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Anketa• Editorial
Spýtali sme sa: Kam by mal podľa vás smerovať

vývoj v štátnych lesoch po voľbách?
HRDLIÈKA, podpredseda ÚV KSS
JOZEF HRDLIÈKA
Po vo3⁄4bách by sa mali napravi krivdy, ktoré na tátnych lesoch boli spáchané za ostatných 16 rokov. Musí sa zmeni predovetkým vzah tátu k pôde
a k lesom zvlá. Kadá vláda musí strái a zve3⁄4aïova toto bohatstvo národa. tátne lesy by mali by akciovou spoloènosou so 100% úèasou tátu.
Participácia tátu by mala by zabezpeèená prostredníctvom samostatného
ministerstva lesného a vodného hospodárstva. Akciová spoloènos by sa
mala zaobís bez dotácií, tát by mal prispie iba v mimoriadnych situáciách, kalamity, choroba lesa a pod. Zaèlenenie lesníkov do rezortu pôdohospodárstva
alebo ivotného prostredia je iba polovièaté rieenie a lesníci by tam boli iba ako chudobní príbuzní.
GOLIAN, kandidát na poslanca do NR SR za SDKÚ
JÁN GOLIAN
Oblas lesného hospodárstva stále zaostáva za súèasným vývojom vo svete,
v ochrane a zve3⁄4aïovaní lesov, trvalom a udrate3⁄4nom hospodárení, vo výstavbe lesných ciest. Preto pripravíme novelu zákona o lesoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov tak, aby v plnej miere repektovali ústavné
práva vlastníkov lesov a pri hospodárení s nimi vytvárali prostredie bez zbytoèných obmedzení a povinností.
Sfunkèníme platnú legislatívu, a na jej základe vrátime oprávneným vlastníkom lesné pozemky, ktoré im patria.
V tátnom podniky LESY SR presunieme kompetencie na niie organizaèné stupne
a zredukujeme stav administratívnych pracovníkov na generálnom riadite3⁄4stve. Dnes
nadmieru centralizované tátne lesy tak zaènú plni svoju funkciu stabilizujúceho
faktora v rozvoji vidieka.
SIMON, expert SMK pre pôdohospodárstvo a lesníctvo
ZSOLT SIMON
Naïalej podporujeme transformáciu tátneho podniku na tátnu akciovú
spoloènos. Je vak potrebné, aby tomu predchádzalo kompletné vyèistenie vlastníckych vzahov a retrukturalizácia tátneho podniku.
Èo sa týka tátnych dotácií, domnievame sa, e tát by mal plati za práce
vo verejnom záujme na základe objednávky. Súèasné usporiadanie v rámci
tátnej správy, kedy lesníctvo spadá pod ministerstvo pôdohospodárstva
pokladáme za optimálne. Lesníctvo je toti aj hospodárskym odvetvím, èo
samozrejme neznamená, e mono zanedba jeho ekologické, krajinotvorné a ïalie
funkcie. Nakoniec, nie je moné opomenú skutoènos, e prvým ochrancom lesa bol
práve lesník a po3⁄4ovník, a lesníctvo do dneného dòa vykonáva aktívnu ochranu prírody.
KAZDA, expert OKS
RADOVAN KAZDA
Obèianska konzervatívna strana presadzuje:
- vysporiadanie vlastníctva, pozemkové úpravy na lesnom pôdnom fonde,
identifikáciu pozemkov neznámych vlastníkov, prevod ich podielov v prospech známych vlastníkov podielov,
- transformáciu LESY SR . p. na akciovú spoloènos, privatizáciu jej majetku a èinností a privatizáciu lesných pozemkov a stavieb slúiacich lesnému
hospodárstvu, iadne dotácie,
- nový lesný zákon, zoh3⁄4adòujúci prirodzené práva vlastníkov lesov, odstránenie rozsiahlej preregulovanosti lesného sektora a direktívnosti lesnej legislatívy, zníenie
regulácií súvisiacich s ochranou prírody, iadne peciálne ministerstvo pre lesné hospodárstvo, naopak zníenie poètu ministerstiev na sedem.
Tlaèové oddelenie KDH
Kam by mal smerova vývoj Lesov SR po vo3⁄4bách?
KDH bude v oblasti vzahov k lesnému majetku tátu a uívaniu lesného
majetku pôvodných vlastníkov presadzova:
 repektovanie retituèných práv pôvodných vlastníkov lesov, vrátane bývalých Vojenských lesov a majetkov  pri predaji prebytoèného majetku tátu garantovanie
predkupného práva pôvodným vlastníkom lesných pozemkov  zachovanie vlastníctva lesného majetku tátu (nepecifikujeme v akej právnej podobe)
KDH neuvauje so zriadením samostatného Ministerstva lesného hospodárstva, ráta
s pôvodným zaèlenením do Ministerstva pôdohospodárstva pri posilnení kompetencií
Lesníckej sekcie. Koneèné rozhodnutie bude ponechané na prípadné koalièné povolebné dohovory.
Napriek tomu, e sme s anketovou otázkou oslovili vetky významné politické strany, do uzávierky sme dostali len týchto pä odpovedí.
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Editorial
Po3⁄4ovníctvo - fenomén, pre ktorý mnohí
z pracovníkov .p. LESY SR ili tudova na
lesnícke koly, v ktorých je túdium tejto
disciplíny súèasou. Takmer kadý laik pri
predstave lesníka k nemu okrem uniformy
automaticky priradí aj po3⁄4ovnícku zbraò,
èie po3⁄4ovníctvo, vïaka èomu si lesník buduje na svojom pôsobisku prirodzenú autoritu a repekt.
Pokladám za astie, e sme zamestnancami tátneho podniku, máme najvyie
po3⁄4ovnícke vzdelanie, sme profesionálni
po3⁄4ovníci, a preto je naou povinnosou by
lídrami v uplatòovaní moderných postupov
riadenia po3⁄4ovníctva, aby si nae tátne
po3⁄4ovníctvo zachovalo aj naïalej kredit
najlepieho po3⁄4ovníctva na Slovensku
a aby reprezentovalo úroveò slovenského
po3⁄4ovníctva aj v zahranièí. Pokia3⁄4 to tak nebude, opodstatnenos obhospodarovania
po3⁄4ovných revírov vo vlastnej réii bude len
ako obhájite3⁄4ná.
Kadý z nás vysiela navonok svoj postoj
- lojálnos voèi niekomu a nieèomu, voèi
podniku, èi voèi viere za správnu vec.
Doterajie postavenie tátneho podniku (od r. 1999) voèi po3⁄4ovníctvu môeme
hodnoti ako najstabilnejie tátne po3⁄4ovníctvo za posledných 30 rokov, kedy sa pozitívne prejavilo postavenie jedného tátneho
podniku, bolo moné na celom Slovensku
uplatòova takmer rovnaké princípy v nakladaní so tátnymi lesnými po3⁄4ovnými
pozemkami a vznikla monos realizácie
rozvojových programov, ktoré v reijných
revíroch chýbali minimálne 20 rokov.
V posledných dvoch rokoch boli realizované po3⁄4ovnícke projekty za cca 12 miliónov korún, èím sa poloili základy na ïalie
napredovanie po3⁄4ovníctva u LESOV SR, .p.
Podarilo sa sprevádzkova rozrábku zveriny v Topo3⁄4èiankach, vytvorili sme nové pracovné miesta po3⁄4ovných pecialistov. tát
dostáva roène do rozpoètu na odvodoch
a daniach cca 16 a 20 miliónov korún za
to, e LESY SR, .p., realizujú výkon práva
po3⁄4ovníctva a to obhospodarujeme 7,7 %
po3⁄4ovných revírov na Slovensku. V r. 2006
vyhovelo vedenie podniku poiadavke odboru po3⁄4ovníctva a rybárstva a preradilo
manament chát na tento odbor, èím poskytujeme komplexné sluby z jedného
centra, èo urèite ocenia nai klienti.
O tom, ako to bude ïalej, rozhoduje
èiastoène kadý z nás. Musíme odstráni
kadý náznak podozrenia z pytliactva, neprofesionálneho prístupu k po3⁄4ovníckym
hosom, ale aj k verejnosti, pretoe aj neopravený krmelec, èi nevyèistená studnièka
pri potôèiku je argumantom pre negovanie
pozitívnych výsledkov naej práce.
Na záver si dovolím poïakova sa za
prácu ve3⁄4kému mnostvu naich zamestnancov, ktorí berú po3⁄4ovníctvo ako èes,
ako monos vykonáva tátnu slubu,
nepoznajú pracovnú dobu, sú odhodlaní
bojova proti pytliactvu, majú profesionálny prístup k po3⁄4ovníckym hosom i k verejnosti.
Peter Kuric
vedúci Odboru po3⁄4ovníctva a rybárstva
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Zvernice š. p. LESY SR
Marcel LEHOCKÝ, Peter KURIC
Zverníky (zaužívanejší je
termín „zvernice“) patria k intenzívnym formám chovu poľovnej zveri,
sú oplotené a cieľom ich obhospodarovania je dochovať zver v čo najlepšej trofejovej kvalite (pri diviačích
zverniciach je to aj početnosť úlovkov). LESY SR, š.p., Banská Bystrica
v súčasnosti obhospodaruje v réžii
10 uznaných zverníc s celkovou výmerou 9 457 ha a 1 zvernica je prenajatá
(Ostrovec, OZ Šaštín, 559 ha). Okrem týchto uznaných zverníc je súčasťou
režijných revírov aj niekoľko ďalších malých zverníc (aklimatizačné a generačné zverničky, výcvikové zvernice, príp. zvernice vo výstavbe), ktoré zatiaľ
nie sú uznané ako samostatné poľovné revíry.
Zvernice  historické dedièstvo
Chov zveri vo zverniciach nemá
na Slovensku tak bohatú tradíciu ako
napr. v susednej Èeskej republike, kde je
v súèasnosti takmer 200 zverníc a viaceré z nich vznikli u okolo roku 1 400. Zo
zverníc, ktoré v súèasnosti obhospodarujú
LESY SR majú najbohatiu históriu Topo3⁄4èianky, ale aj Teplý vrch a Betliar. V okolí
Topo3⁄4èianok sa u okolo roku 1786 spomínajú dve zvernice a to na chov jelenej a diviaèej zveri. V roku 1906 pristúpil Jozef
August Habsburg k výstavbe Ve3⁄4kej zvernice s chovom jelenej, diviaèej a muflonej
zveri na výmere 10 450 ha s dåkou oplotenia 89,2 km. Súbene s tým sa zriadila
aj Malá zvernica pre chov danielej zveri
s výmerou 510 ha. Tieto dve zvernice sa
zachovali s meními úpravami a dodnes,
aj keï Ve3⁄4ká zvernica sa v súèasnosti
obhospodaruje u skôr ako vo3⁄4ný po3⁄4ovný
revír. Práve v r. 2006 uplynie 100 rokov od
zriadenia zverníc v Topo3⁄4èiankach.
Rovnako aj v okolí Teplého vrchu a hradu Blh boli pod3⁄4a historických
záznamov u v r. 1790 zriadené dve zvernice s chovom jelenej a diviaèej zveri. Danielia zver bola do tejto lokality dovezená
v r. 1870. Pokraèovate3⁄4om týchto tradícií
je súèasná zvernica LESOV SR Teplý
vrch s výmerou 959 ha a s chovom danielej a muflonej zveri.
Svoju históriu má aj zvernica
v Betliari, keï v okolí tunajieho katie3⁄4a bola zriadená v r. 1885 zvernica s výmerou 575 ha, kde popri jelenej zveri
bola dovezená daniela a muflonia zver.
Na históriu tejto zvernice nadviazala
súèasná zvernica Betliar v obvode OZ
Roòava. Obhospodarovaním a udriavaním týchto zverníc zabezpeèujú LESY
SR v súèasnosti zachovávanie historických pamiatok a tradícií v slovenskom
po3⁄4ovníctve. Ostatné zvernice Lesov SR
vznikali po roku 1960. Medzi najnovie
patria zvernice Rychòava (1986), Vojnice
(1989) a uhraèka (1996).
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Danielia a muflonia zver
vo zverniciach
Zvernice LESOV SR boli v minulosti zamerané najviac na chov danielej
a muflonej zveri, èo vyplynulo z atraktivity tejto zveri v 60. a 80. rokoch, kedy
sa daniel a muflón - ako nové druhy
zveri rozirovali do viacerých oblastí
Slovenska. Zameranie naich zverníc
na chov danielej a muflonej zveri sa
pritom zachovalo a doteraz, obidva tieto
druhy majú v zverniciach najpoèetnejie
zastúpenie. NKS danielej zveri sú stanovené v 7 zverniciach Lesov SR v celkovej
výke 1 305 kusov, jarné poèetné stavy
sa vykazujú na úrovni 1 420 kusov a úlovok v r. 2005 dosiahol 635 kusov danielej zveri. Podstatnú èas (takmer 40 %)
z tejto poèetnosti tvoria zvernice Vojnice a Svodín v obvode OZ Palárikovo,
ktoré boli zaloené práve za úèelom chovu kvalitnej danielej zveri maïarského
pôvodu. Populácie danielej zveri v týchto
zverniciach patria aj v súèasnosti medzi
najkvalitnejie nielen v rámci LESOV SR,
ale aj v rámci Slovenska. Poèas existencie zverníc sa tu získalo viacero významných trofejí vrátane doteraz najsilnejej
trofeje daniela na Slovensku s hodnotou
215,80 b. CIC z r. 1982. Dobré podmienky a tradíciu v chove danielej zveri má
aj zvernica Teplý vrch, OZ Rimavská
Sobota, keï najsilnejia trofej daniela
z r. 1997 dosiahla 202,1 b. CIC. S chovom
danielej zveri na Teplom vrchu je treba
uvaova i do budúcnosti, aj keï v súèasnosti si táto populácie nevyhnutne vyaduje úpravu truktúry kmeòových stavov
a osvieenie krvi dovozom novej kvalitnej
zveri. Zvernica Betliar mala doteraz NKS
550 ks danielej zveri (42 % z celkových
NKS vo zverniciach LESOV SR), ktorá tu
dosahovala dlhé roky len priemernú a
podpriemernú kvalitu. Úlovky danielov
dosahujúce zlatú medailu boli v minulosti ve3⁄4mi ojedinelé. Zlepenie starostlivosti o zver a jej ivotné prostredie vo

zvernici sa v posledných rokoch prejavilo
aj nárastom trofejovej kvality danielov
a poètu zlatých trofejí (5 zlaté trofej,
najsilnejia z r. 2005 dosiahla hodnotu
195,48 b. CIC). Po realizovanej rekontrukcii zvernice Betliar sa postupne
prikroèí k zníeniu kmeòových stavov
danielej zveri zo súèasných 550 na cie3⁄4ových 150 kusov. Chov kvalitnej danielej
zveri tu zachová aj v budúcnosti.
Pri chove danielej zveri vo
zverniciach musíme trva na poiadavke, aby zvernica mala podmienky
a predpoklady pre chov kvalitnej danielej zveri, s pravidelnou produkciou
200 bodových danielích lopát. Zvernice Biela skala a Malá zvernica aj
vzh3⁄4adom na prírodné podmienky takéto
predpoklady pre chov danielej zveri nemajú a v najbliom èase tu bude treba
podniknú kroky na zníenie kmeòových
stavov danielej zveri, príp. na jej zámenu
na perspektívnejí druh zveri.
Po danielej zveri je muflonia
zver druhým najpoèetnejím druhom vo
zverniciach a jej NKS sú stanovené vo
vetkých zverniciach LESOV SR s výnimkou zvernice Trnavy v CHPO Po3⁄4ana.
V 9 zverniciach sú spolu NKS 929 kusov
muflonej zveri, JKS 1245 ks a úlovok
v r. 2005 dosiahol 464 ks. Muflonia zver
je zároveò aj najproblematickejím druhom zveri vo zverniciach, keï na jednej
strane má muflón v oèiach náho personálu akési osobitné postavenie a je
jeho srdcovou záleitosou, èo vak najèastejie vedie k nekontrolovate3⁄4nému
zvyovanie poèetnosti a rozmnoovaniu
len priemerne kvalitnej muflonej zveri.
Na druhej strane sú z roka na rok väèie
problémy s predajom poplatkového lovu
priemerne kvalitných muflónov a to obzvlá vo zverniciach. Pritom vak ani vo
zverniciach nevieme uspokoji nieko3⁄4ko
málo hostí, ktorí poadujú lov ozaj kvalitných muflónov s bodovou hodnotou 220
 240 b. CIC. Úlovok 5 zlatých muflónov
v r. 2005 pri JKS 1 245 kusov muflonej
zveri vo zverniciach, keï najsilnejia
trofej dosiahla len 216 b. CIC, je ozaj dos
málo! V súèasnosti najkvalitnejí chov
muflonej zveri je v obvode OZ Palárikovo, kde sa kadoroène lovia zlaté muflóny
a najsilnejia trofej z r. 2002 s bodovou
hodnotou 239,65 b. CIC bola národným
rekordom SR. V poradí druhý najkvalitnejí chov muflonej zveri je vo zvernici
Teplý vrch, OZ Rimavská Sobota, kde
v r. 1994 bol ulovený muflón s hodnotou
237,0 b. CIC, èo v tom èase znamenalo
najsilnejiu trofej na Slovensku. Aj v súèasnosti sa v tejto zvernici lovia kvalitné
muflóny, keï najsilnejia trofej z r. 2005
má hodnotu 209,1 b. CIC. Medzi kvalitné
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chovy s produkciou zlatých trofejí môeme zaradi aj zvernicu uhraèka, OZ
Levice. Len priemerná kvalita muflonej
zveri sa dosahuje vo zverniciach Malá
zvernica OZ Topo3⁄4èianky a Betliar
OZ Roòava. Podpriemerná kvalita je vo
zverniciach Biela Skala OZ Smolenice
a Sochoò OZ Trenèín, kde zrejme v najbliích rokoch nie je moné oèakáva
kvalitné (zlaté) trofeje, ak sa tu nevykonajú potrebné opatrenia v chove muflonej
zveri. pecifické postavenie má zvernica
Rychòava OZ arnovica, ktorá slúi
skôr ako aklimatizaèná a generaèná zvernica pre zvyovanie kvality muflonej zveri
vo vo3⁄4nom po3⁄4ovnom revíri Drastvica.
Ïalej by sme sa v naich zverniciach
mali ubera jednoznaène cestou kvality
a nie kvantity v chove muflonej zveri, èo
znamená vo viacerých prípadoch radikálnu úpravu poèetných stavov a truktúry
populácie. Nie je dôvod zaklada ïalie
nové chovy muflonej zveri, prípadne rozvíja nekvalitné chovy vo zverniciach.

