
25. rokov hnutia  PRO SILVA na Slovensku, stav, 

praktické  skúsenosti, rozvoj a vízie do 

budúcnosti 
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Prof. Š. Korpeľ- jeden so 5 zakladajúcich členov PRO SILVA 
EUROPA 

Ciele hnutia PRO SILVA- doterajšie hodnotenie 

-optimalizácia prírode blízkeho  obhospodarovania lesov Slovenska- snaha. 

-využitie rastových zákonitostí a vnútorných procesov pri formovaní štruktúry 
porastov - snaha. 

-využite  a zachovanie biodiverzity pôvodných ekosystémov ?vízia 

-minimalizácia látkových a energetických vstupov ? vizia 

-prirodzená obnova a ťažba jednotlivých stromov pri kulminácii hodnotového 
prírastku ?snaha 

-vytváranie objektov PRO Silva -realita 

-organizovanie exkurzií, kurzov,  publikovanie odbornej  literatúry-realita 

- podpora výskumu v tejto oblasti- snaha  

- inkorporácia princípov PRO SILVA do lesníckej politiky snaha 

 



Vedecké poznatky a hnutie  PRO SILVA na 

Slovensku  

  
„Veda je viac ako informácie, predstavuje interpretáciu dát s 
ohľadom na ich kauzálne súvislosti a konzistenciu.“ 

 K.P. Liessmannn, kritik trhovej ekonomiky 

 

„Od začiatku vekov rast vedy podnecovali hlavne životné 
problémy, ktoré bolo potrebné riešiť. Aj tie najkrajšie teórie by 
boli ostali vo vzduchu, keby sa hneď nevteľovali do prostriedkov 
na zvládanie sveta okolo nás“ . 

Osvietený jezuita Pierre Teilhard de Chardin 



Aké sú predpoklady? 

Pôvodnosť lesov Slovenska vs. 

uplatňovanie zásad PRO SILVA 

Lesy: 

 prírodné 

 prirodzené 

 zmenené 

 

4,9% 

59,4% 
21,4% 

14,2% 

0,1% 

Prírodný les

Prirodzený les

Prevažne

prirodzený les

Zmenený les

Premenený les



Aká je realita? 

Rozvoj hnutia  PRO SILVA za 

obdobie  25 rokov 

Objekty PRO SILVA 

štátne lesy: 231 objektov, výmera 53 294 ha 

mestské lesy, :  404 ha  z výmery  52 150 ha / 0,8 %/ 

Urbariáty, pozemkové spoločenstvá: ? 

VšLP TU Zvolen:  4851 ha 

Presvedčili sme lesníkov o zmysle tohto hnutia? 

Áno aj nie, prečo? 

Pretrváva krátkodobá ekonomika, neúplné kalkulačné vzorce nákladov a 

výnosov, schématické a zjednodušené myslenie lesníckej praxe. 

. Štátne lesy pracovná migrácia, kancelárska administratíva? 

 Mestské lesy /Košice, B. Bystrica/: priekopníci hnutia v tejto kategórii 

vlastníctva 

 Urbariáty? Terra incognita, krátkodobé gazdovanie, prevažne stratenie 

vzťahu ku lesu? 



Dôvody orientácie na uplatňovanie zásad PRO SILVA v 

podstatne väčšom rozsahu: 

Zastúpenie drevin v lesoch Slovenska a ich pozvoľná 

 zmena.  

Drevina /% 

SM JD BO SC KS Σ I DB CR BK HB 

27,3 7,7 6,3 1,1 0,4 42,8 11,7 3,0 28,4 5,9 

JV JS AG BR JL LP TD TS OL Σ L 

0,9 0,9 2,1 2,1 0,5 0,1 0,0 0,1 1,1 57,2 

Tab. 1: Zastúpenie drevín v lesoch Slovenska /rok 1950/ 

 

Prameň: Súhrnné informácie o stave lesov SR (SLHP, PIL), 

Vysvetlivky: SM – smrek, JD – jedľa, BO – borovica, SC – smrekovec, KS – kosodrevina, Σ I – 

ihličnaté spolu, DB – dub, CR – dub cerový, BK – buk, HB – hrab, JV – javor, JS – jaseň, AG – agát, 

