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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: 18 – Revúcka vrchovina 

Užívateľ (OZ): Revúca 
 

Zemepisné súradnice: 20° 03´v.d. 
                                    48° 36´ s.š. 

LHC: Ratková 
 

Rozpätie nadmorskej výšky:300 – 725 m.n.m 

Názov: Kojatina 
 

Prevládajúca expozícia: V , SV , JV 

Výmera: 219,21 ha 
 

Priemerný sklon: 45% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne pásmo 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 750 mm 
 

Geologické podložie: bridlice s pieskovcom  
 

Priem. roč. teplota v °C: 6 °C 

Prevládajúce pôdy: rankrová hnedá pôda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Fp( Fagetum 
pauper) 27%, Qf(Querceto-fagetum) 70% 
Af( Abieto – fagetum) 3% 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2009 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté:   BK 59, HB 12, DZ 9, JH 5, BR 3,  
OS 3 
 

I. - 10 %, II. - 10  %, III. - 3 %, 
IV. - 8%, V. -40  %, VI+ -30 % 

ihličnaté: SM 5, SC 3, JD 1 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba:    52 828 m3 
 

Plánovaný etát ročný  6,5 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):   241m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota  98%, palivo 2% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:  30% 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 
34,31 ha 

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

z toho prir. obnova 63%, umelá obnova 37% 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:    10% 
 

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  

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 
     Objekt PRO SILVA Kojatina je tvorený komplexom porastov o výmere 219,21 ha 
v LHC Ratková. Ide o zmiešané porasty, kde prevládajúcou drevinou je BK s DZ 
a HB,  s prímesou SM, JH, SC, BR, OS, JD. 
     Nakoľko je objekt tvorený porastmi rôzneho veku, pestrého drevinového zloženia 
a nerovnomerne vyspelých jedincov v porastoch je vhodné v týchto porastoch 
vytvoriť objekt PRO SILVA. Hlavným zámerom je zvyšovanie kvalitatívnej 
a kvantitatívnej produkcie porastov, podporovať a zlepšovať podmienky pre 
prirodzenú obnovu a formovať diferencovanú štruktúru porastov objektu. Daný zámer 
dosiahnuť jemnejšími zásahmi – pomiestnym výberom jednotlivých stromov na celej 
ploche porastov formou zdravotného a zušľachťovacieho rubu, čím sa podporia 
kvalitné a zdravé jedince. Ďalším zámerom je zachovanie trvalej existencie lesa, 
biodiverzity a prirodzenej druhovej skladby. 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
 
     Prevládajúcim obnovným postupom v LHP z roku 1987 – 1996 bol maloplošný 
clonný rub v pásoch so šírkou na 2 výšky porastu s 2 zásahmi v decéniu, intenzita 
zásahu v predpisovej časti bola 30 % zo zásoby porastu a obnovná doba 30r. 
     V LHP z rokov 1997 – 2006 a 2007 – 2016 bol plánovaný okrajový clonný rub 
v pásoch na 2 výšky porastu, 2 zásahy v decéniu, intenzita 30%, obnovná doba 30r. 
     Ťažbové postupy: Ťažba dreva je vykonávaná JMP. Približovanie dreva sa 
vykonáva metódou surových kmeňov UKT (ŠLKT) v kombinácii s koňmi v závislosti 
od terénnych podmienok. Približovanie dreva lanovkovými technológiami 
a harvestormi zatiaľ neboli využívané. 
 
Výchovné ťažby  
 
     V porastoch +50r LHP predpisuje 25 - 30 m3/ha, intenzita zásahu 12 – 16 % zo 
zásoby porastu. V porastoch -50r LHP predpisuje 10 – 15 m3/ha, intenzita zásahu 10 
% zo zásoby porastu. 
     Spôsob vykonania: zásah sa vykonáva prevažne v úrovni, v malej miere aj v 
podúrovni. Racionalizačné metódy sa neuplatňovali. Výchova sa zameriavala na 
odstraňovanie nekvalitných a napadnutých stromov, úpravu drevinového zloženia 
a stabilitu porastu.   
 