Jelenia a diviaèia zver  perspektívne
druhy vo zverniciach
Chovu jelenej zveri vo zverniciach
sa v minulosti na Slovensku venovala
len okrajová pozornos, lebo vo vo3⁄4ných
po3⁄4ovných revíroch dosahovala dobrú poèetnos a aj kvalitu. V súèasnosti sa vak
situácia znaène zmenila, keï aj z dôvodu
rozdrobenia po3⁄4ovných revírov, vo väèine
oblastí Slovenska výraznejie poklesla
trofejová kvalita jelenej zveri. Roène sa
na Slovensku uloví len 5 a 10 zlatých jeleòov a garantovanie úlovku vye 200 bodového jeleòa pre poplatkového po3⁄4ovníka je
problémom aj v reijných revíroch LESOV
SR. Pritom záujem domácich a zahranièných po3⁄4ovných hostí o lov jeleòov je neutíchajúci a bez problémov sa nám darí
udriava aj dobrú cenovú úroveò poplatkového lovu jeleòov. Práve z uvedených
dôvodov sa nám vytvára priestor a potreba venova sa chovu jelenej zveri aj vo
zverniciach, aj keï je to èasovo nároèná
a dlhodobá záleitos. Doposia3⁄4 najvyie
poèetné stavy jelenej zveri (NKS 60 ks, JKS
120 ks) boli vo zvernici Biela skala, kde
sa dosahovala len ve3⁄4mi slabá trofejová
kvalita. Bodové hodnoty ulovených jeleòov
tu len ojedinele presahujú 190 b. CIC, èo je
vak málo aj na vo3⁄4ný po3⁄4ovný revír a nie
zvernicu. Vye 30 roèná tradícia v chove
jelenej zveri je vo zvernici Trnavy v CHPO
Po3⁄4ana, ktorá má charakter generaènej
zvernice s výmerou 23 ha a po vykonanej
rekontrukcii v r. 2004 bude slúi na produkciu kvalitného chovného materiálu

pre ïalie zvernice a revíry LESOV SR.
A tak prvá zvernica, peciálne zameraná
na chov kvalitnej jelenej zveri na vyhovujúcej ploche sa zaèala rodi v r. 2004 v Betliari, OZ Roòava. Pri rekontrukcii starej
zvernice sa tu vytvorila 1 035 ha èasti pre
jeleniu zver, kde sa uvauje s cie3⁄4ovou poèetnosou 150 kusov jelenej zveri. Na tejto
ploche sa naplní vye 30 roèný sen po3⁄4ovníkov a lesníkov zaoberajúcich sa chovom
jelenej zveri, a to spojenie dvoch geneticky
najkvalitnejích populácii jelenej zveri na
Slovensku z oblasti Po3⁄4any a Východných
Karpát. Na ostatnej ploche zvernice Betliar s výmerou 661 ha bude pokraèova
s3⁄4ubne sa rozvíjajúci chov kvalitnej muflonej zveri (NKS 90 ks) a danielej zveri,
pri ktorej sa upravujú NKS z 550 ks na
150 ks. V ïalom kroku by bolo iaduce
pristúpi k obnove kvality a k zvýeniu
poèetnosti jelenej vo zvernici Biela skala
a to na úkor poèetnej a nekvalitnej danielej zveri a muflonej zveri. Táto zvernica pri
výmere 3 145 ha má vetky predpoklady
pre dosiahnutie dobrých výsledkov v chove jelenej zveri, popri chove muflonej zveri
v primeranej poèetnosti a truktúre. Ïalou vhodnou zvernicou pre zavedenie chovu kvalitnej jelenej zveri je Malá zvernica
(715 ha) v Topo3⁄4èiankach, èo by sa mohlo
realizova zámenou za nekvalitnú populáciu danielej zveri, ktorá rovnako ako aj
v prípade Bielej skaly, nenala v lesnatom revíri s nadmorskou výkou 400 a
600 m. n. m. vhodné ivotné podmienky.
Chov diviaèej zveri vo zverniciach
predstavuje v súèasnosti ve3⁄4mi zaujímavú a perspektívne sa rozvíjajúcu oblas
intenzívnych chovov LESOV SR. O lov diviaèej zveri vo zverniciach pri dosahovaní
poèetných výradov ale aj trofejovej kvality,
je predovetkým zo zahranièných skupín
ve3⁄4mi sluný a narastajúci záujem. Nezanedbate3⁄4ný je aj finanèný efekt chovu
a lovu diviaèej zveri vo zverniciach, ale aj
vo vo3⁄4ných po3⁄4ovných revíroch, a dobré
diviaèie revíry tak patria v súèasnosti
po ekonomickej stránke k najprodukènejím v rámci LESOV SR. Naastie pri
diviaèích zverniciach nezaèíname úplne
od nuly, ale vïaka prezieravosti naich
predchodcov máme u zabehnuté 3 kvalitné diviaèie zvernice: Sochoò, OZ
Trenèín, Vojnice, OZ Palárikovo a uhraèka, OZ Levice. Tieto kapacity vak u
v súèasnosti nestaèia pokry dopyt po
kvalitných diviaèích po3⁄4ovaèkách, zvlá
keï vo vo3⁄4ných po3⁄4ovných revíroch dosahujeme èasto neisté a slabé výsledky.
Poèet a kapacity naich diviaèích zverníc nie sú ani zïaleka porovnate3⁄4né so
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súèasnou úrovòou v Maïarsku, alebo aj
v Èeskej republike. Z uvedeného dôvodu
LESY SR pristúpili od roku 2005 k realizácii diviaèieho programu, cie3⁄4om
ktorého je rozírenie poètu diviaèích
zverníc a zvýenie kapacít poplatkového
lovu diviaèej zveri. V rámci uvedeného
programu sa v súèasnosti dokonèuje
diviaèia zvernica Karná (366 ha) OZ
Sobrance, ktorá okrem poplatkových po3⁄4ovaèiek bude ma ve3⁄4ký význam v podchytení kvalitného genofondu diviaèej
zveri na východnom Slovensku následnej
produkcii chovného materiálu pre ïalie
diviaèie zvernice LESOV SR na strednom a západnom Slovensku. Rozbieha
sa prevádzka dvoch meních diviaèích
zverníc Potôèky (114 ha), OZ Topo3⁄4èianky a Peséta (160 ha) OZ Rim. Sobota.
Oplotenie obidvoch týchto zverníc bolo
hotové u nieko3⁄4ko rokov, ale stálo bez
vyuitia. V tádiu projektových príprav
sú ïalie 2 zvernice a to v obvode OZ Levice a OZ Krupina. Vetky pripravované
nové diviaèie zvernice budú fungova na
princípe kombinácie vlastného odchovu
a odchytu diviakov z vo3⁄4ných po3⁄4ovných
revírov. Cie3⁄4om je èoskoro dobudova sie
diviaèích zverníc tak, aby aspoò jedna takáto zvernica bola na kadom odtepnom
závode, ktorý má podmienky a potenciál
pre organizovanie poplatkových spoloèných po3⁄4ovaèiek na diviaèiu zver. Potom
bude moné kombinova po3⁄4ovaèky
na diviaky vo vo3⁄4ných revíroch a vo zverniciach tak, aby sa uspokojili poiadavky
poplatkových skupín aj na viacero po3⁄4ovníckych dní za sebou s dobrým výradom.
Zamyslie sa nám je treba aj nad tým, aby
aj niektoré starie zvernice LESOV SR
(napr. Biela skala, Malá zvernica a Betliar) mali popri chove ostatnej raticovej
zveri aj svoj vlastný diviaèí program, èo
by istotne pomohlo ekonomike ich prevádzkovania.

Projekt na zlepenie
starostlivosti o zver
Dôleitou súèasou prevádzky
zvernice je zabezpeèovanie starostlivosti
o zver. Spôsob a úroveò prikrmovania
zveri ako aj obhospodarovania lúk a políèok priamo ovplyvòuje dosahované
výsledky chovu zveri vo zvernici a jej
kvalitu. V roku 2005 pristúpili LESY
SR v spolupráci s Národným lesníckym
centrom vo Zvolene k realizácii 3 roèného projektu zameraného na zvyovanie
úrovne starostlivosti o zver. Vybrané boli
4 zvernice: Biela Skala, OZ Smolenice,
Malá zvernica, OZ Topo3⁄4èianky, Trnavy,
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OZ Kriváò a Teplý vrch, OZ Rimavská
Sobota. V rámci projektu sa zabezpeèuje
napríklad: vylepovanie trávnych porastov na lúkach, osevy políèok zmesami
jarín a ozimín, optimalizácia vhodných
spôsobov prikrmovania zveri, zdravotná
starostlivos o zver a pod. Hodnota celého projektu je 3 mil. Sk, z èoho sa Lesy
SR podie3⁄4ajú èiastkou 1,5 mil. Sk na materiálové náklady (krmivá, osivá a pod.)

Na záver...
Ako u bolo uvedené, zvernice
a aj baantnice patria medzi revíry LESOV SR s intenzívnym chovom zveri. To
znamená e, na rozdiel od vo3⁄4ných po3⁄4ovných revíroch, vo zverniciach sa musí
zabezpeèova vo väèej miere celoroèná
starostlivos a prikrmovanie zveri, obhospodarovanie lúèok a políèok, ako aj
zabezpeèovanie lovu zveri. Pre zabezpeèenie uvedeného objemu prác je potrebné aj
personálne zázemie. Na kadú zvernicu je
tak viazané jedno pracovné miesto THZ 
po3⁄4ovníka pecialistu, ktoré je vzh3⁄4adom

Téma mesiaca
na intenzívny chov zveri mimoriadne
nároèné a vyaduje si odbornú a organizaènú zdatnos. Okrem toho si viaceré
OZ udrali aj pecializované robotnícke
miesta vo zverniciach potrebné pre zabezpeèenie ich prevádzky. To prináa so
sebou aj zvýené náklady vo zverniciach,
ktoré musia by kompenzované hlavne
z poplatkového lovu tak, aby mohla zvernica dlhodobo prosperova. Preto je ve3⁄4mi
dôleité a priam nevyhnuté chova vo
zverniciach zver v primeranej poèetnosti, ale pritom v nadpriemernej trofejovej
kvalite v pomere pohlavia v prospech
samèej zveri. Je efektívnejie vo zverniciach zabezpeèi napr. lov 3 - 4 kvalitných
trofejových muflónov, ako vynaklada náklady na chov a pokúa sa o poplatkový
lov 30  40 trofejovo priemerných jedincov. Popri trofejovej kvalite zveri, ïalím
ványm problémom viacerých naich
zverníc zlá truktúra populácie a pomer
pohlavia v prospech samíc a mladej zveri.
V takom to prípade vynaloená starostlivos a prikrmovane zveri sa neprejavuje

Zvernica Žuhračka
Peter GOGOLA
Podmienky pre intenzívny chov diviačej zveri v podmienkach OZ
Levice a potreba manažovať jej stav boli motiváciou pre rozhodnutie vybudovať v lokalite Žuhračka zvernicu. Stalo sa tak v roku 1995. Zistiť, aké
sú výsledky po desiatich rokoch jej existencie, to bol cieľ mojej návštevy
na Žuhračke.
Základnú informáciu o zvernici
mi poskytol referent po3⁄4ovníctva, Ing.
Roman Ïuri: Zvernica po obvode meria 6,5 km. Skladá sa z troch èasti: aklimatizaèná èas má
3 ha, generaèná
22 ha a odstrelová
èas 125 ha. Èo sa
týka terénu, je dostatoène èlenitá.
Drevinové zloenie je dub, buk,
hrab, cer. Vekovo sú to rôznorodé porasty, od
mladého a po 130-roèný.
Rubná doba sa zvýila na
140 rokov. V záujme zvýenia úivnosti uprednostòujeme
zastúpenie duba cerového pre
produkciu semena.
Na obhliadku zvernice sa so mnou vybral
správca zvernice, po3⁄4ovný
pecialista Marian Hroo. Pracuje tu od zaloenia zvernice a pozná ju,
ako sám povedal, ako svoje
topánky. S neskrývanou hrdosou mi ukázal zariadenia, ktoré
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pod3⁄4a miestnych podmienok neustále
zdokona3⁄4ujú. Na rozhraní aklimatizaènej a odstrelovej èasti ma zaujalo odchytové zariadenie. Voláme to rukáv
vysvet3⁄4uje Marian Hroo,vieme doò
priláka diviaky a potom ich roztriedi
a transportova. Predtým sme drevenú
debnu dvíhali ruène  a je to pekných
pár kíl, teraz viem tesne k vrátam
rukáva nacúva s prívesom hovorí
a ukazuje mi jednoduchý, pritom skvelý zlepovák  dve ko3⁄4aje pre kolesá prívesného vozíka.
Vo zvernici sú okrem meních
chovných zariadení aj dva senníky
a hlavná kàmna linka, pozostávajúca
z dvoch prístrekov na betónovej ploche o rozmeroch 6-7 m.
Sú tu dva ve3⁄4ké pozorovacie
posedy a po celej ploche je rozloených
12 odstrelových otvorených posedov.
Pre u3⁄4ahèenie komunikácie a urèenia
lokality má kadý z otvorených posedov svoj názov. Chceme ich zastrei,
lebo sedie na otvorenom posede napríklad v dadi nie je iadna slas.
Na otázku, ako je to so zverou,
odpovedá: Prvé diviaky boli vypustené
20. júla 1995 do trojhekárovej aklimatizaènej èasti, ktorá bola hotová ako prvá.

v trofejovej kvalite a v produkcii drahej
diviny. Pravda dôleité je tie vynaklada
náklady a úsilie na chov takých druhov
zveri a v takej kvalite, o ktoré je na trhu
záujem a nevyrába na sklad. Vo zverniciach, na rozdiel od po3⁄4ovných revírov,
to vetko môeme cie3⁄4avedome ovplyvni
a zabezpeèi.
Aj keï existujúce zvernice majú
v po3⁄4ovníctve Lesov SR svoje miesto
a opodstatnenie, rozhodujúcu oblasou
náho po3⁄4ovníctva aj tak naïalej budú
vo3⁄4né reijné po3⁄4ovné revíry. Vzh3⁄4adom
aj na vysoké vstupné a prevádzkové náklady sa Lesy SR v blízkej budúcnosti
zrejme nebudú ubera cestou výstavby
nových zverníc pre chov muflonej, danielej, èi jelenej zveri. Mali by sme vak úèelne obhospodarova a zve3⁄4aïova aspoò
tých pár zverníc, ktoré máme.
Ing. Peter Kuric je vedúci Odboru
po3⁄4ovníctva a rybárstva, GR LESY SR
Ing. Marcel Lehocký je pecialista
na Odbore po3⁄4ovníctva a rybárstva,
GR LESY SR



Bolo to 9 lantiakov, v priebehu mesiaca
august pribudlo 25 ks. Tieto diviaky boli
z vlastného odchytu z náho vo3⁄4ného
revíru. Postupne chovom a aj odchytom
stav narastal. Prírastok vo zvernici je
okolo 40-50 ks diviaèat. Okrem diviakov
vo zvernici chováme aj mufloniu zver  je
to okolo 40 kusov. Roène plánujeme odstrel piatich kusov muflónov.
K spôsobu lovu mi správca zvernice povedal, e po3⁄4ujú nátlaèkou,
maximálne pä pohonov za deò s odlovom do 40 kusov. Po3⁄4uje sa klasicky cez
strelecké linky, alebo zo spomínaných
posedov.
A èo trofeje?  bola moja
posledná otázka. Strie3⁄4ame 3 kusy
striebornej a zlatej bodovej hodnoty.
V po3⁄4ovnej sezóne 2005 bol ulovený
muflón 217,5 b. CIC. Na piatich po3⁄4ovaèkách v sezóne 2005 sme odlovili
120 kusov prevane dospelej diviaèej
zveri, z toho 1 a 2 kusy. do 115 bodov
CIC. odpovedal Marian Hroo.
ako posúdi, èi je to ve3⁄4a alebo málo. Istee, vdy sa nájde priestor
na zlepenie. Je dôleité, e levickí kolegovia vedia, ako na vec.
Na záver slovo referenta po3⁄4ovníctva na OZ Levice, Ing. Romana Ïuria: Naou snahou je stále vylepova
súèasný stav, preto návtevujeme zvernice na Slovensku, v Èesku i v Maïarsku. Èerpanie skúseností a poznatkov
ostatných kolegov je dobrou inpiráciou i pre nae napredovanie. Rovnako
maïarskí a slovenskí kolegovia chodia
èerpa poznatky k nám na uhraèku.
Naa pozornos sa zameriava na zatraktívnenie obory odchovom 4- roèných
a starích diviakov, po ktorých baí srdce kadého po3⁄4ovníka.



