
 

 

 
 

 

 

 

 

OBJEKT PRO SILVA 

BIKPOTOK 

LS Rimavská Sobota, OZ Rimavská Sobota 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyhotovil: Peter Paučo, pestovateľ LS a Dušan Václavík st. vedúci LO 

Rimavská Sobota, september 2008-09-18 

Schválil: Ing. Vojtech Kovalčík, vedúci lesníckej výroby 

 
 

 

 

 



Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie   
 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 18 Revúcka vrchovina  

Užívateľ (OZ): OZ Rimavská Sobota 
 

Zemepisné súradnice:  

LHC (LUC): Lesy Teplý Vrch 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                                 350 – 500 m n. m. 

Názov: Bikpotok 
 

Prevládajúca expozícia: 
                                  SV 

Výmera: 127,38 ha  
 

Priemerný sklon:  
                              25% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
       Teplá kontinentálna  

Priem. ročné zrážky:  600 mm 
                                

Geologické podložie: 
        

Priem. roč. teplota:  8,6°C 
                                   

Prevládajúce pôdy: 
       Ťažké hlinité 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov:  FQ 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 50, dz 20, cr 20, hb 10 
 

I. -  16      %,    II. -  6    %,   III. -  18     %, 
IV. -  0      %,   V. -  10     %,   VI+ -   50    % 

ihličnaté: 1% 
 

Podiel etážových porastov (odhadom): 
                 70 %                     

Zásoba    
 

Produkcia:  Plánovaný etát ročný  
    11,05   m3/ha  

Priem. zásoba (odhad z LHP): 
                   236,98 m3/ha 

z toho: úžitková hmota   95 %, palivo   5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      60    % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 
                                           42,94 ha 

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

z toho prir. obnova  72 %, umelá obnova28 %      

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:        10    % 
 

z toho na voľ. pl. 28 %, pod clonou por. 72 %      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 + 

 

 

 

 



Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA 
 

 

Objekt Bikpotok bol vytvorený z komplexu porastov v ktorom prevládajú rubné 

porasty  v rôznom štádiu obnovy. V predchádzajúcom decéniu sa porasty rozpracovali 

maloplošnými clonnými rubmi. Platnosť nového LHP je na r.2007-2016. Menšiu časť tvoria 

rubné, zatiaľ nerozpracované porasty /10 %/ a predrubné porasty vo veku 55-75 rokov /18 %/. 

Zámerom vytvorenia objektu je dosiahnutie vertikálnej a horizontálnej štruktúry 

porastov, zachovanie genofondu pôvodných drevín najmä buka a duba zimného, dosiahnuť 

vyšší podiel cenných sortimentov predržaním rubne nezrelých stromov a pokiaľ možno 

vylúčiť umelú obnovu. 

 

Popis navrhovaných opatrení a doterajšej praxe. 

 
Obnovné ťažby. 

V LHP na roky 2007-2016 sa ako spôsob obnovy prakticky na 100% predpisujú 

maloplošné clonné ruby a v rozpracovaných častiach doruby. Ťažba sa vykonáva JMP 

s následným približovaním surových kmeňov v celých dĺžkach. Približovanie sa vykonáva 

prevažne LKT, v mladších porastoch UKT. Predpísaná intenzita obnovných ťažieb v tomto 

decéniu je 50 % . 

 

Výchovné ťažby. 

Predpísaná intenzita zásahov podľa platného LHP je 10 % .Plánovaný je jeden zásah 

v decéniu. Porasty sú rozčlenené približovacími linkami na pracovné  polia o šírke 80 m. 

Výchova sa vykonáva úrovňovými prebierkami s pozitívnym výberom zameraným na 

podporu kvalitných jedincov duba a buka. 

 

Obnova lesa. 

Celková plánovaná obnova na r.2007-2016 je 42,94 ha .Prirodzená obnova je 

predpísaná na 31,07 ha ,umelá na 11,87 ha. Aj v predchádzajúcom decéniu bol v týchto 

porastoch dosahovaný vysoký podiel prirodzenej obnovy. 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty. 

Vzhľadom na vysoký podiel prirodzenej obnovy je v navrhovanom objekte  nižší 

rozsah starostlivosti  ako na ostatnej časti LHC . Ochrana proti burine sa vykonáva len 

výnimočne na tých častiach obnovovanej plochy kde nálet ohrozuje malinčie alebo ostružina. 

