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Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie :                                                      lesná oblasť Nízke Beskydy 
                                                                                               podoblasť  Laborecká Vrchovina 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: Nízke Beskydy 

Užívateľ (OZ): OZ Vranov n/T 
 

Zemepisné súradnice: š. 49°02´12´´- 49°05´07´´ 

 

                                             d. 21°53´15´´-21°55´28´´  
 

LHC:                Koškovce  
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 220–470 m n.m. 
 
výšková amplitúda 250 m 
 

Názov:             Krosna 

 

Prevládajúca expozícia: JZ, SV   

Výmera:           677,58 ha 
 

Priemerný sklon:        20  - 40 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierna teplá, mierne vlhká, 
vrchovina 

Priem. ročné zrážky v mm:    700 - 800 
 

Geologické podložie: flyšové pieskovce 
stiedajúce sa s ílovcom, slieňom a bridlicami 

Priem. roč. teplota v °C:         6 - 7  

Prevládajúce pôdy: ilimerizovaná pôda, 
/stredne, výrazne a glejová/  

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 310,311,312 – svieže 
a živné dubové bučíny 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 
 

Zaradenie do vekových tried /výpočtom 
z plochy/ : 
 

listnaté: 99  % 
 

I.  19,00%, II.  7,00%, III.  3,00 %, 
IV. 3,00%, V.50,00%, VI.18,00% 
 

ihličnaté: 1  % 
 

Produkcia a ťažba: 74042 m3 /etát/, 33839 
m3 /vyťažené/                                 

Zásoba  195 700  m3 
 

Plánovaný etát ročný            12,72 m3/ha  

 
Priem. zásoba  z LHP:         289 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota    98 %, palivo 2 % 

Podiel hrubiny (dohad) od d1.3 31 cm:  75 % Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 171 

Podiel hrubiny  d1.3 15-30 cm:  20  % 
 

z toho prir. obnova 65%, umelá obnova 35 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:         5 % 
 

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

    Založený projekt je zameraný na postupný prechod na prírode blízke obhospodarovanie 

lesa, kde uplatnením jemnejších foriem hospodárskeho spôsobu chceme dosiahnuť čo 

najvyšší podiel prirodzenej obnovy s následným výrazným šetrením nákladov na pestovnú 

činnosť. Cieľom je tiež skvalitniť a zvýšiť porastovú zásobu s maximálnym využitím 

produkčného potenciálu stanovištia a rastového priestoru.  

   Vykonávanou ťažbou rubne zrelých jedincov chceme dosiahnuť vhodné priestorové 

rozmiestnenie drevín podľa nárokov na svetlo a dosiahnuť vertikálnu a horizontálnu štruktúru 

porastu , kde sa koruny stromov  dotýkajú nepravidelne v rôznych výškach a vypĺňajú čo 

najoptimálnejšie celý produkčný priestor porastu. V drevinovej skladbe vhodnými spôsobmi 

zvýšiť podiel duba na jeho cieľové zastúpenie. Využiť čo najviac autoregulačný proces a jeho 

usmerňovaním zlepšiť kvalitu produkcie, čo v budúcnosti zabezpečí dosiahnutie najlepšieho 

speňaženia a kladne  ovplyvní hospodársky výsledok. 
 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe  
 

Obnovné ťažby 

 

V pláne hospodárskych opatrení LHP platného pre roky 2005-2014 sa ako najčastejší obnovný 

postup predpisuje okrajovo clonný rub a maloplošný clonný rub s dvoma zásahmi za 

decénium.  

Intenzita zásahov sa pohybuje v rozmedzí 28 až 68 %. 

Ťažbovo – technologický postup:  ťažba JMP s následným približovaním UKT a LKT.  

 

Výchovné ťažby  

 

Intenzita zásahu: v porastoch do 50 rokov v priemere  20 % (predpis) , 22 % ( skutočnosť) 

a v porastoch nad 50 rokov  5 % (predpis), 4 % ( skutočnosť).    

Spôsob vykonania: úrovňové zásahy s postupným prechodom z negatívneho (predrastky, 

rozrastky) na pozitívny výber. V porastoch do 50 rokov sme spokojní s vykonávanou 

intenzitou a aj s predpismi. Horšie je to v porastoch nad 50 rokov, kde predpísanú intenzitu 

zásahov považujeme za nízku a chceme  ju zvýšiť na 20 až 25 % uvoľňovacími prebierkami.    