Lesnícke spravodajstvo

Na
slovíčko

...dnes s Ing. Jánom
Štefánikom
- rozvojovo - technickým
riaditeľom

Peter GOGOLA
Likvidácia následkov veternej kalamity z novembra
2004 v lokalite prírodnej rezervácie Fabova ho3⁄4a bola zmarená
zamietavým stanoviskom úradu ivotného prostredia k iadosti o vykonanie
opatrení v 5. stupni ochrany.
Preèo dala OP a S P pod3⁄4a
Vás zamietavé stanovisko?
Pod3⁄4a môjho názoru je dôleité najprv objasni si dôvod vyhlásenia prírodnej
rezervácie (PR) a pochopi jej zmysel a tak
h3⁄4ada odpoveï. PR bola vyhlásená v roku
1988 za úèelom ochrany tetrova hlucháòa.
K jej vyhláseniu dolo v inej spoloèenskej
dobe a v rámci iného právneho systému.
Dnes, po legislatívnych zmenách,
ktoré sa udiali aj na úseku ochrany prírody a krajiny, je to u úplne ináè. Myslím
tým zákon è. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, Vyhláku MP SR è.17/
2003 Z.z., ktorou bola prekategorizovaná
z NPR (národná PR) na prírodnú rezerváciu (PR) a Výnos MP SR è.3/2004-5.1,
kedy sa územie PR Fabova ho3⁄4a stalo súèasou územia európskeho významu SKUEV 0225 Muránska planina.
To znamená, e po schválení zákona a právnych noriem sa zmenil pôvodný
zámer a charakter celej PR Fabova ho3⁄4a.
PR má dnes piaty, najvyí stupeò ochrany. Pôvodný zámer chráni a aktívne sa
podie3⁄4a na zlepovaní biotopu hlucháòa
sa zmenil a dnes je predmet ochrany iný
a v katalógovom liste chráneného územia
sa uvádza: Územie predstavuje cennú prírodovednú lokalitu s výskytom vzácnych les.
spoloèenstiev chránených druhov fauny
a zároveò predstavuje jednu z krajinných
dominánt Slovenského Rudohoria, s charakteristickým podhô3⁄4nym a vysoèinovým reliéfom. V rámci SKUEV je to biotop
európskeho významu Ls 9.2 smrekové lesy
vysokobylinné (9410) a druhy európskeho
významu medveï hnedý a vlk dravý (cit.)
Èo sa vlastne stalo: Niekto navrhol a ïalej v dôsledku úèinnosti prijatých
právnych noriem sa PR Fabova ho3⁄4a stala
PR s 5. stupòom ochrany a pod3⁄4a zákona
je to bezzásahové územie ponechané na
samovývoj. Pôvodný zámer, ktorý zoh3⁄4adòoval a vychádzal aj z lesníckych skúsenosti, poznania pôvodu lesných porastov
a obhospodarovania daného územia sa
zrazu zmenil na dogmatickú ochranu
zaloenú na jedine správnom princípe ponechania lesných spoloèenstiev na samo-

vývoj. Tento princíp je pri ochrane prírody
bený a ja ho nespochybòujem. Platí to aj
v iných krajinách. Len si musíme uvedomi, v akých chránených územiach to vo
svete na tomto princípe funguje. Ïalej musíme zvái, kde je to aplikovate3⁄4né u nás
bez toho, aby sme pre uplatnenie princípu
neznièili predmet, ktorý chceme zachova
a chráni. Tie si musíme uvedomi, e obrazne pre jeden strom nevidíme celú horu.
Toto sa udialo i na Fabovej holi. Z bývalej
NPR vyhlásenej za iným úèelom sa stala
PR v tých istých umele stanovených hraniciach s najvyím stupòom ochrany
a s úplne iným reimom, kde niekto chce
skúa vývoj prírodných procesov na 262
ha území obkolesenom rovnako cenným
lesom s neznámym výsledkom. Vytvoril
sa ostrov v mori lesa, kde bez zodpovednosti za prípadné kody sa experimentuje
s majetkom obèanov tejto krajiny. Keby
sme ili do dôsledkov, míòajú sa finanèné
prostriedky a ohrozuje sa majetok obèanov bez oh3⁄4adu na vlastníctvo.
Tento model ochrany lesa, zavedený na Slovensku, platí nielen na
Fabovej holi, ale vo väèine chránených
území. Pritom aj tieto lesné spoloèenstva
a po hornú hranicu lesa boli od nepamäti
obhospodarované èlovekom. Ich kvalita
a potencionálne preitie je priamo závisle na èloveku, jeho cie3⁄4avedomej èinnosti
a odbornom obhospodarovaní. Jednoducho, èlovek je súèasou tejto kultúrnej
prírodnej krajiny a nie ivoèíny druh,
ktorý sem nepatrí. Je to princíp trvaloudrate3⁄4ného ivota, a to je viac ako nejaký
experiment s ponechaním na samovývoj.
Úzky poh3⁄4ad na problematiku, dogmatické
odvolávanie sa na príslune zákony, ktoré
sme implementovali bez repektovania
daných pecifík a tie neochota repektova dlhodobé skúsenosti z doterajieho
vývoja, to sú hlavné dôvody, pre ktoré sa
súhlas na spracovanie kalamity a priamu
ochranu nepovolil.

Preèo je dôleité zasiahnu v prírodnej rezervácii Fabova ho3⁄4a?
Kalamita sa mala spracova minulý rok a nie rok pekulova, ako jej
spracovaniu zabráni. To bol jediný úèinný spôsob, ako zachova PR, neohrozi
okolité lesné porasty a zabráni násled-
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ným kodám. Opýtam sa, aký je rozdiel
medzi kvalitou biotopu nad zvánicou
a pod zvánicou, ktorá je umelou hranicou ? Dole sa hospodári môe, ale o meter
vyie u nie? Odpoveï je zrejmá - lebo sa
navrhla PR s 5. stupòom ochrany a tam
sa nesmie niè robi. Podkôrníky vak nepoznajú hranicu PR, nerobia rozdiel medzi hospodárskym a chráneným lesom.
Týmto rozhodnutím sa odtartoval vopred
prehratý boj s lykorútom a ïalí osud
lesných porastov v PR a v celom okolí je
jasný. Vetky teórie o zachovaní zdravého
lesa tu konèia a nastupuje jeho postupná
likvidácia. Tým konèia pod3⁄4a mòa aj dôvody ochrany cennej prírodovednej lokality
s výskytom vzácnych lesných spoloèenstiev, èo vyplýva aj z predmetu a cie3⁄4a PR.
Úvahy o tom, èi tu bude takýto cenný les
aj za nejakých 500 rokov, to je len v polohe
úvah, èi elaní. To nikto nemôe a nevie
garantova. Opatrenia na zabránenie írenia podkôrnikov z PR, ktoré zaèala realizova OP môu len nepatrne ovplyvni
ïalí nepriaznivý vývoj. Tieto vyplývajú
zo zákona o lesoch a sú len preventívne.
Nemôeme ich povaova za obranné a dostaèujúce a nemôu nahradi to, èo by sa
bolo dosiahlo komplexným spracovaním
kalamity. Keï sa vrátime na zaèiatok, kde
je potom ochrana hlucháòa a jeho biotopu, èo vlastne chránime a èi je to vôbec
ochrana.

Ochranári tvrdia, e na Fabovej
holi vznikne z vyvráteného porastu moderové drevo a to bude optimálnym základom vytvorenia nového porastu, ktorý
tak vznikne bez zásahu èloveka. Je toto
oèakávanie reálne?
Moderové
drevo
nevymysleli
ochranári. Na màtvom dreve sa zmladzuje nielen smrek, ale aj iné dreviny.
Platí to vo vetkých lesoch, nielen v PR.
Aby vzniklo moderové drevo, musia by
splnené aj urèité podmienky. A to je predovetkým vlhké prostredie zapojeného
lesa s vhodnou mikroklímou pre èinnos
predovetkým mikroorganizmov a húb
potrebných k rozkladu dreva. Tento proces najlepie prebieha vtedy, keï padnutý
strom je v èo najväèom kontakte s pôdou
a to v zapojenom poraste, nie na odkrytej
ploche kalamitiska, kde sú stromy pová3⁄4ané a väèinou nie sú v bliom kontakte
s pôdou. Obmedzene to prebieha aj na kalamitnej ploche, ale podmienky pre vznik
moderového dreva sú ïaleko nepriaznivejie. Konkrétne na Fabovej holi je to juná
expozícia a ivicou impregnované vyvrátené kmene na kalamitnej ploche nie sú
v kratom èasovom horizonte najlepím
materiálom pre vznik moderového dreva.
Z dreva opadne kôra a vplyvom slnka sa
mení teplota a vlhkos, èím sa drevo slabie rozkladá. Tvorba moderového dreva sa
dala zachova aj pri spracovaní kalamity,
mono len v menom rozsahu. Nie je to niè
mimoriadne a pri hospodárskych zásahoch v lese sa to bene vykonáva a LESY
SR to majú oetrené i platnou smernicou.

Ïakujem za rozhovor.
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Z otvorenia LNCH v Trenčianskych Tepliciach

Pozvánka do kúpeľného lesa
Jozef MARKO
Viete, aký je rozdiel medzi
lesom a parkom?, pýta sa detí
usmievavá Ing. Zuzana Mihálová, lesná pedagogièka OZ Trenèín.
10-roèný Tomá s nadením odpovedá: V parku sú betónové chodníky, v lese
nie! Jeho rovesník zo
základnej koly vlasatý
Denis vidí rozdiel v tom,
e v parku sú samí dôchodcovia, v lese zasa
zvieratá... Deti i dospelí
okolo sa smejú. Celkovo
sa otvorenie nového Lesníckeho náuèného chodníka v Trenèianskych
Tepliciach na Deò detí
odvíja v príjemnej, neopakovate3⁄4nej atmosfére.
U otvárací program má dôstojný a slávnostný
ráz.
Fanfáry
na úvod i na záver, príhovory, pesnièky, prednes
veselého úryvku z knihy
Ruda Morica Z po3⁄4ovníckej kapsy Gabom Hatalom, synom Ing. Jarmily
Hatalovej, ktorá otvorenie
moderuje. Ing. Jaroslav
Kobza fotografuje dianie
pri tabuli s graficky vydareným rieením, ktoré
je práve jeho dielom. Riadite3⁄4 OZ
Trenèín Ing. Ján Beòa sa spokojne
usmieva, pretoe jeho 3⁄4udia odviedli
skutoène kvalitnú prácu. Neodradil
ich ani neseriózny prístup predstavite3⁄4ov mesta, ktorí s3⁄4úbili pomoc pri
odvoze odpadkov z kúpe3⁄4ného lesa,
ale s3⁄4ub nedodrali. Lesníci zanevárený les nad parkom pri kúpe3⁄4ných

domoch, v ktorom sa prechádzajú
hostia zo Slovenska i zahranièia,
sami vyèistili a na desa stanoví
umiestnili dubové tabule a ïalie
exponáty. Texty i grafika sú na nich

Banský jarok
otvorený
Peter GOGOLA
Levickí lesníci u po piatykrát
pripravili pri príleitosti Dòa detí
podujatie Mladí priatelia lesa  u
tradiène v areáli jazera Poèúvadlo.
Piaty roèník bol vak nieèím iný ako
tie predchádzajúce: za prítomnosti
najvyích predstavite3⁄4ov lesníckych
intitúcií bol slávnostne otvorený
náuèný chodník Banský jarok. Stalo
sa tak v sobotu 27. mája.
Názov chodníka je odvodený
od názvu baníckeho diela, slúia-

Deti pozorne tudujú jednu z tabú3⁄4

jedineèné, pretoe lokalita je skutoène pecifická, takisto ako názvy
niektorých zastávok  Park a les,
Aktivity v kúpe3⁄4nom lese.
Lesnícky náuèný chodník
v Trenèianskych Tepliciach s dåkou
vye tyri kilometre a prevýením
140 metrov postavili trenèianski
lesníci prevane z prostriedkov závodu a vïaka viere v to, e
na tomto mieste a v tejto
kvalite výrazne napomôe
popularizácii lesníckej práce a pochopeniu lesa a jeho
významu pre èloveka. A je
úplne jedno, èi pre mladého,
alebo starého. Lesnícky náuèný chodník v Trenèianskych Tepliciach sa urèite
bude páèi vetkým, ktorí si
ho prejdú.
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Lesní pedagógovia Ing.Mihálová a Ing. Hudák medzi demi

Suchou
nohou
po Dunaji
Peter GOGOLA
Luné lesy v povodí starého
koryta Dunaja sú nádhernou ukákou pôvodného biotopu, bohatého
na zástupcov fauny a flóry, typickej
pre zaplavované oblasti. Práve preto
sa lesníci z OZ Palárikovo rozhodli
v tejto lokalite vybudova náuèný
chodník. A nie ledajaký: prechádzka náuèným chodníkom je vlastne
plavba motorovým èlnom, ktorý riadi skúsený lodivod tefan Csóka,
lesník vo výslube. Náuèný chodník
dunajskými luhmi otvorili v lokalite
Gabèíkovo  Aá v jeseni minulého
roku, prvú sezónu slávnostne zaèali

Lesnícke spravodajstvo
ceho na odvádzanie vody
z banských tôlní do umelo
vybudovaných vodných nádrí, takzvaných tajchov. Náuèný chodník Banský jarok má
8 stanoví: Pozvánka, Drevo
 nenahradite3⁄4ná surovina,
Fauna a flóra, Rekontrukcia
a výchova porastov, pokodených kalamitou, Ochrana lesa,
aba a pribliovanie dreva,
Prirodzená obnova porastov,
Po3⁄4ovníctvo
vníctvo. V deò otvorenia
boli na náuènom chodníku aj
ïalie stanovitia, na ktorých
tudenti Strednej lesníckej koly
a pracovníci LESOV SR oboznamovali návtevníkov zábavnou formou
s obyvate3⁄4mi lesa, s lesnou technikou a po3⁄4ovníckymi zariadeniami.
Návtevníci h3⁄4adali zhody paroia,
pomocou ïalekoh3⁄4adu pátrali po
zveri (tentokrát vypchatej) a uívali
si slneèné poèasie, ktoré si organizátori doslova vymodlili (ete nadránom sa ponad Poèúvadlo prehnal
výdatný dáï).
Na uplynulých roèníkoch
podujatia sa zúèastòovalo priemerne tisíc úèastníkov, tohto roku sa na
organizovaní nepodie3⁄4al hlavný partner  Jadrová elektráreò Mochovce.
Práve preto sa pod Sitno tentokrát
nedostavila desiatka autobusov so
zamestnancami elektrárne s demi.
Napriek tomu sa na Poèúvadle ziv utorok 23. mája.
Otvorenie sezóny sa uskutoènilo v krásny slneèný deò. Úlohy moderátora a hostite3⁄4a sa ujal riadite3⁄4
OZ Palárikovo, Ing. Ladislav Varga,
CSc. Slávnostného ceremoniálu sa
zúèastnil aj riadite3⁄4 tátnej plavebnej
správy Bratislava Ing. Ján Juria a zástupca Správy Chránenej krajinnej
oblasti Dunajské luhy v Dunajskej
Strede Mgr. Alexander Fekete.
Na brehu starého koryta Dunaja sa mimo oficiálnych hostí zili
aj iaci z gabèíkovských základných
kôl. Okrem samotného ceremoniálu otvorenia, ktorý vykonal rozvojovo  technický riadite3⁄4 Ing. Ján
tefánik, bola pripravená ukáka
zalesòovania topo3⁄4ovými kolmi (odborný výklad poskytol vedúci Lesnej
správy Gabèíkovo Ing. Jozef Bielik),
prezentácia aktivít OZ Palárikovo
a ukáky produktov drevárskej výroby. Pozornos prítomných upútal
aj album drevín juhozápadného
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lo asi essto návtevníkov. A medzi
spoluorganizátorov  OZ Levice, SL
Banská tiavnica, Múzeum vo Sv.
Antine a kola v prírode pod Sitnom pribudli noví partneri  manelia Butkovskí, majitelia kúpaliska
Santovka wellness.
Na náuèný chodník Banský
jarok je patriène hrdý aj jeho duchovný otec, riadite3⁄4 OZ Levice Ing.
Duan Krajniak. Ako sám povedal,
verím, e dnení návtevníci, deti
z bliieho i vzdialenejieho okolia,
prídu domov, vezmú za ruku otca
alebo mamku a povedia: oci, mami,
je tam krásne, poïme sa tam spolu
pozrie ete raz. A prostredníctvom
detí tak budeme úspene formova
postoje dospelých k prírode.



Slovenska, najmä deti pod vedením
lesného pedagóga Ing. Juraja Rományika si skúsili rozoznáva jednotlivé dreviny zrakom i hmatom  so
atkou na oèiach.
Náuèný chodník dunajskými
luhmi je jedineèný, ale zatia3⁄4 málo navtevovaný. Propagácia je asi jeho jediné slabé miesto. Ako povedal vedúci
lesníckej výroby Ing. Jozef Habara,
sme si vedomí, e verejnos nemá
ve3⁄4a príleitostí sa o naom náuènom
chodníku dozvedie, ale plánované
umiestnenie propagaènej tabule
na priehradnom múre vodného diela Gabèíkovo zatia3⁄4 blokujú nedorieené vlastnícke vzahy.
vzahy
Príleitos výrazne zlepi
informovanos verejnosti
o tejto turistickej atrakcii
bude na Dni Dunaja,
Dunaja ktorý sa uskutoèní 29. júna
v Bratislave. LESY SR
samozrejme nebudú chýba.
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Aukcie dreva – vyššie speňaženie a väčšia
transparentnosť v obchode
Alojz PSOTKA
V priebehu zimného a jarného obdobia roku 2006 od 23. januára do 27. apríla sa uskutoènili
aukcie dreva najvyej kvality vrátane výberu z piliarskej kvality.
Spolu sa v tomto období uskutoènilo 35 aukcií na 20 odtepných
závodoch. OZ ilina ponúkal drevo na aukcii organizovanej na OZ