Obnova lesa  
 
Podľa LHP v rokoch 1997 – 2006: 
      Obnova lesa 25,51 ha: (15,40 ha BK, 3,92 ha SM, 3,10 ha DB, 1,91 ha JH, 0,97 
ha SC, 0,16 ha JD, 0,05 ha BO) 
Z toho: -prirodzenou obnovou 4,48 ha (18%): (4,01 ha BK, 0,47 ha JH) 
            -umelou obnovou 21,03 ha (82%): (11,39 ha BK, 3,92 ha SM, 3,10 ha DB, 
1,44 ha JH, 0,97 ha SC, 0,16 ha JD, 0,05 ha BO) 
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Podľa LHP v rokoch 2007 – 2016: 
     Obnova lesa 34,31 ha: (20,31 ha BK, 6,67 ha DZ, 5,63 ha HB, 0,80 ha SC, 0,76 
ha JH, 0,18 ha SM) 
Z toho: -prirodzenou obnovou 21,45 ha(63%): (15,52 ha BK, 5,63 ha HB, 1,01 ha DZ, 
0,08 ha JH, 0,03 ha SM) 
            -umelou obnovou 12,86 ha(37%): (6,07 ha DZ, 5,19 ha BK, 0,80 ha SC, 0,68 
ha JH, 0,15 ha SM) 
Spôsob vykonania: sadba jamková 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
Ochrana proti burine: vyžínanie sa prevádza 1-krát ročne, podľa potreby aj 2-krát 
zašľapávaním, pričom sa odstraňuje malinčie, černičie, calamagrostis do doby 
zabezpečenia MLP. 
Ochrana proti zveri: vykonáva sa individuálne (repelentmi) 
Plecí rub a výsek krov: vykonáva sa za účelom podpory BK, DB, a ďalších cenných 
listnáčov odstraňovaním liesky, rakyty a hraba 
 
Výchova prečistkami 
 
Predpis prerezávok: prevažne 2-krát za decénium, podľa stavu porastu. 
Spôsob vykonania:  -ihličnaté: zásah v podúrovni negatívnym výberom, vrastavé, 
silnejšie zásahy, zdravotný výber jedincov poškodených obhryzom. 
                                   -listnaté: zásah v úrovni a nadúrovni negatívnym výberom 
(odstraňovanie predrastlíkov, rozrastlíkov, zdravotný, tvarový, druhový výber 
jedincov), jemnejšie zásahy s intenzitou do 20%. 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 
 

Hlavnou snahou tohto projektu je vyhnúť sa naplánovaným okrajovým clonným 
rubom, ktoré nezohľadňujú nerovnomernú vyspelosť a rôznovekosť porastov, 
realizovať jemnejšie zásahy na celej ploche a uplatňovať zásady prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa. 

 
 
Obnovné ťažby  
 
Obnovné postupy:  pomiestny (účelový) výber jednotlivých stromov po celej ploche 
porastu, prípadne jemnejšie formy podrastového hospodárskeho spôsobu – obnovné 
ruby na princípe maloplošného clonného rubu s dlhou obnovnou dobou (hlúčikový 2 
– 3 stromy, skupinový do 0,20 ha) 
Počet zásahov v decéniu: 1 – 2 zásahy v decéniu podľa stavu porastu 
Intenzita zásahu: do 25% 
Zdôvodnenie obnovných postupov: Prechodom z okrajového clonného rubu na 
pomiestny výber jednotlivých stromov sa zabráni ťažbe kvalitných, no rubne 
nezrelých stromov. Odstraňovaním vrastavých jedincov sa uvoľnia koruny 
vytypovaných najkvalitnejších jedincov, čím sa zvýši ich hodnotová produkcia. 
Ťažbou nekvalitných a poškodených stromov sa zvýši celkový zdravotný stav 
a stabilita porastu.  
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Jemnejšie formy maloplošného podrastového hosp. spôsobu ( východiská 
nepravidelného tvaru, max. do 0,20 ha) sa použijú len v porastoch so začatou 
obnovou. Vytváraním časovo a priestorovo oddelených východísk sa umožní vznik 
a podpora plošne a časovo oddelenej prirodzenej obnovy, čím sa podporí 
diferencovaná štruktúra porastu. 
Spôsob vykonania: V prvom rade sa vykoná technologická príprava pracoviska, 
zameraná na sprístupnenie porastu približovacími cestami, rozčlenenie porastov 
sieťou približovacích liniek ( 40m +-10m). Ťažba sa vykonáva smerovou stínkou 
k približovacím linkám. Kmene sa podľa potreby budú pred približovaním krátiť už 
v poraste, aby s ľahšou manipuláciou došlo k minimálnym škodám na stojatých 
stromoch, poškodené stromy sa ošetria fungicídnym prípravkom). Približovanie sa 
bude vykonávať s UKT v kombinácii s koňom, vzhľadom k priechodnosti terénu. 
 