Rozčleňovanie:  vzdialenosť medzi linkami 40 m, šírka 4 m, prispôsobené terénnym 

podmienkam. Existujúce linky vo vzdialenosti 60 m  bude treba zhustiť podľa podmienok 

jednotlivých dielcov.  

 

Obnova lesa  

 

Predpis umelej a prirodzenej obnovy z LHP je 60 ha ( 35%) a 111 ha,  t. j.  obnova celkom 

171 ha. Umelá obnova je vykonávaná jamkovou sadbou voľnokorennými sadenicami. 

Dosahované výsledky za roky 2005- 2009: celková obnova 29,15 ha, z toho prirodzená 

obnova 22,21 ha ( 76 %).   

  

Starostlivosť  o MLP  
 

  Intenzita zásahu: ochrana MLP proti burine 1 krát ročne prevažne v umelej obnove. Ochrana 

proti zveri sa vykonáva ojedinele, iba u drevín s menším plošným zastúpením – Bo  a Dz.  
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 Výchova prečistkami  
   Predpis prerezávok : 1 – 2 x za decénium podľa LHP. 

Spôsob vykonania: v listnatých porastoch negatívny zásah v úrovni – rozrastky, predrastky a   

nekvalitné jedince - v podúrovni sa  nezasahuje. V posledných dvoch rokoch nám 

ekonomická situácia nedovoľuje robiť tento výkon.  

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 
 

Obnovné ťažby  

 

V porastoch rozpracovaných OCR pokračovať naďalej týmto spôsobom. Obnovné ťažby sa 

budú vykonávať na menších plochách / priemerne do 0,50 ha na jedno východisko/. 

V porastoch obnovne nerozpracovaných postupne uplatňovať skupinovitý clonný rub na 

výmere spravidla 0,20 ha. Predĺženie obnovnej doby na 50 rokov s cieľom vytvárať 

mozaikovú štruktúru porastov. 

Počet zásahov: 2-3 v decéniu. 

Intenzita zásahov:  Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného a semenného rubu sa 

odstráni 15-30 % zásoby. Druhým a tretím zásahom intenzitu ťažby prispôsobujeme podpore 

kvalitných jedincov a dynamike nastupujúceho prirodzeného zmladenia.  

Zdôvodnenie ťažbových postupov:  Dôležitá je technologická príprava pracoviska 

spočívajúca hlavne v približovacích linkách, ktorú prispôsobujeme terénnym podmienkam 

(strmé sklony, členitý terén, strže).   

 

Výchovné ťažby  

 

Intenzita: prebierky do 50 rokov:  20-25 %, 2 zásahy za decénium 

                prebierky nad 50 rokov:  20-25 %, 1 zásah na decénium. 

Spôsob vykonania: uplatňovať stredne silné až silné úrovňové zásahy. V porastoch nad 50 

rokov silnými uvoľňovacími prebierkami vystupňovať hodnotový prírastok. 

  Ťažbový postup: JMP, kone, UKT (LKT), rozčlenenie linkami vo vzdialenosti 40-60 m. 

Pohyb mechanizačných prostriedkov iba po približovacích linkách, zabezpečiť minimálne 

poškodzovanie hlavne cieľových stromov. 

 

Obnova lesa  
 

   Pokračovať vo vytváraní vhodných rastových podmienok pre najkvalitnejšie úrovňové 

stromy v poraste  Dosiahnuť kulmináciu objemového a hodnotového prírastku porastu. 

Postupným uvoľňovaním cieľových stromov a presvetľovaním porastu sa vytvárajú 

podmienky na vznik a vývoj žiaduceho prirodzeného zmladenia. Takýmto postupom naďalej 

zvyšovať podiel prirodzenej obnovy ( až nad 90%)  a umelú obnovu uplatňovať iba  drevinou 

dz, výnimočne bo. 

 

Starostlivosť o MLP  
 

   Prirodzené zmladenie a mladé lesné porasty pestované pod materským porastom nie sú 

zaburinené a majú menší počet jedincov. Na ich ochranu, výchovu a formovanie postačujú 

menej intenzívne zásahy. Vyžínať iba v minimálnej miere na miestach, kde sa nepodarí 

zabezpečiť dostatočné prirodzené zmladenie. Prestrihávkami a plecími rubmi  uvoľňovať 
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a podporovať dreviny s menším zastúpením (dz, bo a ostatné cenné listnáče) na úkor 

dominantného buka za účelom udržania pestrého drevinového zloženia porastov. 