BR – breza, JL – jelša, LP – lipa, TD – topoľ domáci, TS – topoľ šľachtený, OL – ostatné listnaté, Σ 

L – listnaté spolu Skutočné zastúpenie drevín: Súhrnné informácie o stave lesov SR (SLHP, PIL), 

2006 



Zastúpenie drevín v lesoch Slovenska  

Drevina /% 

SM JD BO SC KS Σ I DB CR BK HB 

26,1 4,0 7,2 2,4 1,1 40,8 10,9 2,5 31,2 5,7 

JV JS AG BR JL LP TD TS OL Σ L 

2,0 1,4 1,7 1,4 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 59,2 

Tab. 1: Zastúpenie drevín v lesoch Slovenska/rok 2007/ 

 

Prameň: Súhrnné informácie o stave lesov SR (SLHP, PIL), 2007 

Vysvetlivky: SM – smrek, JD – jedľa, BO – borovica, SC – smrekovec, KS – kosodrevina, Σ I – 

ihličnaté spolu, DB – dub, CR – dub cerový, BK – buk, HB – hrab, JV – javor, JS – jaseň, AG – agát, 

BR – breza, JL – jelša, LP – lipa, TD – topoľ domáci, TS – topoľ šľachtený, OL – ostatné listnaté, Σ 

L – listnaté spolu Skutočné zastúpenie drevín: Súhrnné informácie o stave lesov SR (SLHP, PIL), 

2006 



 

 

Plošné zastúpenie drevín  v lesoch Slovenska /r.2011/-plošný 

pokles smreka o viac ako 2 % hlavne v poslednom období. 

Zníženie podielu duba  viac ako 1%. Zvýšenie podielu buka, 

čiastočne hraba. 
Príčiny, ? „legislatívna voľnosť“ 

Možnosti  stabilizácie  drevinového zloženia a postupného  

návratu ku pôvodnosti lesných ekosystémov? 

Úloha hnutia PRO SILVA? 

 

 

  



Porovnanie skutočnej a normálnej (optimálnej) vekovej 

štruktúry  vysoký tvar lesov podľa vekových stupňov- les 

vekových tried /2011/-riziko pre drevinu smrek 

 



Nízky les  jeho miesto a význam  v lesoch Slovenska do 

budúcnosti? Venujeme mu patričný záujem? 

Časová dynamika zmeny zastúpenia 

 nízkeho tvaru lesa  na  Slovensku –virtuálnoť versus 

realita 

Tvar lesa rok 

Nízky 

1980 1990 2000 

 

2005 2011 

151 217 79 324 42 157 36 333 33584 

Výmera  (%) 

8,12 4,13 2,19 1,88 1,71 



Ekonomické zhodnotenie drevín - možnosti 

 Ihličnaté dreviny  Listnaté dreviny 



Ekonomické zhodnotenie drevín- realita 

Ihličnaté dreviny/hlavne smrek/ 

 Vlákninové drevo 

 Sortimenty 3a,3b 

 Výrezy zvláštnej akosti ? Čo s nimi? 

Znižuje sa variačné rozpätie  využiteľnej hrúbky 

     drevín ?Čo s cieľovou hrúbkou? 

 

 

Listnaté dreviny/buk, dub/ 

 Vlákninové drevo 

 Palivové drevo 

 Sortimenty 3a,3b 

 Výrezy zvláštnej akosti ?Čo s nimi? 

Náznaky schématického chápania obhospodarovania lesov – plošná a 

časová koncentrácia clonných rubov? Aké budú dopady do budúcnosti? 



Smrekové lesy ,stav, rastová potencia, 

rozpad- ekonomické a ekologické riziká 



Smrekový prales Babia hora rok 2005 



Ako rieši podkôrnikovú kalamitu smrekový 

prales Babia hora stav v roku 2013-poučenie pre 

lesnícku prax 



Predchádzať je lepšie ako liečiť. 