Väčšia pozornosť sa venuje výsekom agresívnejších drevín najmä hraba. Hrab, napriek 

nízkemu zastúpeniu v materskom poraste, vytvára vďaka svojej reprodukčnej schopnosti 

rozsiahle plochy náletu, ktorý má časový predstih pred ostatnými drevinami a potláča 

vznikajúci nálet najmä duba. Ochrana proti zveri sa vykonáva vo veľmi malom rozsahu. 

 

Výchova prečistkami. 

Prečistky sú predpísané vo väčšine prípadov jedenkrát za decénium. Zásahy sú 

zamerané predovšetkým do úrovne porastov za účelom uvoľnenia cieľových drevín najmä 

duba. 

 

 

 

 



 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA . 
 

Obnovné ťažby. 

Väčšina porastov je viac alebo menej rozpracovaná maloplošnými clonnými rubmi . 

Na častiach porastov boli vykonané aj doruby. Na plochách ktoré boli presvetlené alebo 

neboli doteraz zasiahnuté zmeníme  hospodárenie v tom zmysle že ťažbové zásahy budú 

zamerané na podporu kvalitných stromov. Postupným odstraňovaním nekvalitných a rubne 

zrelých stromov budeme uvoľňovať vyspelejšie skupinky náletu a podporovať vývoj 

spodných vrstiev 

porastu. Uvoľňovanie skupín zmladenia duba plánujeme vykonávať  na plôškach o výmere 

5-10 árov aby mal dostatok svetla na svoj ďalší vývoj . 

V porastoch ktoré neboli ešte zasiahnuté zmeníme navrhovaný maloplošný spôsob 

obnovy 

v pásoch na jednotlivý výber zameraný na podporu kvalitných stromov. Výberom 

nekvalitných a rubne zrelých stromov podporíme vývoj spodných vrstiev porastu  s cieľom 

postupne dosiahnuť jeho výškové rozvrstvenie . 

Zmenám v hospodárení sa musí prispôsobiť aj technologická príprava pracovísk 

a technológia výroby. Bude potrebné zahustiť sieť približovacích liniek na 40-50 m. Pri 

vykonávaní ťažby budeme vyžadovať smerovú stínku a krátenie surových kmeňov aby 

nedochádzalo k poškodeniu zostávajúceho porastu. Vzhľadom na prístupnosť terénu bude 

možné vykonávať približovanie tak ako doteraz LKT a UKT. 

 

Výchovné ťažby. 

V prvom rade bude potrebné zahustiť sieť približovacích liniek a vytvoriť pracovné 

polia o šírke 40 m. Výchovné zásahy budú smerované predovšetkým do úrovne porastu na 

uvoľnenie korún kvalitných jedincov duba a buka. Pretože v týchto porastoch sa už nachádza 

resp. bude vznikať prirodzené zmladenie, v niektorých častiach porastu bude treba smerovať 

zásah aj do podúrovne s cieľom umožniť prežitie prípadne odrastanie skupiniek náletu 

a vytvárať postupne ďalšie vrstvy porastu. Popísané opatrenia sa nedajú riešiť jedným 

zásahom ako predpisuje LHP. V prvej fáze by malo byť rozčlenenie a silnejšia úrovňová 

prebierka, v druhej ostatné opísané opatrenia. Na vykonanie druhého zásahu bude 

pravdepodobne potreba úpravy objemový predpisu ťažby. 

 

Obnova lesa. 

Pri zmene spôsobu hospodárenia nebude dochádzať k odkrytiu plochy na ktorej by 

nebol existujúci nálet v rôznom štádiu vývoja. Z tohto dôvodu predpokladáme že umelá 

obnova by prakticky neprichádzala do úvahy. 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty . 

Pretože sa jedná o obnovy v rôznom štádiu rozpracovania, starostlivosť o MLP bude 

diferencovaná. Väčšiu starostlivosť budú vyžadovať súvislé plochy odkryté dorubmi 

v predchádzajúcich rokoch. Tu bude potrebné prevádzať ,niekde aj intenzívny, výsek 

nežiadúcich drevín najmä hraba,  prípadne krovín. Nepredpokladáme že bude potrebná 

ochrana proti burine a zveri. Ak áno, tak len v minimálnom rozsahu.                                                                                                                                            

Na plochách kde nebol odstránený materský porast sa bude zasahovať len do uvoľnených 

skupiniek odrasteného náletu odstraňovaním nekvalitných jedincov a uvoľňovaním zápoja. 

Ochrana proti burine nebude pravdepodobne potrebná. V menšom rozsahu bude asi potrebná 

ochrana proti zveri. 



 

 

 

Výchova prečistkami. 