Povaská Bystrica. Aukcie neorganizovali OZ z vyslovene ihliènatých oblastí (Èadca, Námestovo,
Lipt. Hrádok, Beòu) z dôvodu minimálneho záujmu o výrezy I. a II. triedy akosti v drevinách smrek a jed3⁄4a
a OZ Palárikovo, kde je prevládajúcou drevinou topo3⁄4, ktorý taktie nie
je zaujímavý z h3⁄4adiska predaja najcennejích sortimentov.
Spolu sa na aukciách ponúklo 14 960 m3 výrezov, predaných bolo
13 654 m3, èo predstavuje úspenos
91,3%. Boli ponúkané hlavne listnaté dreviny, najviac buk, dub, javor,
agát, èereòa a jaseò. Z ihliènatých
drevín sa vo väèom mnostve ponúkal smrekovec. Priemerné speòaenie bolo dosiahnuté 5 742 Sk/m3.
V porovnaní s rovnakým obdobím
vlaòajieho roku sú tohtoroèné
výsledky lepie. Vlani sa predalo
v I. polroku 11 180 m3 pri úspenosti
predaja 89% a priemernom speòaení 4 767 Sk/m3.
V tohtoroèných aukciách sa
predalo najviac buka  5 440 m3
v priemernej cene 4 705 Sk/m3, po-
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tom duba  4 268 m3 za priemernú
hol 18 300 Sk/m3. Èereòa dosiahla
cenu 7 663 Sk/m3 a javora 893 m3
speòaenie 10 500 Sk/m3, pri mnoza priemernú cenu 9 175 Sk/m3.
stve 428 m3. Najväèí záujem bol
3
Agátu sa predalo 299 m za prieo dub, ktorého sa predalo 2 210 m3
3
mernú cenu 3 848 Sk/m , èerene
za priemernú cenu 16 300 Sk/m3.
328 m3 za 8 005 Sk/m3, jaseòa 529
Z uvedeného je vidie, e v priemerm3 za 4 328 Sk/m3, orecha èiernenej kvalite ponúkaného dreva ete
ho 13 m3 za 21 854 Sk/m3. Z ihlièzaostávame, hlavne u duba, kde bolo
natých drevín sa predalo 1 713 m3
priemerné speòaenie pribline 2,1 smrekovca v priemernej cene 2 922 Sk/m3. Tab.è.1
úspenos
Naopak o osiku, jed3⁄4u,
Drevina
nepredané predané
spolu
predaja
dub èervený, gatan orech è.
12,62
12,62
100,0
a duglasku nebol iad- javor
14,03
893,09
907,12
98,5
ny záujem a o borovicu dub
181,13
4 268,15 4 449,28
95,9
a aj smrek bol záujem smrekovec
85,32
1 712,78 1 798,10
95,3
minimálny. Najdrahí jaseò
27,46
529,41
556,87
95,1
výrez bol u javora (OZ èereòa
18,70
327,73
346,43
94,6
Bardejov), kde záujem- buk
695,55 5 440,94 6 136,49
88,7
ca ponúkol 135 555 agát
49,87
298,54
348,41
85,7
Sk/m3, ïalej orech èier- brest
6,21
33,68
39,89
84,4
ny za 44 333 Sk/m3 jarabina
1,36
4,62
5,98
77,3
1,18
2,89
4,07
71,0
(OZ Levice), buk 34 530 hrab
35,41
75,04
110,45
67,9
Sk/m3 (OZ Prievidza), jela
14,42
29,08
43,50
66,9
dub 26 666 Sk/m3 lipa
3,61
5,67
9,28
61,1
(OZ R.Sobota), èere- breza
3,65
2,62
6,27
41,8
òa 23 333 Sk/m3 (OZ cer
16,68
5,50
22,18
24,8
Sobrance), jarabina 16 444 smrek
68,17
11,20
79,37
14,1
Sk/m3 (OZ Sobrance), jaseò borovica
14,33
14,33
0,0
13 500 Sk/m3 (OZ Krupina). dub èerv.
duglaska
20,64
20,64
0,0
Najdrahí smrekovec bol za
gatan
0,39
0,39
0,0
8 088 Sk/m3 (OZ Trenèín).
jed3⁄4a
44,01
44,01
0,0
Celkovo mono kontatoosika
3,99
3,99
0,0
va, e medzi najiadanejie
14
1 306,11 13 653,56
91,3
dreviny patrí fládrový javor, Spolu
959,67
dub, orech èierny, èereòa,
jarabina, v poslednom èase
krát vyie ako na naich aukciách.
aj agát. Taktie jaseò sa stáva poRozbor aukcií pod3⁄4a jednotlimerne zaujímavým. Trend (okrem
vých OZ je v tab.è.3. Najviac m3 (nad
javora) teda smeruje skôr k tmavým
1 000 m3) predali na aukciách OZ
a jadrovým drevinám. U ihliènatých
Trenèín, Prievidza, Kriváò a R.Sobodrevín je záujem u o spomínaný
ta. Najvyia úspenos predaja bola
smrekovec. Podrobnejie informácie
dosiahnutá u OZ Revúca a OZ Priesú v tabu3⁄4kách è.1a 2.
vidza  99,2%. Najvyie speòaenie,
Pre porovnanie sa napríklad
skoro 9 tis. Sk/m3 dosiahli OZ Bar12. januára konala aukcia v Northedejov a OZ Vranov. Pri bliom poime (Nemecko). Ponúknutých bolo
h3⁄4ade na uvedené tabu3⁄4ky je vidie
4 585 m3 listnatých výrezov. Prieurèitá závislos medzi mnostvom
merné speòaenie javora (530 m3)
ponúkaného dreva a priemerným
3
dosiahlo 13 700 Sk/m , prièom
speòaením  OZ, ktoré ponúkali
najdrahí výrez (fládrový) dosiahol
najviac dreva na aukcii dosiahli naj108 500 Sk/m3. Za jaseò (1 006 m3)
slabie speòaenie a naopak. Èiasbolo
v
priemere
ponúknuté
toène to je spôsobené drevinovou
5 800 Sk/m3, najdrahí jaseò dosiaskladbou, ale taktie s nárastom
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Tab.è.3

Tab.è.2
Drevina
orech è.
jarabina
javor
èereòa
dub
buk
jaseò
brest
agát
breza
hrab
jela
smrekovec
smrek
lipa
cer
borovica
Spolu
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priemerné maximálne
speòaenie speòaenie
Sk/m3
Sk/m3
21 854
44 333
9 678
16 444
9 175
135 555
8 005
23 333
7 663
26 666
4 705
34 530
4 328
13 500
3 913
9 360
3 848
5 888
3 383
4 010
3 246
3 460
3 101
7 030
2 922
8 088
2 766
3 210
2 346
3 260
2 134
2 210
1 955
2 880
5 742
135 555

Úspenos
predaja v %

Predané m3
OZ Trenèín
OZ Prievidza
OZ Kriváò
OZ R.Sobota
OZ Levice
OZ Koice
OZ Revúca
OZ Pov. Bystrica
OZ arnovica
OZ Preov
OZ Topo3⁄4èianky
OZ Slov. 1⁄4upèa
OZ Krupina
OZ Èierny Balog
OZ atín
OZ Sobrance
OZ Bardejov
OZ Smolenice
OZ Roòava
OZ Vranov
OZ ilina
Spolu

mnostva dreva klesá aj jeho
priemerná kvalita.
Celkovo sa na drabách
zúèastnilo 80 záujemcov (vlani
v rovnakom období 67), èo je poteite3⁄4né. Rastúci poèet záujemcov
je aj predpokladom rastu cien vydraeného dreva. Narastajúci poèet
záujemcov súvisí aj s propagáciou
v zahranièných odborných èasopisoch a na internete. Je potrebné sa
snai, aby si nae aukcie stále vylepovali meno v okolitých krajinách
a robili dobré meno naej firme.

2455,26
1448,78
1378,47
1245,57
902,57
841,36
588,38
560,71
543,45
451,73
428,25
401,33
381,29
361,52
353,88
325,52
280,45
232,89
223,64
171,48
77,03
13653,56

OZ Revúca
OZ Prievidza
OZ Trenèín
OZ Èierny Balog
OZ Krupina
OZ R.Sobota
OZ Slov. 1⁄4upèa
OZ Kriváò
OZ Roòava
OZ Koice
OZ Bardejov
OZ ilina
OZ Levice
OZ Topo3⁄4èianky
OZ arnovica
OZ Pov. Bystrica
OZ atín
OZ Sobrance
OZ Preov
OZ Vranov
OZ Smolenice
Spolu

Medzi najvýznamnejích odberate3⁄4ov patria firmy Neuhofer, Slospe,
EKO-SK, Wibeba-Holz, Austro-Holz,
Drevo SV, Drimpex a mnohé iné.
Aukcií sa zúèastnili aj záujemcovia
zo zahranièia  Po3⁄4ska, Maïarska,
Rakúska, Èeska, Slovinska a Nemecka.
Pri vyhodnocovaní sa brala
do úvahy len drevná hmota patria-

Význam aukcií dreva
Pavol KRÁ1⁄4
O význame organizovania
aukcií predaja dreva cenných sortimentov bolo popísané v mnohých
príspevkoch pracovníkov lesných
závodov u mnoho. OZ Kriváò v mesiaci február a marec zorganizoval
dve aukcie. Úspené, èo sa týka
mnostva predaného dreva, ale aj
trieb za predané drevo.
Po vyhodnotení predaja boli
pozvaní pracovníci lesných správ,
hlavne OLH a lesníci, na ES Luèenec, kde sa aukcie konali, na prezentáciu výsledkov aukcie. Tam sa
priamo mohli oboznámi, ako bol
realizovaný produkt ich výrobnej
èinnosti od vyznaèenia aby, pri
ktorej sú osobitne evidované stromy
výberovej kvality, cez celý abovo
výrobný proces, po manipuláciu
na ES. Výsledkom tohto procesu je
cena, za ktorú boli sortimenty dreva predané. Pracovníci úseku ob-

chodu a logistiky im predstavili
postup, prípravu a priebeh aukcie,
oboznámili s najvýznamnejími
obchodnými partnermi, predstavili sortimenty a dreviny, o ktoré bol
najväèí záujem, prejavom èoho bola
najvyia ponúknutá cena, prípadne o ktoré dreviny bol záujem mení.
Na príklade bol prezentovaný kmeò
s najvyou cenou, ktorým bol javor
objemovosti 0,96 m3
za 20 628 SK/m3,
resp. dub objemovosti 1,18 m3 predaný za 20 080 SK/m3.
U mnohých kolegov
bolo vidie prekvapenie, keï videli
na vlastné oèi hodnotu konkrétnych
kmeòov predaných
za konkrétnu cenu
u tých najdrahích

99,2
99,2
98,9
97,5
97,1
96,9
96,7
96,2
95,9
94,3
94,1
92,8
92,2
90,2
88,8
82,3
78,5
75,2
66,9
64,6
51,9
91,3

Priem.
speòaenie
Sk/m3
OZ Bardejov
8 966
OZ Vranov
8 927
OZ Topo3⁄4èianky
7 947
OZ Èierny Balog
7 710
OZ Revúca
7 592
OZ Sobrance
7 335
OZ Roòava
7 135
OZ atín
6 364
OZ Krupina
6 290
OZ Smolenice
6 226
OZ Pov. Bystrica
6 073
OZ Koice
5 923
OZ arnovica
5 886
OZ Levice
5 622
OZ ilina
5 586
OZ Kriváò
5 521
OZ R.Sobota
5 363
OZ Slov. 1⁄4upèa
5 317
OZ Prievidza
4 965
OZ Preov
4 720
OZ Trenèín
4 385
Spolu
5 742

ca jednotlivým odtepným závodom
a nie drevo, ktoré na naich aukciách ponúkali iné subjekty (súkromníci, koly, urbáre a pod.). Taktie
sa uvaovalo len s vydraeným
a nie skutoène odobratým drevom,
èo môe spôsobi menie odchýlky
oproti skutoènosti.



Ing. Alojz Psotka je manaér
marketingu, GR LESY SR

výrezov. Za povimnutie stojí tie,
ako vysoko boli obchodníkmi ocenené dreviny èereòa, alebo agát, pri
ktorých kmene zodpovedali v mnohých prípadoch kvalite piliarskej
gu3⁄4atiny.
Na záver by som chcel zdôrazni okrem výsledku ekonomického
aj význam aukcie, ktorý spoèíva
v poznaní lesníka, ktorý prichádza
prvý do styku so stromom, z ktorého vznikne produkt realizovaný
v obchode, pouitý na ohodnotenie
aj jeho práce.



Ing. Pavol Krá3⁄4 je vedúci úseku
obchodu a logistiky OZ Kriváò
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Rezervy sú v komunikácii s tretími stranami

Kick – off*
implementácie
nového
informačného
systému
Peter GOGOLA
Nový informaèný systém je pre LESY
SR nevyhnutnosou. Ten starý, pôvodne
urèený na ove3⁄4a kratie obdobie, fungujúci na báze DOS, je u archaizmom
a výrobca jeho vývoj ukonèil v roku
2003. Systém je u upravovaný iba v prípade legislatívnych zmien a iba pre nau
firmu. Jeho nástupca je omnoho výkonnejí. Výber dodávate3⁄4a nového informaèného systému (IS) vak nebol úplne
bezproblémový a podaril sa a na druhý pokus. Víazom sa stala spoloènos
SAP Slovensko. Implementácia nového
IS si vyiada koordinovaný prístup a dobrú komunikáciu medzi zadávate3⁄4om (t.j.
nami) a dodávate3⁄4om  SAPákmi.
Zaèiatok (moderne povedané kick 
off) implementácie bol formálne odtartovaný pracovným stretnutím vedúcich
desiatich procesných tímov z radov pracovníkov LESOV SR a najvyieho vedenia
projektu za obidve strany. Uskutoènilo sa
vo tvrtok 11. mája vo ve3⁄4kej zasadaèke v budove generálneho riadite3⁄4stva.
Na úvod stretnutia ekonomický riadite3⁄4
Ing. 1⁄4ubo Németh kontatoval, e implementácia nového IS je vo vývoji náho
podniku medzníkom, ktorého význam si
mono ete dostatoène neuvedomujeme:
Vïaka novému informaènému systému
získame tandardnú informaènú podporu
pre riadenie podniku, teda poskytnutie
rýchlych a správnych finanèných, ekonomických a logistických informácií pre vetky potrebné úrovne manamentu tátneho
podniku.
Za pracovníkov spoloènosti SAP
Slovensko prehovoril Ing. Juraj Vojtko.
Predstavil svojich kolegov a vyjadril presvedèenie, e sú poloené základy bezproblémovej komunikácie.
V druhej èasti pracovného stretnutia
vystúpil Ing. Jozef Sámel, vedúci Odboru
informaèných technológií s prezentáciou
súèasného stavu IS. Na jeho prezentáciu
nadviazal 1⁄4ubor ramo zo spoloènosti
SAP. Prezentoval organizaènú truktúru
projektu implementácie.
Nový IS je netrpezlivo oèakávaný
a mono mnohí podliehajú nádeji, e je
to zázraèný liek, ktorý 3⁄4ahko a rýchlo vyriei vetky problémy. Bohuia3⁄4, nevyriei. Kvalita fungovania kadého systému
závisí od kvality 3⁄4udí, ktorí ho za obidve
strany implementujú, a od toho, ako pri
tom dokáu pochopi potreby uívate3⁄4ov,
ktorí s ním budú pracova.
*kick off (angl.) - výkop, zaèiatok
futbalového zápasu
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Kontrolný audit zvládli
Jozef MARKO
Pred rokom kolegovia na OZ Povaská Bystrica a OZ Trenèín úspene zvládli
hlavný audit lesného hospodárstva pod3⁄4a
tandardov FSC. Získali tak právo oznaèova drevo logom FSC, ktoré identifikuje
drevo, pochádzajúce z dobre obhospodarovaných lesov. Pred nieko3⁄4kými týdòami
obstáli aj poèas dvojdòového kontrolného
auditu. Jeho úlohou bolo opätovne prehodnoti princípy a zásady hospodárenia
pod3⁄4a FSC a predovetkým skontrolova
prijaté opatrenia a odporúèania z hlavného auditu.
Ing. Milan Tóth, konate3⁄4 spoloènosti SGS Slovakia s.r.o., ktorá kontrolu
a hodnotenie vykonala skontatoval, e
obidva odtepné závody nápravné opatrenia z hlavného auditu splnili v dostatoènej miere a potvrdili tak oprávnenos
pouívania znaèky kvality lesného hospodárstva pod3⁄4a princípov FSC. V prípade obidvoch OZ audítor ve3⁄4mi pozitívne
ohodnotil aktivity v oblasti lesnej pedagogiky (Ing. Kaáková a Ing.Gabovièová
za OZ Povaská Bystrica a Ing. Hatalová
a Ing. Mihálová za OZ Trenèín), osobitne
bola ocenená komunikácia formou dotazníkov s obcami v pôsobnosti OZ Povaská
Bystrica.
Nedostatky v komunikácii s tretími stranami boli ponechané na ïalie
sledovanie ako poiadavka na nápravu.

Doklady na ústredí OZ a na preverovaných LS Koeca a Lednické Rovne boli
kompletné,
nesúlady
kontatované
hlavným auditom sme odstránili. Pochôdzkami v teréne bolo zistené výrazné
zlepenie vybavenosti pracovných skupín technickým vybavením a stopercentné dodriavanie predpisov bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci. Pripomienky
audítora smerovali k zlepeniu informovanosti dodávate3⁄4ov oh3⁄4adom certifikácie, v porovnaní s hlavným auditom vak
kontatoval výrazné zlepenie. Ïalia
pripomienka sa týkala dodriavania
stanovených podmienok v technologickom protokole (pribliovacie trasy) a ich
dôslednej kontroly, skomentoval priebeh
a výsledky auditu riadite3⁄4 OZ Povaská Bystrica Ing. Duan Chudovský.
Riadite3⁄4 OZ Trenèín Ing. Ján Beòa
z poiadaviek audítora, ktoré boli ponechané na ïalie sledovanie takisto spomenul
detailnejie evidovanie komunikácie
s tretími stranami, ako aj neustálu editáciu databáz s ochranárskou tematikou
 teda aktualizovanie zoznamu druhov
CITES, získavanie mapových dát pre prehliadaèku POZMAP od tátnej ochrany
prírody a podobne. Terénne pochôdzky
potvrdili dobrú technickú vybavenos
dodávate3⁄4ov a zlepenie ich informovanosti o certifikácii.



Trenčianski lesníci prispeli
k vyčisteniu Čachtickej doliny
Jozef MARKO
Hovorí sa, e láska ide cez alúdok. Príklad lesníkov z OZ Trenèín svedèí o tom, e
dobré jedlo môe výrazne napomôc aj k dobrej komunikácii s verejnosou a k vytváraniu
stabilných a korektných vzahov. Za vetko hovorí citát z ïakovného listu organizátora
dobrovo3⁄4níckej akcie nazvanej Èistenie Èachtickej doliny 2006, ktorá sa uskutoènila
pred nieko3⁄4kými týdòami. Dovo3⁄4te mi touto cestou poïakova .p. LESY SR za poskytnutú pomoc pri podpore naej akcie, zameranej na zber a odvoz komunálneho
odpadu, zneèisujúceho rekreaène vyuívanú oblas medzi obcami Èachtice a Viòové. Výsledkom bolo vyèistenie najexponovanejej èasti a odvoz pribline 1,5 tony odpadkov. Vaa podpora vo forme obèerstvenia sa stretla u úèastníkov s mimoriadne
priaznivým ohlasom. Som si istý, e aktivity takéhoto druhu vytvárajú vo verejnosti
pozitívny obraz LESOV SR a verím, e pri podobných akciách sa na vás so iadosou
o podporu môem opätovne obráti, napísal Ing. Ivan Gregoroviè.
K týmto slovám sa iada dopísa jediné: Vïaka vám, trenèianski lesníci, za príspevok k budovaniu dobrého mena podniku a za inpiráciu pre kolegov na ostatných
OZ.



