PRÍRODE BLÍZKE
OBHOSPODAROVANIE LESA

Objekt Pro Silva
OZ Rimavská Sobota
LS Hnúšťa - LO Dubovo

Vyhotovil: Marek Murín, Ing.
Zodpovedný za hospodárenie: Ivan Ľupták
Vedúci lesnej výroby: Vojtech Kovalčík, Ing.

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie:
1.1 Lokalizácia a geografická situácia:
Krajina: Slovenská republika
Užívateľ (OZ): Rimavská Sobota

LHC: Rimavské Brezovo

Lesná oblasť: 38a –163,6 ha - 83 %
34,4 ha – 17%
Zemepisné súradnice*:S 19º51´v.z.d., 48º32´s.z.š
V 19º51´ v.z.d., 48º31´ s.z.š., J 19º50´ v.z.d.,
48º31´s.z.š., Z 19º49´ v.z.d.,48º31´ s.z.š.
*najkrajnešie súradnice bodov ohraničujúce záujmový objekt ProSilva
Rozpätie nadmorskej výšky: 370 – 600 m n. m.

Názov: Zapač

Prevládajúca expozícia:
S 1%, SV 45%, V 11,5%, JV 36,8 %, J 0,20 %,
JZ 4,5 %, Z 0%, SZ 1%,

Výmera:
198,04 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priemerný sklon: 30%

Klimatická oblasť:

Priem. ročné zrážky v mm:

Geologické podložie:

Priem. roč. teplota v °C:

Prevládajúce pôdy:

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
QF 64,2%, QF til 15,2%, Ft 8%,
Ftil 7,6%, Fp n 3%, FQ 2%

Prírode blízke hospodárenie od r.: 2009

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté:
I. 22,2 %, II. 6%, III. 8%, IV. 31,1%,
BK 58%, HB 24%, DB 6%,
V. 14,2%, VI. 16,2 % VII. 2,3%
ost. listn. 5%
ihličnaté:
Produkcia a ťažba:
SM 6%, SC 1%
Zásoba: 58305 m3

Plánovaný etát ročný:

Priem. zásoba (odhad z LHP):
294 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 64%

z toho: úžitková hmota: 97%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 34%

z toho prir. obnova: 67%,
umelá obnova:
0%
z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 100%

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 3%

palivo: 3%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 26,11 ha

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť
výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých
stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob
Prirodzená obnova

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+
+

Obr. č. 1: Porastová mapa objektu Pro Silva

Hospodárske opatrenia v porastoch do súčasnosti
V počiatočných rokoch súčasnej platnosti LHP 2003 – 2012 sa v objekte lesného obvodu Dubovo
neuskutočnila ťažba v plánovanom rozsahu. Dôvodom je spracovávanie kalamity na území lesnej správy
z rokov 2001-2002. V našom objekte sa vykonala v niektorých rubných porastoch rubná náhodná ťažba
so zanedbateľným objemom vyťaženej hmoty v porovnaní s celkovým objemom alebo predpísanou
ťažbou z LHP. Po zlepšení situácie a po spracovaní kalamity sa na ploche objektu uskutočnila ťažba
obnovná úmyselná formou dorubu v jednom poraste a výchovná úmyselná taktiež v jednom poraste.
Vietor ako hlavný škodlivý činiteľ sa podieľal v tomto období hlavne v predrubných porastoch. V auguste
roku 2007 padla na území odštepného závodu Rimavská Sobota ďalšia vetrová kalamita na LS Klenovec.
Z toho dôvodu boli ťažby na ostatných lesných správach znížené respektíve pozastavené.
V roku 2009 bola ťažba drevnej suroviny znovu spustená. Významný ťažbový zásah v súčasnosti na
ploche objektu je obnovná úmyselná ťažba formou jednotlivého výberu v jednom poraste, v nepatrnom
objeme boli spracovené vývraty v samovýrobe v porastoch predrubných. S myšlienkou prírode blízkeho
hospodárenia sa začalo uvažovať o niečo skôr, aj vyznačovanie stromov určených na ťažbu prebiehalo
v tomto duchu. Pestovná činnosť v porastoch prebiehala podľa navrhnutých plánov lesníkov.