  Intenzitu zásahu  prispôsobiť dynamike rastu MLP. 

 

  Výchova prečistkami  
 

Predpis : 1 - 2 x za decénium, iba pri väčších výmerách rozčleniť linkami o šírke 1,5-2 m. 

Spôsob vykonania : prvým zásahom odstrániť rozrastky,  predrastky a nekvalitné jedince 

v úrovni porastu. 

 
 

Demonštračné objekty  
 

Dielec 474  00 

 

Charakteristika z LHP /2005 – 2014/: 

Výmera 13,32 ha, vek 100 rokov, zakmenenie 0,7 , zastúpenie drevín: BK 76 %, HB  15 % a 

DZ 9 %. Celková zásoba 4352 m3,  na 1 ha 327 m3. 

 

Predpis súčasného LHP : 

Okrajový clonný rub v pásoch o šírke na 2 výšky porastu, založiť 4 východiská obnovy, 2 

 zásahy za desaťročie,  postupovať na východ,  1500 m3/4,59 ha. Pomiestna príprava pôdy. 

 

Vykonané do roku 2009 :  

10/2006 OÚ, MP na ťažbovej ploche 0,03, BK 10 m3 
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Návrh hospodárenia: 

  Navrhujeme vykonať prípravný rub jednotlivým výberom na celej ploche (1061 m3, 

intenzita 24 %). Buk ale hlavne dub je slabých dimenzií ( d1,3 35 cm). Vystupňovať 

hodnotový prírastok a prípravu korún na obnovu.  V južnej časti dielca zredukovať zastúpenie  

hraba zo 60 % na 30 % (600 m x 80 m, cca 5 ha).  

 

Technologický postup: 

 Na približovanie využiť jestvujúce približovacie linky. V strednej časti dielca so sklonom 

viac ako 50 % použiť kone ( 4 ha, 350 m3).Ťažba s JMP, približovanie koňmi v kombinácii 

s UKT (LKT), krátené surové kmene. Lúku č. 204 na ploche 30 x 80 m spevniť kameňom 

a od nej urobiť približovaciu cestu v dĺžke asi 200 m smerom na západ.   

 

Dlhodobý zámer: 

  V ďaľšom decéniu  začať so skupinovitou clonnou obnovou na plochách o veľkosti cca 0,20 

ha, hlavne v severnej časti dielca ( predpis 1000 m3/ 3 ha), kde sa už v súčasnosti ukazuje 

prirodzené zmladenie a stromy v hornej etáži majú požadované dimenzie. Na ostatnej ploche 

vykonávať jednotlivý výber o intenzite 20-25 %, jeden zásah za decénium za účelom 

vystupňovania hodnotového prírastku a postupnú prípravu  porastu na obnovu. Obnovnú dobu 

predĺžiť na 40-50 rokov. Podiel duba zvýšiť z 9 % na 20 % a ponechať ho v poraste ešte 40-

60 rokov podľa cieľových hrúbok ( viac ako 60 cm v d1,3) a vývoja trhu s drevom. 

 
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

 
 
Legenda :                                                                                                             Mierka 1:5000 

 
Približovanie koňmi     

Približovanie – operácia s nákladom UKT (LKT) 

Približovanie – operácia bez nákladu UKT ( LKT) 

Smerová stínka                                                      

Nová približovacia cesta                               Odvozné miesto  

 



 9 

Dielec  478 A 01, 02  

 

Charakteristika z LHP /2005 – 2014/ 

 

Výmera 11,28 ha, vek 100 rokov,  zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín v % : BK 55 a HB 45, 

celková zásoba 3468 m3, 307 m3/ ha. 

 

Predpis súčasného LHP : 

Na Z ½ maloplošný clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu, založiť 3 východiská obnovy, 2 

zásahy v desaťročí, na ostatnej ploche maloplošný holorub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, 

5 východísk obnovy, 1200 m3/3,52 ha. Zmena predpisu na 1750 m3/ 5,13 ha. 

 

 

 
 

 

Vykonané do roku 2009 : 

11,12/2005 OÚ, MH a MP na ploche 0,87 ha, vyťažené 417 m3,  

4,12/2006 OÚ,  MH a MP  na ploche 1,38 ha, vyťažené  578 m3.   

 

Návrh hospodárenia: 

  V roku 2010 vykonáme dorub troch východísk na preclonenej ploche z roku 2005 a 2006, 

755 m3, predpokladaná plocha na zalesnenie je 2,88 ha , prirodzené zmladenie na ploche 2,60 

ha ( 90%).  