Obèerstvenie pre brigádnikov pod znakom LESY SR
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Vzdelávanie
pre 99
lesníkov
Karol VOLENTIER

ZÁVODNÁ ŠKOLA PRÁCE alebo FINÁLE
NIE JE NA ODVOZNOM MIESTE
Radovan MIKLAS, Ján KURIC
Zodpovedným vyznaèením porastu pred samotným realizovaním
hospodárskeho zásahu zaèíname proces zhodnocovania rastového a najmä
kvalitového
potenciálu tej-ktorej dreviny.
Vo výchove ide
o
systematické odoberanie
zásoby podruného
porastu
 èie menej kvalitných,
sprievodných zloiek
 v prospech
ostávajúceho 
hlavného porastu. Naim cie3⁄4om
je maximalizova prírastok na
najkvalitnejích
zlokách porastu pri optimálnom zakmenení. Pri obnovných abách
je na naom uváení urèenie rubnej a teda aj ekonomickej zrelosti jednotlivých
zloiek porastu, zároveò repektuujeme
fázu rozpracovania porastu v náväznosti
na oèakávané prirodzené zmladenie. Tu
pre nás vyvstáva otázka :
Èo  kedy  akým spôsobom  komu ?
V naom ponímaní:
Drevina/sortiment  obdobie roka
 technológia  odberate3⁄4 ?
Týmto, ale aj nieko3⁄4kým ïalím
témam bola venovaná Závodná kola
práce, ktorá sa uskutoènila dòa 27. 3.
2006 pre abárov LS, OLH a lesníkov OZ
Povaská Bystrica. Ilo v hlavnej miere
o zgenerovanie  prepojenie poznatkov
z lesníckej výroby, obchodu a logistiky.
Jednotliví lektori  referenti a vedúci
úsekov lesníckej výroby a obchodu a logistiky - postupne rozviedli problematiky
nasledovných tém :
 sortimentácia a zatrieïovanie drevnej
hmoty,
 aukcie a ich ekonomický efekt
 roèný audit certifikácie,

 zákon è. 217/2004 o LRM, STN 482711
 LHKE, Foresta CZ  vzorníková metóda
poznávania zdrojov, KMK  pouívanie
sortimentov 105, 205,
 zdokonalené tabu3⁄4ky na urèenie technológií výroby dreva z poh3⁄4adu maximalizácie speòaenia dreva
 Nasadzovanie viacoperaèných strojov,
ponechanie hmoty pri pni,
 Zhrnutie výrobných úloh na 2. tvrrok
2006, úèas na spracovaní kalamity  OZ
Beòu, nápoèty výh3⁄4adových moností
prípravy energetického dreva
 SRKLZ  pripravované previerky
Na záver teoretickej èasti riadite3⁄4
OZ  Ing. Chudovský  zhrnul odprednáanú problematiku s poukázaním na silné
a slabé stránky  rezervy, zároveò otvoril
diskusiu k vyie uvedeným témam.
Potom nasledovala praktická
èas, ktorá sa uskutoènila na ES Lednické Rovne. Zamerali sme na ukáky
zatrieïovania sortimentov, odlinosti
v zatrieïovaní v súèasnej dobe vzh3⁄4adom
na STN 480055 a STN 480056, hlavne
oboznámenie sa s novovzniknutým sortimentom III.C triedy. Rozvinula sa tu
ivá debata o rozdielnych poiadavkách
naich súèasných obchodných partnerov. Po praktickej èasti sme ukázali
naim kolegom z LS ako boli ocenené
jednotlivé sortimenty na aukcii. Mohli
porovna cenníkovú cenu s ponukou
zákazníka. Najväèí záujem je v súèasnej
dobe o javor príp.dub, èereòu. Nai lesníci priznali, e sa oplatí venova zvýenú
pozornos pri abe a pribliovaní kvalitných stromov, aby nedochádzalo k ich
zbytoènému pokodzovaniu a tým znehodnocovaniu storoènej práce lesníkov.
Na tomto neformálnom stretnutí
bolo vidie záujem naich lesníkov najmä
o informá-cie, ktoré sa nedajú nikde preèíta, take aj toto je cesta k zlepovaniu
naej práce.
Závodná kola práce- autori:
Ing. Radovan Mikas, vedúci lesníckej
výroby  OZ Pov. Bystrica
Ing. Ján Kuric, vedúci obchodu
a logistiky  OZ Pov. Bystrica



Odbor riadenia 3⁄4udských zdrojov
na generálnom riadite3⁄4stve .p. LESY SR
zorganizoval u tradiène v jarnom období vzdelávanie lesníkov, ktorého posledná èas skonèila 25. mája na Pustom
Poli. Na základe poiadaviek odtepných závodov ho zabezpeèil v spolupráci s Národným lesníckym centrom
 Ústavom poradenstva a vzdelávania
pre 99 lesníkov, ktorí boli rozdelení do
tyroch vzdelávacích skupín.
Vzdelávacie aktivity v trvaní
po es dní boli rozdelené na dva
turnusy, take sa kadá skupina
stretla dvakrát. Vzdelávanie sme
smerovali do naich hotelových zariadení v Turèianskych Tepliciach
a na Pustom Poli, aby sme aj takýmto
spôsobom pomohli zlepi ich vyuitie. Lektormi boli skúsení zamestnanci generálneho riadite3⁄4stva, ale
aj zástupcovia tátnej správy, ktorí
sú odborníkmi v daných oblastiach.
Tematicky sme vzdelávanie zamerali na pracovnoprávne vzahy v externých a interných predpisoch, na
právne predpisy na úseku lesného
hospodárstva, po3⁄4ovníctva a ochrany prírody, na bezpeènos a ochranu
zdravia pri práci a poiarnu ochranu.
Ïalej sme sa sústredili na osobnos
a prácu vedúceho zamestnanca,
oblasti pestovania a ochrany lesa,
vyuitia abovo - výrobných a dopravných technológií, po3⁄4ovníctvo
a prácu po3⁄4ovníckeho sprievodcu,
ako aj na hospodársku úpravu lesov
a vedenie LHKE.
Písomná anketa a rozhovory
s úèastníkmi ukázali, e túto vzdelávaciu aktivitu vnímali ako ve3⁄4mi nároènú
predovetkým z poh3⁄4adu nutnosti zachytenia mnostva nových informácií
v krátkom èasovom horizonte a prakticky vo vetkých oblastiach. Úèastníci pozitívne zhodnotili neformálny
kontakt medzi lesníkmi z viacerých
odtepných závodov,
ktorý sú potom
schopní vyui
pri
výmene
skúseností
poèas
veèerných
diskusií.
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Večne spievajú lesy?
Ladislav ALCNAUER
(dokonèenie z Lesníka è.5)

Vo Vigelandovom parku v Osle je fontána Osudu.
Znázorňuje mužov spoločne nesúcich životné bremeno.
Každý ho znáša inak. Jednému sa podlamujú kolená, druhý kráča bezstarostne, tretí v hlbokom zamyslení. Možno
podobne spolu nesieme aj náš lesnícky osud. Niekto sa
bojí zajtrajšieho dňa, pre iného je les „gombičkou“, ďalší viac pozoruje a premýšľa.
Autor nasledujúceho príspevku nepochybne patrí do poslednej skupiny. Svoj život spojil s výberkovými
lesmi Smolníka, stará sa o ne, pretvára ich a určite aj
miluje. Možno polemizovať s jeho názormi, nemožno však spochybniť
váhu jeho slov. Tie sú podopreté hlbokým zaujatím a mnohoročnou skúsenosťou. Je dobre, že máme takýchto kolegov.
Tieto moje skúsenosti potvrdzujú, e výberkový spôsob hospodárenia
má iroké uplatnenie. Z uvedeného vyplýva, e umelá obnova lesa a s tým súvisiaca ochrana kultúr pri výberkovom
spôsobe hospodárenia odpadá. Preto
je potrebné aby sa èas finanèných nákladov z pestovnej èinnosti presunula
na abovú èinnos a tým bola zabezpeèená jej kvalita. Zvýená pracnos je
zhruba 30 %, o to3⁄4ko je potrebné zvýi
náklady na abovú èinnos. Ïalej sú
zníené alebo úplne vylúèené náklady
na ochranu lesa.
Verím, e tento spôsob hospodárenia bude v budúcnosti základom
hospodárenia v naich lesoch. Dôkazom toho, e takéto hospodárenie je
efektívne, sú tieto výsledky. Predpis
celkovej aby v LHP na roky 1994 
2003 bol 32 000 m3 okrajovými rubmi
a dorubmi. Tento predpis bol naplnený výberkovým spôsobom. Uvádzam
nieko3⁄4ko príkladov.
Ve3⁄4kú zásluhu na rozirovaní
prírode blízkemu hospodáreniu má
Ing. Bruchánik, ktorý koleniami OLH,
metodickými pokynmi pre prírode blízke hospodárenie sa snaí rozíri tento
spôsob hospodárenia do naich lesov.
Vïaka patrí aj prof. Sanigovi, ktorý bol
nápomocný pri zostavovaní nového
LHP a akciách PRO SILVA.
V budúcnosti bude potrebné
zjednodui LHP. Výberkové a trvalé
porasty bra ako celky, nerozde3⁄4ova
na vrstvy, venova sa im len v popise.
Vynára sa otázka, èi je potrebné v takom rozsahu robi LHP ako doteraz,
keï to budú porasty bez vekových
tried. V LHP budú pre nás potrebné
tieto údaje: zásoby, prírastok a výka
aby. Z pestovnej èinnosti: rozsah výchovných zásahov.
Ïalí problém, ktorý nás trápi
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a s ktorým sa musíme vysporiada,
sú väèie èi menie èasti smrekových
porastov umelo zaloených, ktoré nám
okrem pôvodných porastov zanechali predolé generácie. V naej oblasti
stredného Spia sú dlhodobo postihované porasty emisiami. Smreèiny
chradnú, odumierajú. V poslednom
desaroèí to najviac postihuje porasty
v nadmorskej výke nad 800 m. V týchto porastoch je potrebné postupova
ve3⁄4mi citlivo, pretoe v nich dochádza
k premnoeniu podkôrneho hmyzu,
a preto je potrebné prija tieto opatrenia (ja na svojom LO ich praktizujem)
- pri vyznaèovaní aby vyh3⁄4adáva
lykorútom a podpòovkou napadnuté
stromy a tieto urýchlene spracova
- pri abe a pribliovaní nepokodzova stojaté stromy
- ak sa nám zníi zakmenenie, nedorúbava porasty (tzv. zarovnávaèky)
z dôvodu zachovania porastov a následného prirodzeného zmladenia
a tým zníi umelú obnovu lesa
- ponecha urèité mnostvo starých
suchárov
- v porastoch kde sa roziruje smlz
(calamagrostis) je vhodné ponechanie
leiacich starých kmeòov
- po dlhoroèných skúsenostiach som
proti stavaniu feromónových lapaèov
(nepouívam ich asi 10 rokov) pretoe
je to umelý a neprirodzený zásah do
lesa a celého ekosystému
- ak je v týchto porastoch potrebná
umelá obnova, robme ju ve3⁄4mi citlivo
Nechajme lesu viac èasu na prirodzenú obnovu. Je potrebné, aby sme
chápali les a jeho ekosystém ako múdre
dielo Stvorite3⁄4a, a tak sa i k nemu správali a s pokorou robili nae rozhodnutia
a zásahy, ktoré lesu pomôu.



Ladislav ALCNAUER je lesník na LO
Kloptaò, LS Margecany, OZ Koice

Sú mnohé miesta na svete, ktoré sú nadèasové pre ich kultúrny, náboenský alebo mytologický význam
a ich návteva je silným emotívnym
záitkom pre vetkých, ktorí ju vykonajú z vnútornej potreby a presvedèenia. Pre nás lesníkov, pre vetkých,
ktorí chcú pochopi podstatu prírode
blízkeho obhospodarovania lesa je
takýmto miestom donedávna zabudnutý kút lesov na Smolníckej Osade
v Slovenskom Rudohorí, v súèasnosti
organizaène zaèlenených do LS Margecany, OZ Koice. Práve vïaka dlhodobému a úspenému uplatòovaniu
prírode blízkych zásad hospodárenia
a mylienok Pro Silva sa Smolnícka
Osada dostala do povedomia irokej
lesníckej a environmentálne orientovanej verejnosti. A i keï mnohí ïalí odborní lesní hospodári sú hrdí
na svoj kus lesa a majú dobré výsledky s jeho obhospodarovaním, návtevou tejto lokality si môu dotvori
obraz prírodného hospodárskeho
lesa, ktorý doteraz mono len nosili
vo svojich predstavách alebo sa u
i zaèali pokúa o jeho vytváranie.
Èo robí lesy na Smolníckej
Osade takými výnimoènými?
1. Na základe prírode blízkych princípov sú obhospodarované u od
r. 1952, kedy sa zaloili prvé objekty.
Hoci majú pomerne priaznivé prírodné, klimatické a terénne podmienky,
boli silne atakované imisiami z neïalekých závodov na spracovanie rudy
a tak smrek, ktorý tu bol zastúpený
vysoko nad rámec jeho prirodzeného podielu bol (a stále je) sústavne
spracovaný náhodnou abou. Tá
vak vïaka jeho zmieaniu s jed3⁄4ou

Pro Silva Slovaca
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Prírode blízke obhospodarovanie lesa

II. Aspoň raz vstúpiť...
Rudolf BRUCHÁNIK
a bukom neprerástla do podkôrnikovej kalamity tak, ako sa udialo na
susednom lesnom obvode Smolník
s takmer rovnorodými smrekovými
porastmi. Tu objem náhodnej aby
dosiahol 3-násobok decenálneho etátu, prièom na Smolníckej Osade necelú polovicu.
2. V súèasnosti je ako demontraèný
objekt Pro Silva vyhlásený celý lesný
obvod s výmerou 2131 ha, kde asi na
1/3 plochy sú u vybudované viacetáové a èiastoène výberkové lesy, na
zvyných 2/3 výmery sa pokraèuje
s intenzívnou prebudovou. Èas objektu o výmere 839 ha je zriadená tie
ako génová základòa pre smrek, jed3⁄4u a borovicu, èo podèiarkuje zámer
udra optimálne drevinové zloenie
a porastovú skladbu.
3. Prírode blízke obhospodarovanie je
spojené s osobou p. Ladislava Alcnauera, ktorý v Smolníckej Osade zaèínal
u ako mladý praktikant a po desaroèiach je tu v pozícii lesníka. Do svojej
filozofie zasvätil a zároveò pre òu
získal i súèasného OLH Ing. Frantika Pisarèíka a tie svojho mladieho
kolegu lesníka Jaroslava Kovalèíka.
4. Smolnické lesy sa èasto oznaèujú
za výberkové, na èo mnohí èasto reagujú obranným postojom u mòa sa
tak hospodári nedá. Podstatou vak
nie je výberková truktúra a dosiahnutie ideálneho stavu výberkového
lesa, ale prebudova na prírodný les,
kde kadý strom má svoje miesto
v poraste a je z neho vyaený a vtedy, keï príde jeho èas - pre nekvalitné
a choré skôr, pre elitné a na koniec.
Ale vtedy je u na ploche dostatok
jedincov následnej generácie rôznej
hrúbky a výky, medzi ktorými zas
prebieha rovnaký selektívny postup.
5. Prebudova na prírodný les je sprevádzaná dlhou obnovnou dobou,
preto je intenzita zásahov niia ako
pri klasických dvojfázových ruboch
na pravidelných obnovných prvkoch. V priemere sa pohybuje okolo
20%, ale vzh3⁄4adom k tomu, e aba
sa vykonáva v podstate na celej
ploche porastov a v dlhej obnovnej dobe, nie je tento spôsob zaloený na zaetrovaní aieb, o èom
svedèí vyaenie predchádzajúceho

decenálneho etátu na úrovni 98%. Základom tohto spôsobu aby je hustá
sie rozèleòovacích liniek, vloených
do porastov v priemere kadých 40 m,
umoòujúca priblíenie dreva z porastu bez cite3⁄4ného pokodenia nárastov a mladín.
6. Základná stratégia obnovy je zásada: najmenej kvalitné vypadáva najskôr, najlepie zostáva stá.
Praktickým nástrojom jej realizácie
je pomiestny (úèelový) výber po celej
ploche porastu a nie na achovnicových obnovných prvkoch, èím sa
v poèiatoèných obnovných zásahoch
odstraòujú z porastu rozkoatené
buky, imisne pokodené smreky, robí
sa zdravotný výber u jedlí a porast
sa postupne zu3⁄4achuje. Je oèividný rozdiel medzi kvalitou porastu
v zaèiatkoch prebudovy a porastmi,
obnovovanými týmto spôsobom 1-2
decéniá. Prírastok na zostávajúcich
kvalitných jedincoch prináa zisk
nielen zo zvýeného objemu, ale predovetkým z lepieho speòaenia
hrubích sortimentov. Cie3⁄4ové dimenzie sú pre buk a smrek 55-60 cm, pre
jed3⁄4u a smrekovec 60-65 cm.
7. Dlhodobým cie3⁄4om je na celej výmere lesného obvodu vytvori trvalý,
viacetáový hrúbkovo a výkovo rozdiferencovaný les, kde sa nanajvý ak
po náhodnej abe odkryje holina, ktorú bude treba zalesni. Cie3⁄4ový podiel
prirodzenej obnovy je a 98%. Úmyselná aba sa vak neriadi naliehavosou odcláòania
prirodzených
nárastov,

ale zrelosou materského porastu,
kadého jedného stromu alebo skupinky na obnovovanej ploche. Prirodzená obnova tak nie je primárnym
cie3⁄4om, ale sprievodným javom vhodne realizovaných abových zásahov.
Ponechanie nárastov dlhiu dobu
(samozrejme s prihliadnutím na svetlostné nároky jednotlivých drevín)
pod clonou podporuje ich prirodzený
vývoj a autoreguláciu.
Lesy na Smolníckej Osade vak
nie sú jediné, ktoré ponúkajú monosti na prírode blízke obhospodarovanie.
V ich susedstve sa nachádza demontraèný objekt Jazero, kde na výmere
200 ha hospodári Ing. Gabriel Merto
a Rudník s výmerou 218 ha, ktorý je
zároveò génovou základòou pre jed3⁄4u
a buk, kde je za OLH ustanovený Miroslav Hritz. Hoci ich úlohy sú stále viac
spojené s náhodnými abami v imisne postihnutých smreèinách, na uvedených èastiach svojich obvodov u
zaèínajú s uplatòovaním jemnejích
foriem hospodárenia.
Pre vetkých tých, ktorí ete
nevstúpili do smolníckych lesov nech
je táto struèná informácia pozvánkou
na odbornú návtevu, alebo aspoò základným poznaním, o ktoré sa môu
oprie pri ich vlastných iniciatívach
s praktickou realizáciou prírode blízkeho obhospodarovania lesa.



Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.
je pecialista na Odbore usmeròovania
lesníckych èinností GR .p. LESY SR
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Kamsi sa vytráca etika...
Peter GOGOLA
Rozhovor s nestorom slovenského poľovníctva Pavlom Hellom

prof. Pavel Hell

Pán profesor, spomeòte svoje
po3⁄4ovnícke zaèiatky. Kto vás viedol
k po3⁄4ovníctvu?
Lásku k prírode a vzah k po3⁄4ovníctvu a rybárstvu mám zrejme vrodený. Ako jediný zo 4 súrodencov som ho
získal génmi po oboch rodièoch, v ich
rodinách boli lesníci, po3⁄4ovníci, rybári
i drevorezbári. Otec po3⁄4oval málo, ale
mali sme doma spústu po3⁄4ovníckej literatúry, najmä nemeckej a maïarskej,
ktorú som u ako chlapec so záujmom
èítal. Slovenskej vtedy bolo ako maku,
ale pozorne som èítal nau reprezentatívnu odbornú knihu Nae po3⁄4ovníctvo, Nicoliniho beletriu Zelená krv
a samozrejme odborný èasopis, ktorý
sme odoberali. A tak ako mnohí chlapci som naháòal vrabce a straky, najprv
gumipukou a potom so vzduchovkou.
Ve3⁄4mi èasto som chodil pozorova zver
na trenèiansku Brezinu, ktorú vtedy
Trenèania navtevovali len zriedkavo.
Skúku z po3⁄4ovníctva som absolvoval
ete ako vysokokolák v Koiciach
a po3⁄4ova som zaèal a po príchode
do Nitry. Mal som obrovské astie, e
moje hobby sa mi stalo aj celoivotným
zamestnaním.

