
VZOR

UZNÁVACÍ LIST
SEMENNÉHO PORASTU 

Eviden ný kód Platnos  LHP od:                   do: 

Po iato ná výmera Rozšírenie výmery

Drevina
Správca lesného 
pozemku1)1)

Semenárska oblas LHC

Lesná oblas LUC

Výšková zóna JPRL

Zemepisná šírka Obvodný lesný úrad 

Zemepisná d žka Krajský lesný úrad 

Pôvod osiva (zdroj)
Obnovné zastúpenie 
drevín

Po et zastúpených 
materských stromov 

Vznik/založenie 
porastu

Správca lesného pozemku súhlasí so založením semenného porastu. 

V........................... d a....................

Podpis a odtla ok  pe iatky
správcu lesného pozemku 

Výskumný ústav schva uje založenie semenného porastu. 

V........................... d a.....................

Podpis a odtla ok  pe iatky
výskumného ústavu 

Obvodný lesný úrad uznal založenie semenného porastu rozhodnutím ............. zo d a ............. 

V......................... d a......................

Podpis a odtla ok pe iatky
obvodného lesného úradu 

Vysvetlivky:  
1) Uvádza sa meno a priezvisko a údaje o pobyte, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú 

osobu. 



EVIDENCIA SEMENNÉHO PORASTU 

1. Záznam o založení semenného porastu alebo jeho asti

Eviden né íslo

Drevina

JPRL

Výmera

Miestny názov 

Katastrálne územie (názov) 

Geologický podklad 

Pôda

Lesný typ 

Nadmorská výška od – do

Sklon

Expozícia 

Iné údaje 

Záznam o výsadbe 

– rovnaké podiely 
Spôsob výsadby2)2) Potomstvá oddelene Zmes

– nerovnaké podiely

Po et vysadených sadeníc 

Vek sadeníc 

Iné údaje  

Základné údaje o predchádzajúcom poraste na ploche semenného porastu

Zastúpenie drevín 

Vek Bonita

Stredná výška Stredná hrúbka 

Zásoba na ha 

Objem stredného kme a

Zásoba spolu 

2
) Nehodiace sa pre iarknite. 



2. Záznam o pôvode osiva – údaje o materskom poraste 

Eviden né íslo porastu 

Pôvod

Vlastník1)

Správca lesného pozemku1)

Dielec

LHC (LUC) 

Eviden né íslo porastu 

Miestny názov 

Katastrálne územie (názov)  

Nadmorská výška od – do

Geologický podklad 

Pôda

Lesný typ 

Sklon, expozícia 

Vek 

Zastúpenie drevín 

Zakmenenie 

Bonita

Stredná výška 
Stredná hrúbka 
Zásoba dreva na jeden hektár  
Objem stredného kme a
Zásoba celkom 

Iné údaje 

3. Preh ad o obhospodarovaní semenného porastu 
Preh ad prác spojených so založením semenného porastu 

Drevina, názov, eviden ný kód semenného porastu 
Položka Dátum Druh práce, množstvo materiálu Poznámka (napr. náklady v Sk) 

Preh ad o vývoji a stave semenného porastu 

Drevina, názov, eviden ný kód semenného porastu 
Záznamy o vykonanej práci 

Položka Dátum 
Po iato ný stav 

Straty/ 
úmyselná redukcia 

Dopl ovanie 
Poznámka (napr. náklady v Sk) 