Zámer na vytvorenie objektu Pro Silva
Objekt Pro Silva – Zapač nachádzajúci sa na lesnom obvode Dubovo sa rozprestiera na ploche
198,04 ha. Zámerom na vytvorenie tohto objektu je snaha prejsť na princípy prírode blízkeho
obhospodarovania lesa s využitím potenciálu prírodných podmienok, na ktorých sa objekt rozprestiera a
pri pestovaní lesa minimalizovať náklady na pestovnú činnosť. Až 77 % plochy objektu sa nachádza
v rade trofnosti B, teda v živnom a 23 % plochy je v rade trofnosti B/C – prechodnom, čo dáva dobrý
predpoklad na vznik prirodzeného zmladenia a jeho rastu. V sinúzii podrastu sa nachádzajú trávovité
druhy ( napr. Carex silvatica, Carex pilosa) v hojnej miere, ba niekedy vytvárajú súvislé koberce.
Napriek tomu sa zmladenie pod clonou materského podrastu dokáže ujímať a odrastať. Vzniká tu otázka
do akej miery môže lesník znížiť zakmenenie, aby pod odclonenou plochou porastu dokázal dosiahnuť
kvalitné prirodzené zmladenie.
Výchovné ťažby
LHP vo výchovných ťažbách do 50 rokov predpisuje intenzitu zásahu v priemere 11%.
V porastoch Pro Silva objekte intezitu zásahu zväčšíme na 15% s cieľom zasiahnutia predovšetkým
v úrovni so zámerom uvoľnenia budúcich cieľových stromov a stabilizovať porast. Vo výchovných
ťažbách nad 50 rokov sa uskutoční výchovná ťažba s väčšou intezitou, ako je predpisovaná, s cieľom
prebudovy porastu s pomiestnym využitím prirodzeného zmladenia. V jednom prípade intenzitu zásahu
nezmeníme. Súčasťou zásahu bude aj zhustenie siete približovacích liniek.
Obnovné ťažby
Vo vybraných porastoch podľa platného LHP (2003-2012) sa majú uskutočniť tieto obnovné
postupy: maloplošný clonný rub a v jednom prípade kombinácia maloplošného holorubu s maloplošným
clonným rubom. Celková obnovná plocha predstavuje 26,11 ha. V našom zámere, v nerozpracovaných
porastoch chceme na plochách obnovovaných porastoch použiť skupinovitý clonný rub a využiť silu
prirodzeného zmladenia. Výberom jednotlivých stromov vystupňovať hodnotovú produkciu a zväčšiť
podiel kvalitných a hrubších sortimentov a v neposlednom rade upraviť zastúpenie jednotlivých drevín
v nastupujúcom prirodzenom zmladení prospech buka a duba. Zakladaním východísk obnovy po ploche
porastu vytvoriť mozaikovú viacvrstvovú štruktúru porastov. Prostredníctvom prírodných
autoregulačných procesov v rastovej fáze nárastu vyselektovať silné jedince budúcich stromov.
V prechode na zmenený spôsob hospodárenia treba striktne prihliadať predovšetkým na
technologickú prípravu pracoviska, smer stínky stromov, spôsob vyťahovania surových kmeňov –

rozrezanie kmeňa na viac kusov a druh použitého približovacieho prostriedku s minimalizáciou
poškodenia náletu a pôdy.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Starostlivosť o MLP budú vyžadovať cieľové dreviny. Jedná sa o predovšetkým výsek dosť
agresívneho hraba. Aj keď v synúzii podrastu dominujú trávovité druhy, predikcia potreby vyžínania je
veľmi minimálna, pretože nálet pod clonou porastu dokáže veľmi dobre konkurovať a veľmi rýchlo
odrastať. Do súčasnosti, jedince založených lesných kultúr vyžadujú ochranu proti burine a ochranu proti
ohryzu zveri. V zabezpečených porastoch sa treba venovať predovšetkým výseku nežiaducich drevín
a krov.

Demonštračné objekty
Porast 416 B00
Charakteristika z LHP:
Tvar lesa: vysoký
Skupina lesných typov: Fagetum tiliosum 100%
1.etáž: výmera 4,36 ha
Vek 55 r., zakmen. 0,8
Zast. drevín buk 32, hrab 30, dub 10 , javor horský 10, javor mliečny 10, smrek 5, osika 3
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1265 m3, z toho na ha 290 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Prebierka – 150 m3.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Prebierka za účelom prebudovy porastu, ťažba 190 m3, intenzita zásahu 15 %, 1 zásah v decéniu, 65
rokov obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie buk 70, javor horský 15, javor mliečny 10,
smrek 5. Prirodzená obnova na ploche 0,35 ha.
Technologický postup:
Porast rozčleníme 40 – 50 metrov od seba vzdialenými linkami, približovanie LKT jednotlivo krátenými
kmeňmi. Výchovu zameriame na kvalitné jedince, ktoré vyznačíme ako cieľové stromy v poraste.
Technologický nákres:

Dlhodobý zámer:
Postupným odstraňovaním poškodených a košatých jedincov dosiahnuť vyšší podiel prirodzeného
zmladenia, ako aj hrúbkový prírastok na kvalitných jedincoch.
Popis k obrázkom:
› Záber do korún v poraste – nekvalitné jedince v úrovni
›› Záber na plochu pod porastom – bohaté prirodzené zmladenie javora horského

Porast 423 11
Charakteristika z LHP:

Tvar lesa: vysoký
Skupina lesných typov: Querceto – Fagetum 50 %, Fagetum tiliosum 40%,