 
Výchovné ťažby  
 
Spôsob vykonania: úrovňové prebierky s pozitívnym výberom, účelový výber 
Intenzita zásahu: zvýšiť intenzitu zásahu do 20 % (ojedinele až do 30 % v porastoch 
s podhodnotenou zásobou v LHP) v závislosti od dreviny, zakmenenia a veku 
porastu  
Rozčleňovanie: dôkladné rozčlenenie porastov sieťou približovacích liniek 
v rozostupe (40m +-10m), širokých 3 m 
Zdôvodnenie výchovy: Úrovňovou prebierkou s pozitívnym výberom formovať koruny 
vytypovaných najkvalitnejších jedincov BK, DZ, SC a HB, so zachovaním strednej 
vrstvy BK a HB tým zvyšovať ich hodnotovú produkciu. 
 
 
Obnova lesa  
 
     Zmenou obnovných postupov sa očakáva zvýšenie prirodzeného zmladenia 
najmä BK, ale aj DZ a cenných listnáčov a ich prirodzené obnovenie až do 100 %. 
Umelá obnova len v jednotlivých prípadoch pri vnášaní do porastu dreviny BO a SC 
(u SC snaha o prirodzenú obnovu – príprava pôdy spolupôsobením). 
 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
     Mladé porasty vzniknuté z prirodzenej obnovy nie je potrebné vyžínať ( horná 
vrstva zamedzí zaburineniu), a ochrana proti zveri sa obmedzí len na dreviny 
z umelej obnovy, BO, prípadne SC. Plecie ruby bude potrebné vykonať na podporu 
BK a DZ voči HB. Prestrihávkami bude potrebné upravovať hustotu nárastov cez 
negatívny výber (zdravotný výber, poškodené jedince). 
 
Výchova prečistkami 
 
     V zmiešaných porastoch (BK, DZ a HB, prípadne cenné listnáče a SC) vykonávať 
zásah v úrovni pri uplatnení negatívneho výberu s prihliadnutím na podporu BK, DZ, 
JH, JS, SC voči HB, OS a BR. Dôsledne vykonávať rozčleňovanie porastov 
približovacími linkami v rozostupe cca 30 – 40 m, širokými 3 m. 
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Výchova prerezávkami 
 
     V porastoch s prevažujúcim výskytom ihličnatých drevín (SM, JD, SC)  uplatňovať 
zásah s negatívnym výberom, vrastavé, nekvalitné a poškodené jedince, silnejšie 
zásahy. Dôsledne vykonávať rozčleňovanie porastov približovacími linkami 
v rozostupe cca 30 – 40 m, širokými 3 m. 
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Demonštračné objekty  
 
Porast 325 B 
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

              4,83 ha       90 7             BK 61, HB 17, SC 13, DZ 7, OS 1, SM 1 

Celková zásoba 1571 m3, zásoba na  325 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
Bez zásahu. 
 
Vykonané:  
Bez zásahu   
 
Nový predpis LHP (2007 – 2016):  
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, založiť 2 východiská 
obnovy. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri, pomiestna príprava pôdy. Dva 
zásahy v decéniu (presvetlenie, dorub), ťažba 470 m3, intenzita zásahu 30%, 
obnovná doba 30r., obnova na ploche 1,45 ha, z toho PZ 0,77 , predpokladané 
obnovné zastúpenie BK 70, DZ 20, SC10. 
 

Komentár: 
Porast je popisovaný ako 
rôznoveký, zmiešaný jednotlivo 
až skupinove, s nerovnomerným 
zakmenením a redšími 
miestami. J časť porastu je 
tvorená prevažne HB, väčšia 
časť porastu je tvorená zmesou 
BK, DZ a HB, pričom v strednej 
časti sa nachádza skupina 
preštíhlených SC. Na hrebeni (S 
časť) sa vyskytuje SM nižšej 
kvality. Časť jedincov BK a DZ je 
výmladkového pôvodu. 
 
Návrh zmeny LHP: 
 Nahradiť MCR pomiestnym 
výberom jednotlivých stromov. 
Zamerať sa na odstraňovanie 
nekvalitných výmladkových 
jedicov, poškodených 
a nekvalitných SM. V celom 
poraste podporovať 
najkvalitnejšie jedince BK, DZ, 
SC, prípadne aj HB 
odstraňovaním vrastavých 
stromov. V SC skupine podporiť 



 10 

najkvalitnejšie stromy a odstrániť preštíhlené  a poškodené stromy snehom. Nakoľko 
je v LHP podhodnotená celková zásoba porastu, bude intenzita zásahu nezmenená 
(30%, 470 m3), sprievodným javom zásahu bude vznik plošne oddelenej prirodzenej 
obnovy všetkých listnatých drevín (predpokladáme 1,20 ha). Vznik PZ  SC 
podporíme spolupôsobením pre PZ (prekopaním plôšok až na minerálnu pôdu).  
 