 

Technologický postup: 

 Ťažba s JMP, približovanie LKT, krátené surové kmene.   
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 Dlhodobý zámer: 

 

  V ďaľšom decéniu  pokračovať MCR (OCR). V predpise jednoznačne vylúčiť MH. 

Dôkazom je ukazujúce sa prirodzené zmladenie buka aj v spodnej ( východnej ) časti dielca 

pod drevinou hrab. Dôležitá je práca so svetlom pod touto drevinou ( PZ buka existuje už pri 

zakmenení 0,9 ale hraba nie). Obnovnú dobu predĺžiť na 50 rokov, veľkosť východísk znížiť 

do 0,50 ha, počet východísk  3-8.  

 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

 

 

 
 

Legenda :                                                                                                             Mierka 1:5000 

 
Približovanie koňmi     

Približovanie – operácia s nákladom UKT (LKT) 

Približovanie – operácia bez nákladu UKT ( LKT) 

Smerová stínka                                                      

Nová približovacia cesta                               Odvozné miesto  
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Dielec 479  01 

 

Charakteristika z LHP /2005 – 2014/ 

 

Výmera 19,22 ha , vek 95 rokov, zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín v % : BK 78 , 

HB 16  a DZ 6 . Celková zásoba 6713 m3,  na 1 ha 349 m3. 

 

Predpis súčasného LHP : 

Okrajový clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, založiť 4 východiska obnovy,  

postupovať na juhovýchod, 2 zásahy za desaťročie, 1900 m3/ 4,90 ha. Pomiestna  príprava 

pôdy. 

 

Vykonané do roku 2009 :  

06/2007 OÚ, MP ťažbová plocha 0,01 ha , 5 m3 BK 

 

 

 
 

Návrh hospodárenia: 

  Navrhujeme vykonať prípravný rub jednotlivým výberom na celej ploche (1429 m3). Buk ale 

hlavne dub je slabých dimenzií ( d1,3 36 cm). Vystupňovať hodnotový prírastok a prípravu 

korún na obnovu.  V južnej a juhozápadnej časti pri potoku a nad lesnou cestou výchovným 

zásahom zredukovať zastúpenie  hraba zo 60 % na 30 % (plocha 100m x 500m, cca 5 ha).  

 

Technologický postup: 

 Na približovanie využiť jestvujúce približovacie linky. V strednej časti so sklonom do 50 % 

použiť kone ( 6 ha, 500 m3).Ťažba s JMP, približovanie koňmi v kombinácii s UKT (LKT), 

krátené surové kmene. Súbežne s LC Suchá urobiť každých 60 m desať odvozných miest 

s výmerou 0,028 ha (7x 40 m) , výrub hraba na ENDR  130 m3. 
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Dlhodobý zámer: 

 

  V ďaľšom decéniu  začať so skupinovitou clonnou obnovou na plochách o veľkosti cca 0,20 

ha, kde sa už v súčasnosti ukazuje prirodzené zmladenie a stromy v hornej etáži sú nekvalitné 

(predpis 1100 m3/ 3 ha). Na ostatnej ploche vykonávať jednotlivý výber o intenzite 20-25 %, 

jeden zásah za decénium za účelom vystupňovania hodnotového prírastku a postupnú 

prípravu  porastu na skupinovitú obnovu. Obnovnú dobu predĺžiť na 40-50 rokov. Podiel duba 

zvýšiť zo 6 % na 15 % a ponechať ho v poraste ešte 40-60 rokov podľa cieľových hrúbok       

( viac ako 60 cm v d1,3) a vývoja na trhu s drevom.  

 

 
 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

   

 
 

Legenda :                                                                                                             Mierka 1:5000 

 
Približovanie koňmi     

Približovanie – operácia s nákladom UKT (LKT) 

Približovanie – operácia bez nákladu UKT ( LKT) 

Smerová stínka                                                      

Nová približovacia cesta                               Odvozné miesto  
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Dielec 484  

 

Charakteristika z LHP /2005 – 2014/ 

 

484 10 

1. etáž: Výmera 6,48 ha, vek 115 r. zakm. 0,7 zast. drevín v %:  bk 88, hb 8, dz 4  

2. etáž: Výmera 1,62 ha, vek  5 r., zakm. 0,2 ,  zast. drevín v %: bk 70,  hb 30 

484 20 

Výmera 3,91 ha, vek 5 r., zakmen. 1,0, zast. drevín v %:  bk 45, dz 40, hb 10, bo 5. 