Využitie rozpadajúceho porastu na podsadbu-predsadbu novej 

generácie lesa. 

 

 



Smrekový porast v pokročilej fáze diferenciácie pri 

použití poznatkov z rozpadu smrekových prírodných 

lesov v 7. lvs 



Ako rieši prales Ošust tvorený smrekom, jedľou a bukom 

pôvodnými drevinami Oravských a Kysuckých Beskýd  

podkôrnikovú kalamitu v 5.- 6. lvs? 



Ako to riešime v hospodárskom smrekovom lese? 

Kalamitná plocha bývalého smrekového porastu po realizácii 

kalamitnej ťažby – aké riziká nás čakajú do budúcnosti ? 



Realita 

Smrekový rovnoveký les  sa bude naďalej rozpadať, rýchlosť nie je 

úplne známa, ale má tendenciu zrýchlenia - riziká do budúcnosti? 

-Zmena klímy versus labilita a ohrozenosť a rýchly rozpad smreka na 

stanovišťach /slt.AF, FA,Fap/ viď Orava, Kysuce 

-Labilita smreka aj v slt. SP ako to ukazuje NPR Babia hora,Pilsko, 

prales si to rieši.  

-Ako to budeme riešiť my v ostatných kategóriach lesov? 

-Disponibilný etát smreka klesá a bude naďalej klesať. 

-Podiel smreka v rozlohe lesov Slovenska bude klesať. Ako ho 

zastabilizovať? 

-Uvažujeme so zvýšenou  úlohou a funkciou jedle v drevinovom 

zložení lesov Slovenska? Budeme mať sofistikovane  premyslené 

spracovanie jedle  ako základnej dreviny /drevostavby/. 

-Podiel buka bude v slt.  QF,FQ,AF, FA,Fap.  významne stúpať, podobne 

hrab v 1. a 2. lvs /pokles duba zimného/ -ukazuje to aj zvýšený podiel v 

drevinovom zložení lesov Slovenska. Ako zabrániť poklesu duba? 

-Ako budeme  v krátkom čase 10 možno 15 rokov  pripravení 

drevárskymi  kapacitami a strojárskymi technológiami na  zmenu 

drevinovej ponuky? 

-Máme sofistikovane  premyslené spracovanie buka ako základnej  

listnantej dreviny, / vnútorný interiér z buka/? 

-Ako sme pripravení na riešenie zaistenia ďalších ekologických funkcií 

týchto rozpadajúcich sa  lesov? 

 

 







Realita 
 

Výskumu bukového dreva je venovaná v zahraničí v posledných 

10-15 rokov veľká pozornosť. 

 

Konferencie 

Softwood,Hardwood/Florencia,2013,Šoproň 

2005,2012,Vorginia 2011/ 

 

Nemecko- krajina, ktorá definuje pevnostnné triedy 

bukového dreva na stavebné konštrukcie 

/Fruehwald-Hasenstab 2009/. 

 

Najrozšírenejší výskum  na Slovensku je stále venovaný 

smreku. 

 

Bude táto tendencia prebiehať aj ďalej? 



Klimatické zmeny sú nezvratné, ich spomalenie je veľmi 

diskutabilne.  

Človek sa im musí prispôsobiť ako? Les sa im prispôsobuje sám  

viď prales. Ako sa im prispôsobuje obhospodarovanie ostatných 

kategórií lesov lesníkom ? 

Retenčná schopnosť lesov v  Oravských a Kysuckých  

Beskydách klesá?!! Dovážanie vody do rezervoárov dedín!! 

 
Retenčná  schopnosť sa zvýši  a stabilita lesov sa dosiahne: 

 Pôvodným drevinovým zložením porastov. 

 Optimálnym využitím produkčného rastového priestoru 

korunami stromov. 

 Lepším prekorenením pôdy pod lesným ekosystémom. 

 Zastúpením  viacerých drevín v ekosystéme.   

 















Konverzia porastov ihličnatých a listnatých drevín 

 na štruktúry prírode blízkeho lesa    



Ako sa 

vysporiadať 

 so škodami 

zverou? 