Querceto – Fagetum tiliosum 10 %
1.etáž: výmera 11,25 ha
vek 115 r., zakmen. 0,7
zast. drevín bk 95, hb 3, db 1, sm 1
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Na JV maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, na ostatných plochách maloplošný
clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu. Založiť pokračujúc od založených východísk. Obnova na
ploche 4,92 ha, z toho prirodzené zmladenie na 2,62 ha. Intenzita zásahu 43%.
2.etáž: výmera 1,25 ha
vek 20 r., zakmenenie 0,1
zast. drevín bk 100
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Po ťažbe poškodené jedince vyrúbať. Zásoba na ploche všetkých etáží: 5702 m3, z toho na ha 456 m3/ha.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub, ťažba 1300 m3, intenzita zásahu 23 %, 2 zásahy v decéniu, 40-50 rokov obnovná
doba, predpokladané obnovné zastúpenie buk 70, dub 20, hrab 5, smrek 5, prirodzená obnova 4,92 ha.
Technologický postup:
Porast rozčleníme linkami, vzdialených od seba 40 – 50 metrov. Približovanie LKT s rozrezom na dva
a viac kusov. Možné poškodené koreňové nábehy ostávajúcich stromov ošetriť Pellacolom.
Technologický nákres:

Dlhodobý zámer:
Na ploche porastu dosiahnuť stopercentné prirodzené zmladenie, s vysokou početnosťou už na malej
ploche a dosiahnuť výškovú a hrúbkovú diferenciáciu. Vzniknutá mozaiková štruktúra zabezpečí
ekologickú stabilitu porastu. V skupinách existujúceho zmladenia odstrániť predrastky a postupne tieto
skupiny uvoľňovať a postupne dosahovať vertikálne a horizontálne rozvrstvenie porastu.
› Kvalitný jedinec buka, v pozadí hlúčikovitá obnova buka
›› Vnútorná štruktúra nárastu, zmiešanie buka a hraba
››› Odrastená zabezpečená mladina s vysokým počtom jedincov na plôške

Obr. č. : Dielec 423

Obr. č. : Dielec 423

Porast 426 11
Charakteristika z LHP:
Tvar lesa: vysoký
Skupina lesných typov: Fagetum typicum 60%

Obr. č. : Dielec 423

Querceto – Fagetum 40 %
1.etáž: výmera 4,65 ha
vek 125 r., zakmen. 0,7
zast. drevín bk 96, db 3, hb 1
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Veľkoplošný clonný rub, dorub. Predpis ťažby 2200 m3. Obnova na ploche 3,25 ha, z toho prirodzené
zmladenie na 2,37 ha. Intenzita zásahu 70%.
2.etáž: výmera 2,00 ha
vek 10 r., zakmen. 0,4
zast. drevín bk 95, sm 5
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Po ťažbe poškodené jedince vyrúbať.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3145 m3, z toho na ha 473 m3/ha.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub, pomiestne odstránenie jednotlivých stromov. Ťažba 1700 m3, intenzita zásahu
54 %, 2 zásahy v decéniu, 40-50 rokov obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie buk 90, hrab
10, prirodzená 3,25 ha – 100%.
Technologický postup:
Porast rozčleníme linkami, vzdialených od seba 40 – 50 metrov. Približovanie LKT s rozrezom na dva
a viac kusov. Možné poškodené koreňové nábehy ostávajúcich stromov ošetriť Pellacolom.
Technologický nákres:

Dlhodobý
Na ploche
dosiahnuť

zámer:
porastu
stopercentné

prirodzené zmladenie, s vysokou početnosťou už na malej ploche a dosiahnuť výškovú a hrúbkovú
diferenciáciu. Vzniknutá mozaiková štruktúra zabezpečí ekologickú stabilitu porastu.
V skupinách existujúceho zmladenia odstrániť predrastky a postupne tieto skupiny uvoľňovať a postupne
dosahovať vertikálne a horizontálne rozvrstvenie porastu.
› Pohľad na juh, záber pod clonu materského porastu. Prirodzená obnova nastupuje aj v hustej sinúzií tráv
›› Odrastenejšia skupina prirodzeného zmladenia buka.
››› Skupina buka čaká na odclonenie.

Obr. č. : Dielec 426

Obr. č. : Dielec 4

Porast 417 10
Charakteristika z LHP:
Tvar lesa: vysoký
Skupina lesných typov: Querceto – Fagetum tiliosum 80%

Obr. č. : Dielec 426

Querceto – Fagetum 10%
Fagetum tiliosum 10 %
1.etáž: výmera 10,19 ha
vek 110 r., zakmen. 0,9
zast. drevín bk 100
Uznaný pre zber semena, fenotypová kategória B.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu- Založiť tri východiska obnovy, dva zásahy
v decéniu. Predpis obnovnej ťažby 1650 m3. Obnova na ploche 3,01 ha, z toho prirodzené zmladenie na
1,79 ha. Intenzita zásahu 30%.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub, pomiestne odstránenie jednotlivých stromov. Ťažba 1100 m3, intenzita zásahu 20
%, 2 zásahy v decéniu, 40-50 rokov obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie buk 95, hrab 3,
javor 2. Prirodzená obnova 100%.
Technologický postup:
Porast rozčleníme linkami, vzdialených od seba 40 – 50 metrov. Približovanie LKT s rozrezom na dva
a viac kusov. Možné poškodené koreňové nábehy ostávajúcich stromov ošetriť Pellacolom.
Technologický nákres:

