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Hospod. 
spôsob 

Forma 
hospod. 
spôsobu 

Základné obnovné 
ruby a ich tvary 

Zna ka Poznámka 

Maloplošný clonný 
rub v pásoch,  
klinoch, skupinách  
a iných tvaroch 

 

ŠR max. na 2 VP.  
PR max. 3,0 ha. 
Vzdialenos  rubov min. 
na 1 ŠR.  
Ruby sa nerozširujú. 

Okrajový clonný  
rub v pásoch,  
klinoch a iných 
tvaroch  

ŠR max. na 2 VP. 
PR max. 3,0 ha. 
Vzdialenos  rubov min. 
na 3 VP. 

Skupinovitý clonný 
rub v rôznych  
tvaroch  

ŠR max. na 2 VP. Podrastová 
maloplošná 

Okrajový odrub  
v pásoch, klinoch, 
skupinách a iných 
tvaroch  

ŠR max. na 2 VP.  
PR max. 3,0 ha. 
Odclonenie 
jednorazovým 
vyrúbaním stromov 
max. na 1 VP. 
Vzdialenos  rubov min. 
na 1 ŠR. 
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Podrastová 
ve koplošná 

Ve koplošný 
clonný rub  
v pásoch, 
klinoch, skupinách 
a iných tvaroch  

PR max. 5,0 ha. 
Vzdialenos  rubov min. 
na 1 ŠR. 
Ruby sa nerozširujú.  
V prípade obnovy 
jedného dielca  
s výmerou vä šou ako 
5,00 ha  plocha rubu 
nesmie presiahnu  7,5 ha.  

Skupinová 
Skupinový alebo 
skupinovite 
výberkový rub  

PR (skupiny) max.  
0,2 ha. 

vý
be

rk
ov

ý 

Stromová 
Jednotlivo  
výberkový rub 
stromový  

 

Skupinová Skupinový  
ú elový rub 

 

 

Používa sa spravidla  
v ochranných lesoch  
a v lesoch osobitného 
ur enia na 
zabezpe enie cie a  
a ú elu. PR (skupiny) 
max. 0,2 ha. Ruby sa 
nerozširujú. 
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Stromová Stromový  
ú elový rub 

 

 

Používa sa spravidla 
v ochranných lesoch  
a v lesoch osobitného 
ur enia na 
zabezpe enie 
cie a a ú elu. 



Holorubná 
maloplošná 

Maloplošný  
holorub v pásoch, 
klinoch, skupinách  
a iných tvaroch   

ŠR max. na 2 VP.  
PR max. 3,0 ha. 
Vzdialenos  rubov 
min. na 1 ŠR. 
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Holorubná 
ve koplošná 

Ve koplošný  
holorub v pásoch, 
klinoch, skupinách  
a iných tvaroch 

 

 

PR max. 5,0 ha. 
Vzdialenos  rubov min. 
na 1 ŠR. V prípade 
obnovy jedného dielca  
s výmerou vä šou ako  
5,0 ha, plocha rubu 
nesmie presiahnu  7,5 ha. 

Plocha holiny vzniknutá 
náhodnou ažbou, 
zaniknutím lesného porastu vplyvom 
pôsobenia škodlivých inite ov 
(s uvedením prevládajúceho škodlivého inite a),  
alebo 
lesný pozemok ur ený na zalesnenie 

 

 
 
Plocha po 
mimoriadnej ažbe 

 

               
Cesty     do 4 m šírky 
              nad 4 m šírky 
(v nadväznosti na trvalú existujúcu a navrhovanú cestnú 
sie ) 

 

Spev ovacie pásy 
v predrubných 
porastoch  

 
Vysvetlivky: 
 
Farebné vyzna enie ažbových zásahov v JPRL po as platnosti PSL:  
– prvý zásah – ervená; pri okrajovom odrube – fialová, 
– druhý zásah – zelená, 
– tretí zásah – modrá, 
– štvrtý zásah – hnedá. 
 

ažbové zásahy sa kreslia v príslušnej mierke mapy. 
Šrafovanie sa vykoná vždy v smere Z – V pri dorube porastov a v smere S – J pri ostatných fázach podrastového 
hospodárskeho spôsobu. 
 
Použité skratky: 
ŠR – šírka rubu, 
VP – priemerná výška porastu, 
PR – plocha rubu. 
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