 
Výsoké 

dodatočné 

náklady, 

zníženie 

statickej 

stability 

a 

štruktúrálnej 

diverzity lesa 

 













 

Riešenie nepôvodných smrečín na slt. FA, AF, Fap, aké? 

-Zvýšenie retenčnej schopnosti lesov 

-Zvýšenie devinovej  a štrukturalnej diverzity lesov  

´-Podsadby smrekovjých porastov -prinavrátenie pôvodnej 

 drevinovej skladby s možnosťou podielu smreka 

do 40 % . 



Zvýšenie podielu buka ako ekologicky stabilnej  ,opadom lístia  

zlepšujúcej pôdny profil,  jeho fyziku, jeho prekorenenie, ako ? 

Podsadby smrekových porastov-prinavrátenie pôvodnej 

 drevinovej skladby s možnosťou podielu smreka 

do 40 %  /hlúčiky  buka a  jeho skupinové zmiešanie / 



Zvýšenie podielu jedle  ako ekologicky stabílnej ,  

zlepšujúcej pôdny profil- fyziku pôdy ,a jeho prekorenenie, ako ? 

Podsadby smrekových porastov-prinavrátenie pôvodnej 

 drevinovej skladby s možnosťou podielu smreka 

do 40 %  vytvárajú základ ekologickej stabilty 

 a zvýšenia retenčnej schopnosti kysuckých a oravských  lesov  



Pestovné modely prírode blízkeho obhospodarovania  

lesov na pôvodných stanovišťach smreka  



Výberkový hospodársky spôsob – forma 

stromová na pôvodných stanovištiach smreka 



Listnaté porasty (bk, db) a pestovné modely prírode 

blízkeho hospodárenia /zásady PRO SILVA/ 



Mozaikové porasty-základ ekonomickej 

samostatnosti a ekologickej stability porastu 



nárast 

Materský porast 



Kvalita duba základ hodnotovej 

produkcie 

Prirodzená obnova duba 



Objem korún 

prírastok kmeňa 

Maloplošná štruktúra minimálne  

troch rastových fáz 



Vysoký les listnatý  -podrastový 

hospodársky spôsob z uvoľnením vekových tried/ 

Počuvadlo-mozaikový les/ 



Vysoký les listnatý  -podrastový 

hospodársky spôsob z uvoľnením vekových tried/ 

Počuvadlo-mozaikový les/ 



Vysoký les listnatý  -podrastový 

hospodársky spôsob z uvoľnením vekových tried/ 

Počuvadlo-mozaikový les/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaikové porasty-základ ekonomickej samostatnosti a 

ekologickej stability porastu 

Rešpektuje: 

-Princíp trvalo udržateľného lesa 

-Stabilne striedanie generácií lesa 

-Ekonomickú flexibilitu porastu 

-Nízke ekologické a ekonomické riziko drevín  

Vyžaduje: 

-Odborne pripravený lesnícky personál 

-Komplexné chápanie ekonomických nákladov a 

výnosov 

-Ergonomicky a fyzicky zvládnuté úlohy  OLH/ lesníka/ 

vo vzťahu ku plošnej rozlohe LO 

-Osvojenie si a dôsledné presadzovanie týchto princípov 

vrcholovým manažmentom výrobnej jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prirodzená obnova porastov-vznik  porastu s minimálnymi 

 nákladmi, automatický krok pri obhospodarovaní porastov 



Časová dynamika zmeny zastúpenia nízkeho tvaru lesa  na  Slovensku 

Čo s nízkym lesom , ako ho pestovne a ekonomicky riešiť? 

Tvar lesa rok 

Nízky 

1980 1990 2000 

 

2005 2011 

151 217 79 324 42 157 36 333 33 006 

Výmera  (%) 

8,12 4,13 2,19 1,88 1,79 



Prevod nízkeho lesa na les stredný 

 

-ekonomicky efektívne využiť štruktúru 

výmladkových lesov v súčasnej kríze 

-vytvoriť predpoklady pre vznik  ekonomicky a 

ekologicky stabilneho    typu lesa 



Model stredného lesa 
 

Počet výstavkov  rozpätí 100-120 ks. ha-1. Zásoba výstavkov  150 

m3.ha-1,   v zastúpení 40-30-20-20. Zásoba výmladkovej vrstvy 

50-60 m3/ha. 