Vaa profesijná kariéra je
celoivotne spätá s po3⁄4ovníctvom.
Ktorá problematika z irokej palety
po3⁄4ovníckych tém je vám najbliia?

Vysokú kolu po3⁄4nohospodársku v Nitre som absolvoval ako ininier zootechnik a hodnos kandidáta
vied som získal ako zoológ na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Z toho
vyplývalo aj zameranie mojej vedeckej
práce, ktoré bolo orientované zoologicky, napr. na otázky systematiky, rozírenia, populaènej dynamiky, potravnej
ekológie zveri, na ochranu vzácnych
druhov, ale aj zootechnicky na problematiku chovu, ochrany, zdravotného
stavu a manamentu zveri, vrátane
jej selekcie a ochrany genofondu, ako
aj ochrany pred kodami, ktoré spôsobuje. Zaoberal som sa vetkými
druhmi naej raticovej zveri, tzv. malej
úitkovej zveri, ale aj krkavcovitými
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Predstavovať znalcom poľovníckej problematiky profesora Hella je
ako nosiť drevo do lesa. Svojim celoživotným dielom – vedeckým i pedagogickým – sa natrvalo zapísal do histórie poľovníctva na Slovensku a jeho
dielo je známe i vo svete. Svojou účasťou na odborných poľovníckych seminároch a konferenciách dodáva dodáva týmto podujatiam kredit. Pri príležitosti mesiaca poľovníctva som požiadal pána profesora o krátky rozhovor.
a dravými vtákmi a elmami. Vo svete
sú najznámejie moje práce o ve3⁄4kých
elmách. S týmito výskumnými prácami som zaèal v roku 1952 na Vysokej
kole po3⁄4nohospodárskej v Nitre, od
r. 1969 som v nich pokraèoval na vtedajom Výskumnom ústave lesného
hospodárstva vo zvolene a od r. 1986
súèasne aj na Výskumnom ústave
ivoèínej výroby v Nitre. V súèasnosti pracujem výskumne ako volontér
(volontaire, franc. dobrovo3⁄4ník, pozn.
redakcie) na Stredoeurópskom intitúte ekológie zveri a ete prednáam
aj na TU vo Zvolene. Publikoval som
doma i v zahranièí asi 1200 odborných
a vedeckých èlánkov, referátov v zborníkoch, odborných a vedeckých kníh
a vysokokolských skrípt. U 35 rokov vykonávam funkciu vedeckého
redaktora Folia venatoria, som èlenom
redakènej rady European Journal of
Wildlife Research, pracujem v SPZ
atï. Tých funkcií mám naozaj ve3⁄4a.
V súèasnosti pracujem na spoloènej
monografii o danielej a muflonej zveri,
ktorá v naej po3⁄4ovníckej spisbe zatia3⁄4
absentuje, hoci sú to ve3⁄4mi populárne
a u znaène rozírené druhy zveri.

V èom vnímate najväèie pre3⁄4apy v súèasnom vývoi po3⁄4ovníctva
na Slovensku?

Po zmene náho spoloèenského
zriadenia úroveò náho po3⁄4ovníctva
znaène poklesla. V súèasnosti sa situácia síce postupne a pomaly zlepuje,
ale nedostatkov je stále ve3⁄4a. Ve3⁄4mi mi
prekáa nadmerná a èasto aj antiekologická komercionalizácia náho po3⁄4ovníctva, èasto bez repektovania zásad
trvalo udrate3⁄4ného manamentu zveri ako obnovite3⁄4ného prírodného zdroja a integrovanej súèasti prírodných
ekosystémov. Akosi sa vytráca repekt
pred zverou, ako cítiacou bytosou, poklesla úroveò po3⁄4ovníckej morálky, etiky, disciplíny a humanity. Ak sa stratí
z náho po3⁄4ovníctva spiritualita, prestaneme by po3⁄4ovníkmi a staneme sa
obyèajnými lovcami, pokazíme si imid
a naa súèasná moderná spoloènos

nás nebude akceptova. Priestupky
v po3⁄4ovníctva, aj keï ide napr. o ilegálny lov ve3⁄4kých eliem, nie sú gavalierskym deliktom, ani gerojstvom, ako
si to mnohí myslia, ale trestným èinom. Èierne ovce musíme zo svojich
radov vyraïova a nie ich kolegiálne
kry. Ve3⁄4mi potrebné by bolo, aby sa
po3⁄4ovníci a ochranári koneène prestali
spori, skonèili svoje abomyie vojny
a zaèali koneène aha za jeden koniec
povrazu, veï ciele máme spoloèné, aj
keï cesty na ich dosiahnutie môu
by rozdielne. Terají stav je naozaj
konraproduktívny, a to aj pre samotné
chránené druhy.

Aký recept v boji proti pytliactvu pokladáte za najúèinnejí?
Èasto mám pocit, e Slovensko
je len poloprávnym tátom a s tým súvisí aj súèasné, nehorázne rozírené
pytliactvo, ktoré má èasto priam mafiánske formy. Chýba nám úcta pred
zákonom a vymoite3⁄4nos práva.
Rozkradli sa miliardy, mnohí za
pár rokov poctivou prácou nepredstavite3⁄4ne zbohatli, vade je plno korupcie,
nie je repekt pred cudzím majetkom (o
èom svedèia aj sprejeri), vade je plno
korupcie, ale spravidla sa nikomu niè
nestane. Vrahovia dostávajú minimálne tresty, alebo sa v dôsledku pochybenia súdov (naozaj bez úplatku?)
dostávajú na slobodu, nu sa nemôeme divi, e prekvitá aj pytliactvo. Ná
právny poriadok, ako sa mi zdá, viac
chráni zloèincov, ako ich obete. Ve3⁄4mi
sa mi páèi situácia v Nemecku, kde
napr. za vradu je len jediný trest  doivotie, take sudca je pri tom celkom nepodplatite3⁄4ný. Ale u nás je ivot Slováka
zrejme menej hodný ako ivot èloveka
v Nemecku. S tým súvisí aj to, e mnohí
pytliaci sa èasto aj prichytia (èo nie je
bez rizika), ale stihne ich len minimálny
alebo nijaký trest. Myslím si preto, e
pytliactvo sa podarí obmedzi na minimum a potom, keï sa odstránia tieto
neváry v právnom systéme naej spoloènosti, keï sa Slovensko znova stane
naozaj plnoprávnym tátom.



Poľovníctvo

Lesník•6•2006

DO VAŠEJ KNIŽNICE
Peter GOGOLA
MICHAL ŠTEFANČÍK:
PYTLÁKOVO TAJEMSTVÍ
Po3⁄4ovníctvo je pre tých, ktorí
sa mu upíu, zdrojom èasto kurióznych a neuverite3⁄4ných príbehov,
aké dokáe vymyslie ten najúasnejí spisovate3⁄4  sám ivot. Mnohí
po3⁄4ovníci dokáu tieto príbehy pútavo vyrozpráva. Ale len niektorí z nich
majú schopnos da príbehu literárny rozmer a tak ho ponúknu ïalím
prijímate3⁄4om  èitate3⁄4om.
Michal tefanèík takýto talent
bezpochyby má. Dôkazom je knika
 zbierka poviedok Pytlákovo tajemství, ktoré prednedávnom vydalo èeské vydavate3⁄4stvo Víkend. Je to výber
poviedok z dvoch kniiek, ktoré v minulosti autorovi vyli na Slovensku.
Knika ponúka 63 krátkych poviedok s po3⁄4ovníckou tematikou, ktorým
vydavate3⁄4 dal podtitul Svìdectví o ivotì lesníkù a myslivcù. Autor nám
podáva autentické príbehy, v ktorých

Tohtoroèná zima bola dlhá
a mimoriadne bohatá na sneh. Táto
skutoènos zvlá nepriaznivo vplývala na zver. Potreba prikrmova bola
výrazne vyia a napriek tomu boli
porasty pokodzované obhryzom
a odhryzom vysokou. V mladých lesných porastoch sú kody, spôsobené
zverou ve3⁄4mi vysoké. Èo s tým?

vystupuje ako úèastník, niekedy len
ako rozprávaè. A rozprávaè nie ledajaký: dej príbehov líèi tak pútavo,
e milovník po3⁄4ovníckych príbehov
preèíta kniku doslova na dúok.
Z rozprávania mono zrete3⁄4ne vycíti
autorov vzah k po3⁄4ovníctvu a k prírode. Je to hlboká úcta, a pokora
k matke prírode. Je to odsúdenie neprofesionality, loveckej krvilaènosti,
nedostatku po3⁄4ovníckej etiky. Chápavo 3⁄4udský a pritom vysoko morálny je
jeho poh3⁄4ad na pytliactvo.
Literárne kvality diela po
estetickej stránke vhodne dopåòajú kresby Martina Kissa i titulná
stránka s fotografiou Rostislava
Stacha. Preklad textu do èetiny je
dielom Anny torkánovej, Slovenky
ijúcej v Èechách. Prekladate3⁄4ka preukázala dobrú znalos po3⁄4ovníckej
terminológie a text je v jej preklade
ve3⁄4mi ivý. Bohuia3⁄4, neèítal som
slovenský originál, ale domnievam
sa, e preklad do èetiny mu nijako

Michal tefanèík: Pytlákovo tajemství
Svìdectví o ivotì lesníkù a myslivcù
vydalo vydavate3⁄4stvo VÍKEND, s.r.o.
v roku 2006
142 strán

neublíil, skôr naopak.
Knika po3⁄4ovníckych poviedok Pytlákovo tajemství je zrelým
dielom, po ktorom iste rád siahne
kadý milovník dobrej po3⁄4ovníckej
literatúry. U teraz sa môeme tei
na ïalie poviedky z pera Michala
tefanèíka.



Ponuka ohryzových drevín
Peter GOGOLA
Odpoveï ponúkajú kolegovia
 lesníci z OZ Palárikovo. kody je
moné eliminova výsadbou ohryzových drevín. Za optimálne ohryzové dreviny pokladajú tzv. sladké
vàby, ktoré sa vyskytujú v stromovej i krovitej forme. Sú vhodné pre
vetky vegetaèné stupne, pre vetky
druhy pôd, je 3⁄4ahké ich rozmnoova
pri nízkych nákladoch. Výsadbu je
vhodné robi v predjarnom období,
na miestach, kde sa kumuluje zver.
Vàbinu je potrebné chráni prvé tri
roky, pokým porast nie je zabezpeèený. Pre vyuitie vàby ako ohryzovej
dreviny hovorí nieko3⁄4ko argumentov: v zimnom období má vàba výnimoènú regeneraènú schopnos, jej
nasladlé výhonky majú vysokú nutriènú hodnotu a pre zver sú pravou
makrtou.
Druhou potenciálnou drevinou, vhodnou pre vyuitie na spomínaný úèel, je vyselektovaný brest.
Hoci sa v strednej Európe vyskytuje

len sto rokov, ve3⁄4mi dobre sa mu darí
v naich podmienkach a dokázal sa
uja aj na piesèitých, suchých a akých pôdach na Chomutovsku, kde
ním zalesòovali rozsiahle pláne po
povrchovej abe uhlia. Brest sa dobre ujíma na vetkých druhoch pôd,
okrem podmáèaných. Optimálne
rastie v nadmorskej výke do 350 m
n.m. Vyhovuje mu priamy dopad slneèného svetla, prípadne polotieò.
Má jedineènú regeneraènú schopnos a vysokú nutriènú hodnotu
 jeho výhonky sa vyrovnajú nutriènej hodnote ïateliny (!).
Riadite3⁄4
OZ
Palárikovo,
Ing. Ladislav Varga, CSc., na margo pestovania ohryzových drevín
povedal: Vnímame ve3⁄4ký potenciál
ohryzových drevín ako prostriedku
zniovania kôd na mladých lesných kultúrach. Biologický materiál
a ïalie informácie záujemcom radi
poskytnú pecialisti z náho odtepného závodu.
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O radosti z mariášu, obavách
z harvesterov a topoľových koloch

Béla-báèi

Najmladí z rodu

33 rokov!! Práve to3⁄4ko ich bez preruenia strávil Stanislav
Krázel na jednom jedinom lesníckom obvode! Akiste to nie je
vdy a vade moné, no  uznajte!  aký by to bol pre lesy proStanislav Krázel
spech, keby takáto vernos bola pravidlom a nie, ia3⁄4, výnimkou.
Azda treba zodpovedným pripomenú, e je tu èas zastavi pätnásroènú núru zmien hraníc lesných obvodov. A poveda lesníkovi: toto
je tvoj úsek a ak bude robi tak, ako ti káe lesnícka èes doije na òom
svojho dôchodku. Kie by vetky reprivatizaèné pohyby (èo ako historicky
spravodlivé) i prípadné privatizaèné chúky (nepochybne historicky kodlivé) doli k takémuto koncu.

Pán Krázel, ako sa vám to
podarilo, e na lesnom obvode Vojka nad Dunajom pracujete bez preruenia u tvrté decénium?
Vïaèím za to svojmu otcovi,
ktorý tu bol roky polesným a potom
správcom....

.....á teda tak je to! Len vïaka ochrannej ruke svojho otca....

Ale kdee, práve naopak! Nie
kvôli ochrannej, ale kvôli tvrdej ruke
môjho otca. Naozaj som kedysi nastúpil k nemu na správu, no veru
som v òom nemal dobrého éfa. Otec
toti vyznával zásadu, e èo môe odpusti druhým, to synovi neodpustí
- nech nás nik neohovára! A platilo
to naozaj! Tak som sa vtedy radej
pobral preè. Ale za to, e som na tomto obvode u to3⁄4ko rokov asi naozaj
vïaèím aj otcovi. Mal v tomto kraji
ve3⁄4mi dobré meno a tak ma mono
aj preto organizaèné zmeny zakadým obili... Ale svoj obvod po to3⁄4kých rokoch poznám do posledného
stromu  dnes je u len málo takých,
ktoré aím a nevysádzal som ich...
To je samozrejme moné len pri topo3⁄4och s rubnou dobou 25 rokov.
Tá sa dokonca bude teraz zniova
na dvadsa. Posúdi to budem môc
ako lesný hospodár sám.

Ako sa vám pozdáva nová
rola OLH?

Hoci sa u azda môem povaova za praktika, ve3⁄4a vecí som sa
na nedávne skúky OLH musel nauèi nanovo. Poviem vám, e tak ako
na ne, som sa nikdy v kole na niè
nepripravoval. Ale aj tak ma ininier Bruchánik nachytal na èíslach
semenných oblastí. Naastie mi dal
doplòujúcu otázku k premenám,
prebudovám a prevodom  a tam
som bol doma. Osobne mi na súèasnej roli OLH vadí, e nie je nadriadený lesníkovi. Riadenie by bolo
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Púť dedičného trojáka
Ján MIÈOVSKÝ
jednoduchie. Zoberte si, e len môj
obvod má dåku 50 km! Dá sa tu, aby
správca operatívne dohliadal na lesníkov!? A aj to, e máme právo veta
voèi správcovi je trocha odtrhnuté
od ivota. Hoci s naim správcom
Bielikom nie je problém, neviem si
predstavi, e by sa hospodári púali do hádok so svojimi správcami....

Ako zvládate pohyb po tak
ve3⁄4kom obvode?
Na svoj obvod prechádzam
s autom cez gabèíkovskú priehradu
kompou vo Vojke. Monos získa
auto na lízing som ve3⁄4mi privítal...

....naozaj, je to pre vás výhodné?

.....celkom urèite. Veï svoje
auto som v minulosti tak, èi tak pouíval, a takto sa mi aspoò èas nákladov vráti. Je dobre, e po sluobných
mobiloch vyiel podnik lesníkom
v ústrety aj v tomto smere. Spojenie
a pohyb je základom organizovania
práce na lesnom obvode, zvlá pri
vzdialenostiach, aké sú tu.

O vplyve Vodného diela Gabèíkovo na tunajie lesy sa popísalo
u mnoho. Aká je vaa skúsenos?
Jeho vznikom prestali kadoroèné záplavy, ktoré sú po presmerovaní vody Dunaja do kanála vodného
diela iba sporadické. Vïaka tomu
napríklad pribudlo ve3⁄4mi ve3⁄4a
vodného vtáctva. No je faktom,
e v dôsledku nedokonèenia
pôvodného projektu vodného
diela Gabèíkovo  Nagymaros
sa výrazne zníila hladina
spodnej vody v èasti územia,
a to práve na mojom obvode.

To spôsobilo, e niektoré porasty
zaèali vysýcha. Pomohli sme si vak
 namiesto 3⁄4achteného topo3⁄4a,
sme zaèali v postihnutých èastiach
uprednostòova domáci topo3⁄4, ktorý
je na vodu menej nároèný. Myslím,
e v tom je sila naej lesníckej odbornosti: vïaka 3⁄4achteným topo3⁄4ovým kultivarom dokáeme získa
mimoriadne prírastky, no tam kde
to prírodné pomery neumoòujú dokáeme nájs vhodné rieenie.

Máte tu pomerne dos mimovládnych ochrancov. Ako s nimi
vychádzate?

Nie je to vdy ideálne, no
myslím, e nám ide o spoloènú vec
a vieme sa napokon vdy dohodnú.
Spolupracujeme napríklad pri odstraòovaní nepôvodných stromov,
najmä pajaseòov, ktoré mimovládky vyh3⁄4adávajú, vyznaèujú a my
ich s ich finanèným prispením odstraòujeme. Dokáu nám pomôc
v blízkosti Bratislavy, kde sa vedia
dôrazne postavi proti snahám o odlesnenie pre kadejaké módne stavby
- golfové ihriská a podobne. Tu im
treba uzna, e sú schopní efektívne
zasiahnu. Mono s istým nadh3⁄4adom treba vníma aj ich boj voèi
vodnému dielu. Veï tá spomínaná
vodná hladina teraz klesla do håb-

Ľudia a lesy
ky 580 cm. Vo3⁄4akedy sme pri vàtaní
jám pre výsadbu topo3⁄4ov narazili na
vodu u v håbke 120 cm... Prehrádzky v starom koryte Dunaja sú pre
zadranie vody dobrým a potrebným
rieením, no napríklad naplaveniny
so ivinami, ktoré prináali pravidelné kadoroèné záplavy nám tu dnes
chýbajú. Asi sa nám na veci naozaj
treba díva s nadh3⁄4adom a trocha aj
kriticky...