Dlhodobý zámer:  
Zvyšovať kvalitu a stabilitu porastu, hodnotový prírastok, budovať diferencovanú 
štruktúru  
 
 
Porast 331  
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

  1. etáž     8,00 ha   80 r.    8    BK 45; DZ 30; HB 25   

  2. etáž     2,00 ha  20 r.  2            BK 55; HB 30; DZ 15 

Celková zásoba  2 940 m3, zásoba na  294 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
V hustejšej skupine prebierka, 7,00 ha, 140 m3, intenzita 6% 
 
Vykonané:  
 
V roku 1999   Pú +50r    7 ha     121 m3,   v roku 2003  PN   30 m3 - vetrová    
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Nový predpis LHP (2007 – 2016):  
Bez zásahu. 
 
Komentár: 
Porast je popisovaný ako veľmi rôznorodý s nerovnomerným zakmenením, miestami 
redší, miestami BK a HB podrast. Ojedinele sa vyskytuje BR, LV, CS, JL, CR, BO. 
V Z časti porastu je vo väčšom zastúpení DZ, ktorý sa smerom na V znižuje 
v prospech BK. V strednej úrovni sa rovnomerne po celom poraste  vyskytuje HB, 
príp. BK. Pomiestne sa v poraste vyskytuje DZ výmladkového pôvodu.  
 
Návrh zmeny LHP: 
Navrhujeme neponechať porast bez zásahu, teda bez možnosti zvýšenia svojej 
kvality a hodnotovej produkcie a realizovať za týmto účelom pomiestny výber 
jednotlivých stromov zameraný na odstraňovanie výmladkových jedincov DZ, 
vrastavých a nekvalitných jedincov semenného pôvodu. Ťažbu realizovať intenzitou 
27% (intenzita je skreslená, v skutočnosti je nižšia, nakoľko zásoba porastu je v LHP 
podhodnotená), 800 m3. Sprievodným javom zásahu bude vznik PZ na 
predpokladanej ploche 3 ha nerovnomerne rozmiestnenej po ploche porastu. 
Na realizáciu tejto ťažby budeme žiadať zmenu celkového objemu dreva 
predpísaného LHP. 
 
Dlhodobý zámer:  
Zvyšovať kvalitu a stabilitu porastu, hodnotový prírastok, budovať diferencovanú 
štruktúru  
 
 
Porast 327  
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera  Vek  Zakmen.  Zastúpenie 

   1. etáž     3,55 ha    95 r.    8     BK 38; SC 32; DZ 30;  

   2. etáž     0,40 ha   40r.  1               BK 80; HB 20;  

Celková zásoba  1 593 m3, zásoba na  403 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
Bez zásahu. 
 
Vykonané:  
 
V roku 2006  PN 113 m3,  snehová vrcholcová  kalamita 
 
Nový predpis LHP (2007 – 2016):  
V 1. etáži - okrajový clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu, založiť jedno 
východisko, 550 m3, intenzita 36%. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri, 
pomiestna príprava pôdy. Obnovná doba 30r., obnova na ploche 1,44 ha, z toho PZ 
0,67 , predpokladané obnovné zastúpenie BK 50, DZ 30, SC20. 
V 2. etáži – pri presvetlení dolnú etáž rúbať s hornou etážou, 30 m3, 0,14 ha. 
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Komentár: 
Porast je popisovaný ako 
rôznoveká stredná kmeňovina, 
zmiešaná skup. 
s nerovnomerným zakmenením, 
miestami redšia. V S časti 
porastu sa jednotlivo vyskytuje 
kvalitný SC spolu s BK a DZ. Na 
J časti prevláda BK a DZ 
s prímesou SC a HB. 2. etáž je 
v prevažnej miere sústredená 
v strednej časti porastu. 
Miestami sa v poraste vyskytujú 
prestarnuté BK.  
 
Návrh zmeny LHP: 
Nakoľko sa v poraste vyskytujú 
rubne nezrelé stromy, ktoré 
správnou výchovou môžu získať 
na objemovom prírastku 
a kvalite je potrebné nahradiť 
OCR pomiestnym výberom 
jednotlivých stromov 
(odstraňovanie poškodených, 
vrastavých, nekvalitných 
jedincov, podpora 

najkvalitnejších jedincov SC, BK a DZ). Postupným odstraňovaním prestárnutých 
stromov BK vznikne plocha pre PZ cca 1,50 ha rozmiestnená po ploche porastu. 
Druhú etáž nerúbať s prvou etážou, len odstrániť poškodené a nekvalitné jedince. 
Ťažbu realizovať s intenzitou 25 %, 400 m3.  
 