 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3150 m3, z toho na ha  389 m3/ha. 

 

 

 

Predpis súčasného LHP : 

 

Okrajový clonný rub v pásoch, šírka 

na 2 výšky porastu,  pokračovať od 

založených východísk. 2 východiská 

obnovy, postupovať na juhovýchod, 

2 zásahy za desaťročie, 1900 m3/ 

3,92 ha. Pomiestna  príprava pôdy. 

 

 

Vykonané do roku 2009 :   

 

12/2005 OÚ, MP ťažbová plocha 

0,84 ha , 410m3 BK, 1 m3 DZ, 6 m3 

HB. 

12/2009 OÚ, DO, ťažbová plocha 

1,16 ha,  481m3 BK, 54 m3 DZ, 22 

m3 HB. 

Plocha na obnovu 1,60 ha, všetko 

prirodzená obnova. 

 

Návrh hospodárenia: 

 

  V roku 2010 dokončíme dorub a clonný rub, v množstve 741 m3. Do konca platnosti LHP 

neplánujeme ďalší zásah. V prípade potreby vyberieme kvalitné buky na aukciu v množstve 

do 100 m3. V novom predpise dokončíme obnovu v prvej polovici platnosti LHP.   

 

Technologický postup: 

 Na približovanie využiť jestvujúce približovacie linky. Ťažba s JMP, približovanie  UKT 

(LKT), krátené surové kmene.  

 

Dlhodobý zámer: 

 

  V ďaľšom decéniu  sa vyžínaním, plecími rubmi,  prestrihávkami a prečistkami budeme 

snažiť o uvoľňovanie duba a potlačenie hraba v južnej časti dielca pri potoku.  
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

 

 
 

 

Legenda :                                                                                                             Mierka 1:5000 

 
Približovanie koňmi     

Približovanie – operácia s nákladom UKT (LKT) 

Približovanie – operácia bez nákladu UKT ( LKT) 

Smerová stínka                                                      

Nová približovacia cesta                               Odvozné miesto  
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Dielec 501 00 

 

Charakteristika z LHP /2005 – 2014/ 

 

 

Výmera 10,14 ha, vek 75 r., zakm. 0,8 , zast. drevín v %: bk 45, hb 35, dz 20  

 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2930 m3, z toho 289 m3/ha. 

 

 

 

 

Predpis súčasného LHP:  

 

V hustých skupinách na juhu prebierka na ploche 6,00 ha (175 m3). 

Doteraz prebierka nebola vykonaná. 

 

 

Návrh hospodárenia: 

 

 Pôvodný prepis bol iba zasiahnuť v strednej časti dielca (hustá slabo vychovávaná časť, sklon 

50%).  

  Navrhujeme vykonať uvoľňovaciu prebierku na celej ploche (709 m3). V SZ časti  (2 ha) za 

účelom vystupňovania hodnotového prírastku a prípravy na obnovu.  V južnej časti pri potoku 

zásahom zredukovať zastúpenie  hraba zo 70 % na 30 % (2 ha). Na ostanej ploche (6 ha) 

vykonať zásah podľa pôvodného zámeru, ale s vyššou intenzitou (24 %).  
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Technologický postup: 

 

 Na približovanie využiť jestvujúce približovacie linky. Ťažba s JMP, približovanie koňmi 

v kombinácii s UKT (LKT), krátené surové kmene. 

 

Dlhodobý zámer: 

 

  V SZ časti začať so skupinovitou clonnou obnovou na plochách o veľkosti cca 0,20 ha. Na 

ostatnej ploche vykonávať uvoľňovacie prebierky v intenzite 20-25 %, jeden zásah za 

decénium za účelom postupného vytvorenia mozaikovitej štruktúry porastu. Obnovnú dobu 

predĺžiť na 50-60 rokov. Západnú hranicu dielca podať smerom na západ do dielca 503 A 00 

tak, aby kopírovala strž. 
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 

 

 

 
 

Legenda :                                                                                                             Mierka 1:5000 

 
Približovanie koňmi     

Približovanie – operácia s nákladom UKT (LKT) 

Približovanie – operácia bez nákladu UKT ( LKT) 

Smerová stínka                                                      

Nová približovacia cesta                               Odvozné miesto  

 

 

 

Humenné, 1.6.2010 

 