Zdá sa vak, e perspektíva
je tu dobrá  lesy preili, po topo3⁄4och je dopyt, rubná doba komerènému vyuitiu vyhovuje....

....v mnohom máte pravdu, no
veci nikdy nie sú tak jednoduché ako
vyzerajú. Napríklad vyuitie topo3⁄4ov
na plantáe energetickej biomasy
je naozaj perspektívne a správne
rozhodnutie. Z tohto poh3⁄4adu treba
hodnoti aj desiatky hektárov náletu v starom koryte, ktoré malo by
po výstavbe zdre v Dunakiliti zatopené. Zo známych dôvodov sa tak
nestalo a dnes sa spolu s lesným
úradom snaíme tieto plochy vráti
do lesného fondu. Budú to ideálne
miesta na výrobu biomasy. No iná
vec je napríklad nasadenie harvesterov. Tých sa u po osobnej skúsenosti bojíme. Najmä v prebierke.
Harvester tu síce robil vysoko efektívne doslova 24 hodín, no posudzujte v svetle reflektorov, ktorý strom je
vyznaèený! Okrem toho kubík, ktorý
harvester spracoval za 500 korún
dokáu nai lesníci spracova za
200! Navye stroj netriedi sortimenty. Naozaj sa bojíme budúceho tlaku
majite3⁄4ov harvesterov na tunajie
porasty...

Lesnícka súèasnos Podunajska nás akosi odviedla od podstaty
dneného stretnutia  predstavi
èitate3⁄4om ïaliu lesnícku dynastiu.
A to nie hocijakú! Stanislav Krázel
je u tvrtým nasledovníkom. A nie
posledným! Jeho prastarým otcom
bol lesník Ondrej, starým otcom
lesník Vojtech. Stanislavov otec
Vojtech, sediaci s nami na verande svojho domèeka v Bake je tým
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u spomínaným bývalým polesným
a správcom z Gabèíkova. A nevednú generaènú päticu dopåòa
syn Stanislav, lesník z neïalekého
obvodu Èierny les. Ako si na svojich predkov spomína 85 roèný
Vojtech?

tovnej èinnosti. Nebolo to 3⁄4ahké, spoèiatku sa mi veru od únavy aj ruky
klepali. Ale bola to dobrá skúsenos.
Mono dnes naim robotníkom o to
lepie rozumiem. Trápia ma vak
iné, aktuálnejie veci...

Pochádzame z Jelenca, kde
boli môj otec i starý otec lesníkmi
u grófa Forgáèa. Dokonca môjmu
otcovi bol gróf aj krstným otcom, no
niè mu veru nenechal.... Za tých èias
tam bývali ve3⁄4ké po3⁄4ovaèky, vtedy
sa doviezli aj prvé muflóny z Korziky. V naej rodine sa lesníkom vdy
stal nie najstarí, ale v poradí druhý
syn... Zachovali sa aj veselé historky:
dedo si zvykol skry v lese f3⁄4atièku
- aby ju naa babka nenala. Raz mu
ju tam môj otec a brat nali a doplnili ju  vlastnou vodou! Ale neilo
sa 3⁄4ahko, lesník mal plat 600 korún
a to nebolo ve3⁄4a...

Myslím, e viac peòazí z lesa
berieme ako mu dávame. Potrebovali
by sme napríklad viac prostriedkov
na okopávanie topo3⁄4ových sadeníc.
Alebo ete lepie - tieto viac nahradzova odrastenými kolmi. Roz-

Ktoré?

...ale naï - papa, veï ste
mali aj slúku... (preruil otca Stanislav)

...synèek, mali, mali sme aj
dva hektáre deputátnych lúk, dve
kravy, ale to neznamená, e bolo 3⁄4ahko. Ale ani to, e sme ili nekultúrne.
Napríklad moja teta, manelka strýka, ktorý bol tie lesníkom, natrafila raz ako uèite3⁄4ka na akýsi rozpor
v uèebných osnovách a zachovala
sa nám historka o tom ako v tejto
veci korepondovala so samotným
cisárskym dvorom vo Viedni. Bola
to celkom iná doba ako dnes. No na
mariá si otec vdy èas naiel. Aj ja
som ho rád hrával.... A ete jedno
chcem poveda - nikdy nebol v lese
taký poriadok, ako za èias polesí....
A tie to, e som tu na juhu naiel
ve3⁄4mi dobrých 3⁄4udí....

Ako na to pozerá najmladí
z rodu  Stanislav, lesník z Èierneho lesa?
Èo sa týka Maïarov, ozaj tu
naívame bez problémov. Viem aj
po maïarsky a myslím, e je to len
výhoda. Po skonèení koly v Liptovskom Hrádku som pracoval ako
robotník v abe a neskôr aj v pes-

Pradedo najmladieho Krázera

mohla sa nám napríklad z chorých
sadeníc v kôlke huba dotichíza
topo3⁄4ová a kvôli nej musíme ve3⁄4a postihnutých stromov predèasne vyai. A samozrejme obnovova. A práve
tu je koda, e nemôeme pouíva
namiesto sadeníc koly. Ja viem, manipulácia s mohutnými kolmi je nároèná a drahá, no oproti sadeniciam
by sme v koneènom dôsledku len
získali. Nebolo by treba sahova zo
sadeníc divý chme3⁄4, výsadby by mali
vïaka hlbej sadbe prístup k vode,
zver by ich nepokodzovala lámaním. Máme na závode ve3⁄4mi dobré
3⁄4achtite3⁄4ské skúsenosti, koly by boli
naozaj dobrým rieením...

Naï- papa, èi ako ho volajú kolegovia - Bélabáèi bol ako èestný hos prítomný aj na otváraní Lesníckeho
náuèného chodníka Dunajskými luhmi. Hoci ho u jeho vek oprávòuje sedie aj v prítomnosti krá3⁄4a, bolo dojemné
vidie ako sa pri zvukoch lesnice hrdo s pomocou palièky postavil. Mono aj v tom spoèíva zdanlivo iracionálny, no
v koneènom dôsledku silný prvok lesníckej spolupatriènosti. Tradície si dnes striehne kadekto, musíme si veru aj
my. A taktie tie rodinné: Starý pán Vojtech dostal kedysi od svojho otca krásneho trojáka. Dnes ho u vlastní jeho
syn Stanislav a tak trocha beársky sa naò zastrája vnuk. Keï príde èas, nech sa tak stane. Mono aj vïaka tomu raz
pribudne do rodiny Krázelovcov iesta generácia lesníkov.
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Vychutnať prírodu
plnými dúškami
Ján VÁCLAVÍK

Teplé jarné dni tohto roku
nám po dlhej zime opä umoòujú
vychutna si prírodu plnými dúkami. V rámci projektu lesnej pedagogiky som sa ako lesný pedagóg v OZ
Èierny Balog o túto monos podelil
so iakmi piateho roèníka Z s M
Pionierska 4 v Brezne. Za miesto
vychádzky som si vybral lesnícky
skanzen v Èiernom Balogu a vyuil
som aj monos previes ich Èiernohronskou eleznièkou. Vetci boli

Mladý lesník
Alena KAÁKOVÁ

jazdou
vláèikom
nadení  ovievaní svieim jarným
vetrom obdivovali
èerstvo zazelenané
okolie.
V
skanzene
boli pre deti pripravené stanovitia,
na ktorých sa formou záitkového
uèenia nielen hrali, ale hlavne viac
dozvedeli o ivote
v lese a práci lesníkov. Víazi hier
sa poteili z malých odmien od

náho OZ. Aj napriek premenlivému
poèasiu bol ohlas na vychádzku zo
strany iakov a uèiteliek viac ako
pozitívny.



Ing. Ján Václavík je personalista na
OZ È. Balog

Lesní pedagógovia z OZ Považská Bystrica pripravili
v apríli - mesiaci lesov - dve zaujímavé akcie.

nach (poznávanie
základných druhov
drevín, klíèenie semien, poznávanie
drevín pod3⁄4a kôry
so
zaviazanými
oèami, pílenie konárov, poznávanie
zvierat, stre3⁄4ba so
vzduchovky) overovali svoje vedomosti i zruènos.
Na takejto
zaujímavej súai
som ete nebol, páèilo sa mi vetko.
povedal iestak zo
Poznávanie drevín - 1.súaná úloha
Z Domania.
V prestávPre deti z Materskej koly Prekach sa dozvedeli o práci lesníkov
èín v rámci dlhodobej spolupráce
mnoho zaujímavostí, najviac ich zaujalesníci pomohli deom vybudova na
la lesnícka mapa a lapaèe na lykorúty.
kolskom dvore napájadlo pre vtáèiky.
Deti lesníkom za odmenu poslali krásne kresby vtáèikov, ktoré pri napájadle
pozorujú.
Ich kresbièky sme si vystavili
na nástenke a teraz nám spríjemòujú
nae pracovisko.
Pre 15 základných kôl v okolí
OZ vyhlásili súa Mladý lesník. Súai prilo desa 3-èlenných drustiev
iestakov. Deti si v 6 súaných disciplí-

Vetci zúèastnení nás zahrnuli mnostvom otázok, boli prekvapení o èom
vetkom je práca lesníka. Kadé drustvo si zasadilo sadenicu buka...
Vyhlásenie výsledkov si deti
vychutnali pri po3⁄4ovníckom gulái.
Netradiènú formu súae záitkovým
uèením ocenili nielen deti, ale aj ich
pedagógovia.
Prvé tri drustvá boli ocenené
praktickými cenami. Vetky súané
drustvá si odniesli hodnotnú knihu
Lesy a 3⁄4udia, a pamätný list a kadý
z úèastníkov i veselý hrnèek.
Po kladných ohlasoch vetkých
zúèastnených môeme poveda, e sme
sa vydali po správnej ceste komunikácie
s verejnosou, hovorí Ing. Eva Gabovièová, personalista OZ Povaská Bystrica.



Ing. Alena Kaáková je lesná
pedagogièka na OZ Pov. Bystrica
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Lesná pedagogika v Európe
(dokonèenie z Lesníka è.5)
MAÏARSKO
Lesné koly v Maïarsku budujú
súkromní vlastníci lesov. Napríklad Lesná
kola v oproni (Haus des Waldes) ponúka
rôzne aktivity v oblasti lesnej pedagogiky
vèítane ubytovania. Programy (port, noèné výlety, cyklistické výlety, jazda na koni
a pod.) sú urèené pre irokú verejnos.
ÈESKÁ REPUBLIKA
Lesná pedagogika v ÈR sa blíi
k rakúskemu modelu. Nie je zakotvená
v legislatíve a je teda výluène dobrovo3⁄4nou aktivitou. Venuje sa jej celý rad
lesníckych organizácií  Lesy Èeské
republiky, s. p., MZe  ÚHÚL, VÚLHM,
lesnícke koly, mestské lesy, národné
parky a i. Obdobnými aktivitami, zameranými ale prednostne na ekológiu, sa
zaoberajú Zdruenie pre ekologickou
výchovu Tereza, Rezekvítek, Junák aj.
Ako jedna z prvých sa lesnou pedagogikou
zaèala zaobera ISL Vimperk, cca 5 zamestnancov najprv absolvovalo kolenie
v rakúskom Gmundene. V rokoch 1998
2003 usporiadali v ÈR akcie pre deti a v rokoch 20022003 tie kurzy pre lesných
pedagógov. Model seminárov prevzali z Rakúska a modifikovali pre èeské podmienky, Ministerstvo zemìdelství ÈR na tieto
semináre prispievalo. ISL takto vykolila
viac ako 50 lesných pedagógov, z nich viac
ne polovica bola vzdelaním lesný ininier
a rovnako viac ne polovica (30) zamestnaná u LÈR. Momentálne ISL svoje èinnosti v oblasti lesnej pedagogiky pozastavila.
Lesy ÈR, s. p., sa lesnou pedagogikou
zaoberajú od r. 1999, èasto v spolupráci
so Zdruením pre ekologickou výchovu
Tereza. Organizujú predovetkým jednorazové akcie pre deti s rodièmi a pre
koly. LÈR majú najväèí finanèný potenciál v ÈR, majú monosti ukáza lesnú techniku, vykonávanie prác v lese
(mimoriadny výchovný a vzdelávací efekt

Lada PRÝLOVÁ
má napr. demontratívna stínka stromu
s riadnym odborným komentárom) a pod.
Pri Ostravských mestských lesoch bola
zriadená lesná kola, ktorá u od r. 2002
vyvíja lesnopedagogické aktivity pre Z
(hlavne pre 4.8. triedu). Na rozdiel od
ostatných organizácií v ÈR ide o pravidelnú
èinnos v rámci pracovnej doby. Ostravské
mestské lesy sú vzorovou ukákou toho,
ako lesná pedagogika môe fungova 
pod3⁄4a vyjadrenia personálu lesná kola nestaèí pokrýva dopyt okolitých Z, a akcie
si preto triedy objednávajú dlho dopredu.
Ministerstvo
po3⁄4nohospodárstva
ÈR
v predchádzajúcom období významne
prispievalo na kolenie lesných pedagógov na ISL Vimperk. Dnes v rámci svojich moností podporuje lesnú
pedagogiku inou formou, napr. tvorbou
informaèných materiálov. Nadväzujúcimi aktivitami poveruje Výskumný ústav
lesného hospodárstva a po3⁄4ovníctva
a Ústav pre hospodársku úpravu lesov.
Ústav pre hospodársku úpravu lesov
(ÚHÚL) sa lesnej pedagogike venuje
aktívne od r. 2002, jednotlivé poboèky
ÚHÚL k tejto aktivite pristupujú pod3⁄4a
svojich moností a vo3⁄4ných kapacít. Pä
zamestnancov ÚHÚL prelo kurzami
lesnej pedagogiky na ISL. Dopyt kôl
po lesnej pedagogike je znaèný, najèastejou cie3⁄4ovou skupinou je 1. stupeò Z.
Aktivít ÚHÚL na tomto poli pribúda.
V spolupráci s ïalími lesníckymi organizáciami (napr. LÈR, VÚLHM) organizuje
ÚHÚL jedno a viacdenné akcie v rámci
lesníckych výstav (napr. Euroforest, Zemì
ivitelka, Silva Regina) urèené najmä pre
Z z dostupného okolia. V r. 2004 vznikla
publikácia ÚHÚL dìtem, vydanie ïalích
materiálov sa pripravuje. ÚHÚL je partnerom medzinárodného projektu PAWS
(Pedagogické aktivity v lese  koncepcia
seminárov pre lesníkov). V roku 2004
absolvovalo sedem zamestnancov kolenie na poboèke ÚHÚL Frýdek-Místek (za
úèasti rakúskeho lektora Ing. Thomasa
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Baschnyho) a v r. 2005 jedenás zamestnancov absolvovalo nieko3⁄4kodenné kurzy
lesnej pedagogiky na SL v Hranicích.
Výskumný ústav lesního hospodáøství
a myslivosti (VÚLHM) sa podie3⁄4a predovetkým na akciách na výstavách.
V r. 2003 usporiadal ústav z poverenia Ministerstva po3⁄4nohospodárstva ÈR 20 akcií
pre deti s cie3⁄4om zisti èasové, finanèné
a materiálové potreby ako podklad pre
ïalie snahy o ploné rozírenie týchto
aktivít v ÈR. V spolupráci s ISL Vimperk
zorganizoval VÚLHM v r. 2003 dva kurzy
lesnej pedagogiky, zaèiatkom roku 2004
v spolupráci s Ministerstvom po3⁄4nohospodárstva ÈR vytvoril pomôcky pre lesných
pedagógov vo forme dvoch krátkych filmov
a dokumentujúcich fotografií, týkajúcich
sa lesa a èinností s lesom spojených.
NP a CHKO umava od r. 2002 organizujú akcie pre M a Z, taktie v spolupráci s SEV Stoec.
Na SL v Hranicích bolo v r. 2004 vykolených 15 lesných pedagógov (kolitelia z rakúskeho Gmundenu) a pri tejto kole bolo
zaloené Zdruenie lesných pedagógov ÈR,
ktoré na konci augusta 2005 usporiadalo
kurz lesnej pedagogiky (20 absolventov).
Od r. 2004 organizujú akcie pre deti, prezentácie pre uèite3⁄4ov a krúky lesnej pedagogiky pre tudentov S. Oproti ostatným
organizáciám v ÈR majú skúsenosti s prácou s mládeou, zatia3⁄4 èo ostatné intitúcie sú zamerané hlavne na Z, prevane
na 1. stupeò.
Na jeseò 2004 zaèala neïaleko
Brna pracova nová Lesná kola Jezírko,
ktorá má programy pre M, Z i S. Lesná kola patrí Domu ekologickej výchovy
Lipka.
Aj keï sa v poslednom èase lesnej pedagogike v Èeskej republike zaèína pripisova väèí význam, stále chýba
koncepèný a systematický prístup ku komunikácii s verejnosou, ktorej súèasou
lesná pedagogika bezpochyby je. Väèinou
sa ete spolieha na dobrovo3⁄4nú èinnos,
èasto realizovanú na úkor vo3⁄4ného èasu,
pretoe lesná pedagogika zatia3⁄4 nie je
v náplni práce lesníkov (s výnimkou Mestských lesov Ostrava).
Ing. Lada Prýlová je pracovníèka
ÚHÚL v Brandýse nad Labem



Deti otestovali projekt
náučného chodníka

V súèasnosti rozbehol OZ Koice, LS Margecany prípravu projektu Lesníckeho náuèného chodníka Smolnícka
Osada, zameraného na prezentáciu prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Cie3⁄4om projektu je ponúknu irokej
verejnosti rôzne poh3⁄4ady na les, teda aj poh3⁄4ad obhospodarovania lesa spôsobom prírode blízkym. Vzbudi a prehåbi
záujem o les a prírodu u detí, vychováva ich k zodpovednosMária OBERHAUSEROVÁ ti a úcte k prírode, objasni im fungovanie lesného systému
a naej lesníckej práce v òom cestou záitkového uèenia.
Aby sme zistili aký bude ohlas práve detí na tento LNCH zorganizovali sme lesnú vychádzku s demi zo Základnej koly
Helcmanovce, ktorá sa uskutoènila v máji po plánovanej trase chodníka so zastávkami pod3⁄4a pripraveného projektu. Predstavili sme
deom hravou formou - záitkovým uèením prírode blízke obhospodarovanie lesa spolu s tvorivosou a aktivitou lesných hier. Doprovod tvoril lesník pán Ladislav Alcnauer, OLH Ing. Frantiek
Pisarèík a lesný pedagóg Ing. Mária Oberhauserová, spolu s dvoma uèite3⁄4kami Z Helcmanovce.
Program bol ve3⁄4mi úspený, deti zaujal a spolupráca s nimi bola na výbornej úrovni. Projekt LNCH mal ve3⁄4ký ohlas a deti pripravili aj vtáèie búdky, ktoré budú rozveané po trase chodníka a zároveò ponúkli pomoc pri jeho dotvorení. Sme radi, e nae stretnutia s nimi sa budú
opakova èastejie a mono práve z ich radov vyjde neskôr nový lesnícky odborník.
Ing. Mária Oberhauserová je abárkou na LS Margecany, OZ Koice
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Reportáž z OZ
Dnes z OZ Rimavská Sobota

„Nepoznám krajšie povolanie ako je lesnícke“
Jozef MARKO
V priestrannej administratívnej budove Odtepného závodu
Rimavská Sobota na kraji mesta,
v ktorej zároveò sídli aj Lesná
správa Rimavská Sobota,
je deò po tátnom sviatku Dòa víazstva nad
faizmom runo. Od
riadite3⁄4ky závodu Ing.
Beáty Juríèkovej sa dozvedám, e èo sa
týka budo-

vy, lesníci by
radi vyhrali
nad jej deravou
strechou
a starými oknami.
Ete nevie, ko3⁄4ko
Ing. Juríèková pri
Chate Lujza
toto víazstvo bude stá,
v danielom zverníku
ale jeden milión korún,
kadia3⁄4 povedie nový
náuèný chodník
ktorý má vyèlenený roène na údrbu budovy,
staèi urèite nebude.
V duchu spoèiatku zamestnancov
rimavskosobotského závodu trochu
3⁄4utujem v domnení, e sa im môe
o zrekontruovanej budove na dlhé
roky iba zda. Informácie o tom, ako
si u poradili s väèími problémami,
ktoré dostávam v priebehu dòa reportánej cesty ma ale presviedèajú
o tom, e ak sa aj do tohto raz pustia,
tak sa im to urèite podarí.