Dlhodobý zámer:  
Zvyšovať kvalitu a stabilitu porastu, hodnotový prírastok, budovať diferencovanú 
štruktúru  
 
 
Porast 298B 
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

              2,82 ha       60 8             BK 95, SM 5 

Celková zásoba 815 m3, zásoba na  289 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
Prebierka -50 r., 2,57 ha, 65 m3, intenzita 12 % 
 
Vykonané:     
 V roku 1999    Pú – 50r.       2,57 ha       58 m3, 
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Nový predpis LHP (2007 – 
2016):  
Prebierka +50 r., 2,82 ha, 56 m3, 
intenzita 7% 
 
Komentár: 
Porast je popísaný ako 
nerovnomerne vyspelá BK tenká 
kmeňovina s ojedinelým 
výskytom JH, JS, BR, OS, DB, 
HB veľmi rôznoveká 
s jednotlivým až skupinovým 
zmiešaním a nerovnomerným 
zakmenením. Miestami sa 
v poraste vyskytujú prestarnuté 
BK a nekvalitné SM. 
 
Návrh zmeny LHP: 
V poraste je potrebné zvýšiť 
intenzitu prebierky +50r. zo 7% ( 
56 m3) na 25% (200m3). Pri 
ponechaní 7% intenzity by sa 
v poraste odstránilo pár 
prestarnutých stromov a pre 
zvýšenie kvality a kvantity 
ostávajúcich kvalitných jedincov 

porastu by už neostal priestor. V rámci zásahu je potrebné okrem odstraňovania 
prestarnutých BK, podporovať kvalitné BK, JH, JS odstraňovaním vrastavých, 
poškodených a nekvalitných jedincov. Prestarnuté BK a nekvalitné SM odstraňovať 
postupne, nie v jednom zásahu.  
Predpokladá sa vznik PZ na ploche 0,40 ha, pomiestne po ploche porastu. 
Na realizáciu tejto ťažby budeme žiadať zmenu celkového objemu dreva 
predpísaného LHP. 
 

Dlhodobý zámer:  
Zvyšovať hodnotový prírastok, kvalitu a stabilitu porastu, budovať diferencovanú 
štruktúru. 
 
 
Porast  297A00 
 
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

              9,63 ha       15 9    SM 35 , JD 20, SC 10, BK 10, JH 10, BR 10, JS 5           
Celková zásoba 87 m3, zásoba na  9 m3/ha.  

 

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
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Prečistka, 9,63ha 
 
Vykonané:  
 Prečistka, 9,63ha 
 
 Nový predpis LHP (2007 – 
2016):  
 
Prečistka, 9,63ha, kroviny 
vysekať 
 
Komentár: 
Porast je popísaný ako 
žrďkovina, veľmi rôznorodá, 
nerovnomerne vyspelá, 
zmiešanie jednotlivé (BK, JH, 
JS, BR) až skupinové (skupiny 
SM, JD, SC), s výskytom liesky 
a rakyty. Jedince SM, JD, SC sú 
v hustom zápoji, čo má za 
následok ich preštíhlenosť. 
 
Návrh zmeny LHP: 
Najprv je potrebné porast 
rozčleniť približovacími linkami 
v rozostupe cca 30 – 40 m, 

v šírke 3 m.  
Vzhľadom na pestré drevinové zloženie s prevahou ihličnatých drevín, vyskytujúcich 
sa v skupinách s prímesou listnáčov a rôznorodosť porastu je možné postupne 
porast pripraviť na prebudovu na výberkový les výchovou už od mladín. 
Najkvalitnejším stromom v hlúčku je potrebné pomáhať v raste tým, že odstránime 
stromy, ktoré mu v raste prekážajú. Zdravú podúroveň je však potrebné šetriť. 
Takisto šetriť aj kvalitnú brezu. V listnatých častiach je potrebné zamerať sa na 
odstránenie rozrastlíkov a tiež pomáhať v raste najkvalitnejším jedincom. Zároveň 
z porastu odstraňovať poškodené a nekvalitné jedince. 
V prípade výskytu podkôrneho hmyzu vyťaženú hmotu chemicky asanovať.  
 
Dlhodobý zámer:  
Ďalšími výchovnými zásahmi – výberkovou prebierkou postupne docieliť výberkový 
les skupinovej formy.  


