s cieľom vytvoriť väčšie a silnejšie koruny ostávajúcich 
najkvalitnejších stromov. 
 
Dlhodobý zámer:  
Výberkovým rubom-skupinovým a výberkovou prebierkou postupne vytvárať 
diferencovanú štruktúru, v druhej porastovej skupine postupne znížiť podiel JS a JH 
a zvýšiť podiel JD, SM, BK. 
 

Porast 1468  
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 
 
 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 
1. etáž    15,62 ha  100 r.   8   BK 75, JH 10, SM 9, BR 4, HB 2 
2. etáž      3,90 ha    10 r.     4   BK  50, JH 40, JM 10 
 
Celková zásoba 8725 m3, zásoba na  557 m3/ha.  
 
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004):  
Poškodené jedince vyrúbať, VÚ+50r - 10 m3 

 

Vykonané:  
NŤ – 231,23 m3, (poškodenie hmyzom) 1998 -  umelá obnova 0,35 ha (BK). 2004 
prir. zmladenie 6,75 ha (BK 3,36, JH 3,39) 
 
Nový predpis LHP (2005 - 2014):   
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Okrajový clonný rub v pásoch na dve výšky porastu, založiť dve východiska obnovy.  
Postupovať na západ, v redších skupinách dorub. Po ťažbe nezmladené miesta 
doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri, pomiestna príprava pôdy. Dva zásahy za 
decénium, ťažba 2500m3, intenzita zásahu 29%  , obnovná doba 30r., obnova na 
ploche 4,51 ha,  z toho prirodzená obnova 3,61 ha,  predpokladané obnovné 

zastúpenie BK 70; SM 20; JH 10 
 
Vykonané:  
OÚ – 415,34 m3, NŤ -  971,08 m3 
(Poškodenie hmyzom), 
prirodzené zmladenie BK 0,30 ha 
 
Komentár:  
V súčasnosti je tento porast 
dvojetážový. Ide o rôznovekú 
strednú kmeňovinu s jednotlivým 
až skupinovým zmiešaním. 
Ojedinele sa tu vyskytuje JH, JM, 
OS, BR. V poraste je 
rozpracovaný OCR s dvoma 
východiskami. Porast bol 
postihnutý podkôrnikovou 
kalamitou, čoho dôsledkom bolo 
vymiznutie SM z porastu. 
V Z časti porastu tak vzniklo viac 
holín cca 0,50 ha, v ktorých sa 
vyskytuje prirodzené zmladenie 
BK, JH. Kalamitou vznikli 
preriedené časti porastu, kde je 
tiež zmladenie BK a JH. Pri 
hrebeni je pôda výrazne 

skalnatá. 
 
Návrh zmeny LHP:  
Nakoľko bol porast značne zasiahnutý pomiestnou kalamitou navrhujeme 
nerealizovať OCR a dorub, ale skupinový clonný rub (SkCR) na plochách rôzneho 
tvaru do 0,20 ha, na miestach, kde porast nebol zasiahnutý kalamitou a kde sa 
vyskytujú prestárnuté, poškodené, nekvalitné, prípadne rubne zrelé jedince BK. 
Nakoľko sa prirodzené zmladenie SM vyskytuje len sporadicky, navrhujeme ho 
doplniť umelou obnovou. 
 
Dlhodobý zámer:   
Pestovanie porastovej zásoby. Vytváranie podmienok pre časovo a priestorovo 
oddelené prirodzené zmladenie.  
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