Na plochách ktoré boli odkryté dorubmi v predchádzajúcich rokoch bude potrebné 

najmä uvoľňovanie duba aby nedochádzalo k jeho preštíhleniu. Na tých plochách kde je dub 

zmiešaný s hrabom bude potrebné zasahovať častejšie. 

V skupinách, ktoré sa budú postupne vytvárať na ostatnej ploche sa budú  vykonávať zásahy 

zamerané na podporu kvalitných jedincov a na znižovanie zastúpenia hraba. 

 

Demonštračné objekty 

 
Por.369b 

 

Charakteristika LHP (2007-2016) 

Výmera: 4,20 ha 1.etáž: vek 90 r.,zakmenenie 0,70,zast.drevín DZ 80,BK 10,BO 5,HB 5 

                           2.etáž : vek 15 r.,zakmenenie 0,30 ,zast.drevín BK 60,HB 30,DZ 10 

Zásoba celkom : 987 m3 ,235 m3/ ha   

Predpis platného LHP : Bez zásahu 

Návrh hospodárenia : Jednotlivý výber zameraný na uvoľnenie korún kvalitných stromov   

                                    duba buka, a na uvoľnenie skupiniek existujúceho dubového náletu.   

Cieľom zmeny v hospodárení je uvoľnenie korún rubne nezrelých                                             

kvalitných stromov a postupné vytváranie skupiniek náletu ako ďalšej 

vrstvy porastu.                                                                                         

 



Por.362 b. 

 

Charakteristika LHP (2007-2016) 

Výmera : 6,90 ha ,vek 60 r.,zakmenenie 0,77 , zast.drevín dz 65 ,bk 35 ,hb 5 ,cr 5 , 

Zásoba : 1442 m3 ,209 m3 / ha 

Predpis platného LHP : Prebierka mimo redších skupín 4,80 ha / 100 m3 

Vykonané do konca r.2007 : Nebol vykonaný ešte žiadny zásah. 

Návrh hospodárenia : Kombinácia  úrovňovej a podúrovňovej prebierky. Zásahom do úrovne 

uvoľniť koruny kvalitných stromov db a bk. Výberom nekvalitných 

jedincov a spodnej etáže hraba uvoľniť skupinky prirodzeného 

zmladenia duba, umožniť jeho odrastanie a vytváranie ďalšej vrstvy 

porastu. 

                                   Zahustiť existujúcu sieť približovacích liniek.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por. 362 a  

 

Charakteristika LHP (2007-2016) 

Výmera : 4,19 ha. 1.etáž.vek 105 r.,zakmenenie 0,69 ,zast.drevín dz 54 ,cr 36 ,hb 7 ,bk 3 , 

                             2.etáž .vek 30 r.,zakmenenie 0,30 ,zast.drevín hb 70 ,dz 20 ,cr 10 , 

Zásoba celkom : 1114 m3, 266 m3/ ha 

Predpis platného LHP : Maloplošný clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu.Dva zásahy v  

                                      decéniu 360 m3 . Plocha na zalesnenie 1,23 ha , z toho prir.obnova 

                                      1,00 ha. 

Vykonané do konca roku 2007 : V poraste nebol zatial žiadny zásah. 

Návrh hospodárenia : Jednotlivým výberom uvolniť koruny kvalitných rubne nezrelých 

                                   stromov. Výberom rubne zrelých a nekvalitných stromov uvolňovať     

                                   skupinky existujúceho dubového náletu a umožniť vznik ďalších sku- 

                                   pinek zmladenia. 

                           

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Por. 369a 

 

Charakteristika LHP (2007-2016) 

Výmera : 8,93 ha ,vek 105 r. ,zakmenenie 0,70 ,zast. Drevín bk 49 ,dz 49 ,hb 2 

Zásoba : 3153 m3 ,353 m3 / ha 

Predpis platného LHP : Veľkoplošný clonný rub na 4 výšky porastu. V nerozpracovanej časti 

                                      porastu maloplošný clonný rub v pásoch ,založiť ďalšie 2 východiská. 

                                      Predpis ťažby 3,82 ha / 1350 m3 .Plocha na zalesnenie 3,82 ha z toho  

                                      prirodzená obnova 2,40 ha. 

Vykonané do konca r.2007 : Počas platnosti LHP nebol ešte žiadny zásah. 

Návrh hospodárenia :Dorub nad vyspelými skupinami prirodzeného zmladenia. Na ostatnej  

                                  ploche jednotlivý výber v prospech kvalitných stromov, kombinovaný s  

                                  uvoľňovaním skupiniek vyspelého prirodzeného zmladenia s cieľom  

                                  vytvoriť ďalšiu vrstvu porastu.       

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