 Rubná doba výmladkovej vrstvy 25 rokov so štruktúrou 

sortimentov vláknina, koruny stromov štiepka  

 Rubná doba výstavkov: 100 rokov s hrúbkou d1.3 45- 50 cm. 

Štruktúra sortimentov: zvláštna akosť/aukcia/ 60 %, 20 % 

vláknina, 20 % štiepka. 

 



Využitie poznatkov PRO SILVA pre ekonomické a 

trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov  

1. cesta- úlohy 

 Na úrovni organizačných subjektov LH: 

 Urýchlene vykonať analýzu rizika porastov s prihliadnutím na klimatické zmeny a ich 
prebiehajúce dopady  

 Urýchlene riešiť rozpadajúce sa smrečiny so zvýšenou mierou podsadieb 
zameraných na pôvodné drevinové zloženie 

 V skupinách dielcov s rôznou úrovňou rizika navrhnúť diferencované  pestovné 
postupy, pestovné opatrenia 

 Prejsť na koncepciu nákladového pestovania lesa s využitím zásad PRO SILVA 

 Dlhodobo stabilizovať odborne a poznatkovo vybavených pracovníkov lesníckych 
obvodov a lesných správ 

 Pri vypracovaní Psol navrhnúť pre každú JPRL systém pestovných opatrení v zmysle  

    nákladového pestovania lesa 

 Vo väzbe na vyznačené pestovné zásahy žiadať prostredníctvom ekonomických 
nástrojov  externých pracovníkov vykonávajúcich tieto opatrenia o dôslednú 
technologickú disciplínu a minimalizáciu  škôd na ostavajúcom poraste 

 Úsporné aktivity, poznatkovú úroveň pracovníkov ,ktorí významne znižujú nákladové 
položky cez sofistikovaný prístup  finančne motivovať  

 Riešiť otázky vysokých stavov zveri a škôd 

 



Legislatíva versus trvalá udržateľnosť lesov Slovenska 

 

Preambula do budúcnosti 

Trvalá udržateľnosť lesného hospodárstva  s prihliadaním na klimatické zmeny sa dá 

dosahovať používaním pestovných postupov prírode blízkeho obhospodarovania lesa 

2. Cesta  

Realita: technicky zvládnuté postupy pracovníkov lesníckej praxe pri obhospodarovaní 

rúbaňového lesa vekových tried, v lepšom prípade úspešné prirodzené zmladenie. Vo 

väčšine prípadov schématické myslenie a geometrizácia tažbových plôch aj v prípade 

listnatých porastov hlavne buka. 

Dôsledok: konečný cieľ a účel v rubných porastoch  je v lepšom prípade  prirodzená 

obnova, nie produkcia čo najcenejšieho dreva s následnou štrukturálnou diverzitou 

dielcov. Nevšímame si produkčnú výkonnosť jednotlivých stromov, ani skutočnosť ,že 

ich redukciou regulujeme svetlo pre podrast a šetríme náklady na výchovu  .  

 

 



 

Tertia via est non 



 

Zanechať lesy s ich pôvodnou  

zoozložkou budúcim generáciam 



Poučenie v prítomnosti a do budúcnosti 

 

      -T.A. Edisson-životopis 

       -Teória bez praxe a prax bez teórie nie 

         je zmysluplnná a možná. 

        -Autorita lesníckeho stavu bude priamo 

         úmerná s   vitalitou a zdravím lesov, ktorú vníma a 

        bude vnímať verejnosť ako kľúčovú. 

        -Kôň versus gazda 

        - Rozviazanie lesa vekových tried v prvej fáze vo 

        vekovom 60-90 rokov je prvý predpoklad plošnej, ve- 

        kovej a drevinovej diferenciácie 
 

 

 