Rómske nájazdy
na najkvalitnejie duby v oblasti

Akurát dva dni pred mojou
návtevou vystúpila Ing. Juríèková
v správach STV k celospoloèensky
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Z3⁄4ava Ing.Kiape, Ing. Trnavský a M. Brndiar.

horúcej téme mnoiacich sa krádeí
dreva. Hovorila o tom, e na teritóriu
OZ Rimavská Sobota evidujú v piatom mesiaci tohto roka vo finanènom vyjadrení väèí objem krádeí,
ako za celý rok 2005. Pritom najväèie kody spôsobujú Rómovia zo
sídliska, ktoré Rimavskosobotèania
nazývajú Èierne mesto. Mám monos vidie výsledky ich èiernej roboty. Za obe im padajú krásne duby aj
z neïalekých semenných porastov
 najkvalitnejie v celej oblasti. Vedúci Lesnej správy Rimavská Sobota
Ing. Ondrej Mihalèiak rozpráva ako
Rómovia pracujú. V noci nareú
strom, nechajú ho preschnú a keï
ho vietor zhodí na zem, alebo oprie
o susedné stromy, poèas niektorej
z ïalích nocí ho poreú a drevo si
odnesú domov.

Bez ïalích lesníkov sa nezaobídu

Ete pred výjazdom do terénu
debatujem s kompletným vedením
OZ  okrem Ing. Juríèkovej mi robí
spoloènos vedúci lesníckej výroby
Ing. Vojtech Kovalèík, vedúci ekonomiky Ing. Jozef Sokol a vedúci
obchodu a logistiky Ing. Milan Sýkora. Ná rozhovor ale vôbec nemá
charakter bezobsanej spoloèenskej
konverzácie. Naopak. Na priame
otázky dostávam priame odpovede.
Kritické a otvorené. Pýtam sa napríklad na to, ako vnímajú kolegovia
nový model rozdelenia kompetencií
medzi OLH a lesníka a ako u nich
funguje. Zhodne tvrdia, e systém
ich práce nie je dorieený, pretoe
na papieri sú síce ich kompetencie
striktne oddelené, ale v praxi by bez
výpomoci toho druhého ani jeden
z nich nemohol splni vetky úlohy,
ktoré sú na neho kladené. Jednoducho objem aobných prác, predovetkým v kalamite je tak ve3⁄4ký,
e lesník sám nestíha by na piatich  iestich miestach v porastoch pri partiách. OLH je enormne
vyaený zasa predovetkým pri
zalesòovacích prácach. Na LS
Klenovec sme v takej situácii,
e bez ïalích lesníkov sa u
nezaobídeme. Aj preto máme
vyhliadnutých dvoch mladých

3⁄4udí  jeden konèí vysokú a druhý
strednú kolu. Obidvaja s3⁄4úbili, e
k nám nastúpia, hovorí o rieení
tohto problému Ing. Juríèková.

Systém odmeòovania nie je dobrý

Ak ale tátny podnik chce
získa novú lesnícku krv potrebuje
mladých 3⁄4udí v prvom rade finanène
motivova. Súèasný systém odmeòovania nie je dobrý. ako vysvetlíte pracovníkovi, ktorý tu pracuje
u 25 rokov, e na odmenách dostane menej ako mladý pracovník
na niej pozícii. Alebo na druhej
strane, ak má starí stredokolák
na výplatnej páske o nieko3⁄4ko tisíc viac ako mladý ininier, to tie
nerobí dobrú krv. Keï ale chceme
udra mladých, vyrovnávame ich
platy prémiami, èo zasa nevyhovuje starím. Spravodlivý systém
odmeòovania by mal motivova
starích i mladích, prispieva svojím názorom do diskusie Ing. Sokol.
A Ing. Juríèková dodáva: Rieenie
tohto problému vidím v tom, e
nebudeme hádza vetkých do
jedného vreca a nebudeme ich radi do 9. tarifnej triedy. Z h3⁄4adiska prínosu pre podnik a vplyvu na
jeho
hospodársky
výsledok nie je správne, ak má napríklad
mzdová úètovníèka
na ústredí závodu
vyiu
základnú
mzdu ako OLH! Takisto nie je v poriadku,
ak je v rámci jednej
tarifnej triedy rozdiel medzi platovými
stupòami pod3⁄4a dåky odbornej praxe a
7 000 korún. Odmeòovanie by malo by
zaloené na pozícii
a nie na veku. V tejto
súvislosti
povaujeme za neastné,
e zo mzdovej smernice vypadlo uplatòovanie navrhnutého
vernostného princípu, ktorý by bol urèite spravodlivejí.

Vysychajúce smrek

Reportáž z OZ
Problematické harvestory
a lesné cesty
Ing. Kovalèík pomenováva
ïalí problém, ktorý spôsobuje stále nedostatoèné nasadzovanie moderných technológií - harvestorov,
do porastov. Týka sa odoberania
hmoty,
vyaenej,
odvetvenej
a zmeranej harvestorom. Lesník
musí toti znova drevo zmera a naviac ociachova, èo pri produktivite
harvestora jednoducho nemôe
zvládnu. V okolitých krajinách
na ciachovanie dávno zabudli a zostavy z harvestora sú legitímnym
podkladom pre fakturáciu. V Rimavskej Sobote nemajú navye dobré
skúsenosti s nasadením harvestorov v listnatých porastoch, ktoré
majú a 80-percentné zastúpenie
na teritóriu závodu. Kameò úrazu
vidia v odvetvovaní. Aj preto v tomto
roku plánujú spracova harvestormi iba 2 900 kubíkov. Ete väèie
starosti im spôsobuje stav lesných
ciest a vedenie poèúva od svojich
podriadených ponosy na to, e aj
s oh3⁄4adom na výku zisku, ktorý OZ
vyprodukoval by oèakávali, e adekvátnu èas z neho schváli vedenie
podniku nielen na opravy a údrby, ale aj na výstavbu nových ciest
a zvánic pre závod. Na vlastné oèi
sa presviedèam v lesných komplexoch pod majestátnym Klenovským
Veprom, e lesné cesty sú tu skutoène v katastrofálnom stave. Neèudo,
e prepravcovia u aj
odmietli po nich odváa drevo. Ale o tom
neskôr.

ky v kalamitných porastoch
pod Klenovským Veprom

O diviaèom boome
a novom
náuènom chodníku

Teraz
sadám
s riadite3⁄4kou a správcom do Nivy a smerujeme
k
lokalite
Teplý vrch. Rimavskosobotèania sa môu
pochváli úivnými po3⁄4ovnými revírmi, v ktorých majú vrátane
medveïa doslova vetko. Kvalitnú muflóniu,
srnèiu, danieliu i jeleniu zver a ve3⁄4ké mnostvo diviaèej zveri. Ing.
Mihalèiak hovorí o boome lovu na diviaky
a preto máme namierené k chate Peseta,

pri ktorej na ploche 200 hektárov
vzniká diviaèia obora. Plánujú v nej
usporiada kadý rok po dve po3⁄4ovaèky s plánovaným odstrelom 30 a
40 kusov diviaèej zveri na kadej
z nich. Zatia3⁄4 stihli na miestach prirodzeného pohybu zveri naintalova po obvode sedem brán, ktorými
budú usmeròova poèet zveri v obore. Zároveò budujú vo vo3⁄4nej prírode
odchytové zariadenia. Lovci zo panielska, ktorí tunajiu lokalitu u
poznajú, sa teda majú na èo tei.
Pokraèujeme popri rozkvitnutých jabloniach a ltých
rozsiahlych kobercoch polí
zakvitnutej repky olejnej do
980-hektárového
danielieho
zverníka na Teplom vrchu, v ktorej bude od 23. júna tohto roku
otvorený náuèný chodník, propagujúci po3⁄4ovníctvo a starostlivos o zver. Jeho výnimoènos
spoèíva v tom, e je umiestnený
v uzavretom zverníku, do ktorého nemá prístup iroká verejnos a preto aj náuèný chodník
si budú môc pozrie organizované skupiny detí a odbornej
verejnosti. Urèite výborná mylienka, ktorá vhodne doplní sie
náuèných chodníkov na celom
Slovensku, budovanú a podporovanú .p. LESY SR.
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magnezitky a vápenky, nemilosrdne
nivoèí smreèiny u vo veku 35 rokov.
Nepomáha ani aktívne vyberanie
chrobáèiarov, smrek z tejto èasti jednoducho odchádza a lesníci ho nahrádzajú pri obnove bukom. Vidím
na nich, e poh3⁄4ad na vysychajúce
smreky ich trápi. A trápi ich ete nieèo - u spomenuté cesty. Kvalitné
lesné cesty a sprístupnené porasty sú predsa základom pre to, aby
sme vykonávali dobre nau prácu.
Bez nich sa nezaobídeme. Ale vidí-

Z3⁄4ava Ing. Kovalèík a Ing. Sýkora

Boj s kalamitou

Slnko o pár desiatok
minút strieda dáï a ja mám
monos stretnú sa s mladými lesníkmi v Hnúti  na LS
Klenovec, ktorá sídli v tej istej
budove ako LS Hnúa. Závod
tým uetril na nákladoch za
prenájom priestorov v Klenovci.
Mojimi sprievodcami spoloène
s Ing. Juríèkovou sú vedúci
lesnej správy Ing. Miroslav
Kiape, abár Ing. Pavel Trnavský a OLH Michal Brndiar.
Poèas naej terénnej pochôdzky po
porastoch klenovskej správy sa poèasie ete raz zmení. Ako v apríli.
Presviedèam sa, e mladí mui sa na
kalamitnej správe rozhodne nenudia. Posúïte sami. Za uplynulý mesiac len na jednom úseku spracovali
3 200 kubíkov kalamity, èo predstavuje priemerne 177 kubíkov za deò!
Na jedného lesníka tak pripadá a
100 fúr mesaène. Vrásky na tvárach spôsobuje tunajím lesníkom
podkôrnik, ktorý v kombinácii s vetrom a imisiami z tunajej chemièky,

Ing.Mihalèiak pri jednej z brán
v plote diviaèej obory

te sám, v akom stave sú tie nae.
Ak nebudeme ma ïalie dva  tri
roky na ich opravu, budú následné
náklady ove3⁄4a vyie, zdôrazòuje
Ing. Kiape.
Napriek tomu sa lúèim s týmito 3⁄4uïmi s dobrým pocitom, ktorý
vo mne zanechali aj vïaka úprimne
mieneným slovám mladého správcu
na LS Klenovec, ktorý v jednej chvíli
spontánne povedal, e nepoznám
krajie povolanie ako je lesnícke.
Chvalabohu, e sú medzi nami takíto 3⁄4udia. Ostáva pria si jediné: aby
ich bolo èo najviac.
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LESNÍCI KONTRA OCHRANCOVIA PRÍRODY
Neuralgický
paragraf 12
Jozef MARKO
V editoriali májového
Lesníka sme upozornili na problémy, ktoré spôsobuje rozporuplná legislatíva v oblasti lesného
hospodárstva a ochrany prírody. K stretu záujmu lesníkov,
povinných obhospodarovať
lesný majetok štátu podľa
zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch a záujmov
ochrancov prírody, odvolávajúcich sa vo svojej
činnosti na zákon č. 543/2002
Ing. vanèara
Z.z. o ochrane
prírody a krajiny,
dochádza v antagonistickom výklade
neuralgického paragrafu 12 v zákone
spomenutom na druhom mieste.
ZNEMONENIE
SPRACOVANIA KALAMITY
U v roku 2005 pri spracovaní
kalamity z 19. novembra 2004 nám
bolo orgánmi tátnej správy ivotného
prostredia znemonené spracovanie
kalamity v rozsahu viac ako 42 000 m3
(viï uverejnenú tabu3⁄4ku  pozn.red.).
LESY SR .p. poiadal v termíne do
15. decembra minulého roka prostredníctvom odtepných závodov prísluné orgány tátnej správy ivotného
prostredia o súhlasy na zasahovanie
do biotopov pod3⁄4a spomenutého paragrafu na JPRL, navrhnutých do plánu
aby dreva na rok 2006. Z celkového
plánu aby dreva na tento rok v ob-

jeme 3,4 mil. m3 spadá pod uvedený
paragraf viac ako 2 mil. m3 navrhovanej aby dreva, èo predstavuje viac
ako 6 700 JPRL. Ujma z tohto titulu za
predpokladu priemerného speòaenia
drevnej hmoty v cene 1 300 Sk/m3 (pritom skutoènos za rok 2005 bola 1 330
Sk/m3) by predstavovala sumu prevyujúcu 2,6 mld. Sk. Prísluné krajské
úrady ivotného prostredia zatia3⁄4
vydali tri rozhodnutia. V dvoch prípadoch na OZ Liptovský Hrádok z poadovaných 22 035 m3 bolo Krajským
úradom ivotného prostredia v iline
zamietnutých 21 340 m3, v treom prípade Krajský úrad ivotného prostredia v Preove dal kladnú odpoveï pre
24 z poadovaných 37 JPRL. Ványm
problémom sa stáva v tejto súvislosti
repektovanie stanovísk a rozhodnutí,
ktoré na základe iadostí .p. LESY SR
obdral od prísluných orgánov tátnej
správy na úseku lesného hospodárstva
a ivotného prostredia, hovorí Ing. Ján
vanèara, vedúci Odboru usmeròovania
lesníckych èinností na generálnom riadite3⁄4stve .p. LESY SR.

PROTICHODNÉ STANOVISKÁ
TÁTNEJ SPRÁVY
Stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia orgánov tátnej správy na úseku lesného hospodárstva a ivotného
prostredia skutoène stavajú tátnych
lesníkov pred dilemu, koho argumentáciu majú akceptova pri uskutoèòovaní
lesohospodárskych èinností v lesných
porastoch. Posúïte sami po porovnaní citácií z viacerých stanovísk, adresovaných
.p. LESY SR jednou i druhou stranou.
Zaènime citovaním aspoò nieko3⁄4kých
vyjadrení krajských a obvodných lesných
úradov:
Je zrejmé, e zákon o ochrane
prírody a krajiny bené hospodárenie
na lesnom pozemku neradí medzi èinnosti, ktorými môe by biotop poko-

Nevydané súhlasy na odstraòovanie následkov kalamity z 19.11.2004 tátnou správou P
LESY SR,
.p.
B. Bystrica

Poèet iadostí
KÚP ObÚP

Názov úradu P

Kalamita
Kalamita neoetrená
Neukonèené Poznámka
nespracovaná (m3)
( m3 )
konanie
3. SOP
5.
3.SOP
4.SOP
5.SOP
SOP
15 788
4 100 0
0
0
3*
NP Nízke Tatry,
NP Muránska planina,
PR Fabova ho3⁄4a

3

12

2

6

3

2

Revúca

0

2

ObÚP v Brezne

Námestovo

2

2

Spolu

10

KÚP v iline, ObÚP 0
0
v Dolnom Kubíne
2 KÚP
34 392
7 900
7 ObÚP
42 292 m3

Beòu

Liptovský
Hrádok
Èierny Balog
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dený alebo znièený.
Zo znenia paragrafu 12 písmeno g je nepochybné, e pre bené
hospodárenie na lesnom pozemku,
ktorým sa zasahuje do biotopu európskeho alebo národného významu
sa nevyaduje súhlas orgánu ochrany
prírody.
Je zrejmé, e zákon 543/2002
Z.z. radí èinnosti, súvisiace s realizáciou schválených predpisov LHP
medzi èinnosti, ktoré biotop nepokodzujú a teda na uvedené èinnosti uívate3⁄4 lesných pozemkov nepotrebuje
výnimku. V súvislosti so schválenými
LHP povaujeme konanie o súhlase
so zásahom do biotopov s prípadným
obmedzením abových zásahov (nepovolenie zásahu v JPRL) za procesný
zásah do kompetencie iného orgánu
tátnej správy a tým za konanie nad
rámec zákona.
A ako sa na výklad paragrafu
12 pozerajú úrady ivotného prostredia?
Opä nieko3⁄4ko názorných ukáok, ktoré
negujú poh3⁄4ad kolegov v tátnej správe
na úseku lesného hospodárstva:
Beným spôsobom hospodárenia (spracovaním kalamitného dreva
v celom rozsahu) môe dôjs k pokodeniu biotopov európskeho významu,
v ktorých je ponechanie drevnej hmoty jednou z podmienok zabezpeèenia
priaznivého stavu v budúcnosti.
Spracovaním kalamity na celej
ploche predmetných dielcov by dolo
k pokodeniu evidovaných biotopov
európskeho významu.
iadate3⁄4a v tejto súvislosti
upozoròujeme na skutoènos, e biotopom chráneného ivoèícha sú, okrem
iného, vetky (!!!) lesné porasty.
Z plánovaných èinností z poh3⁄4adu ich moného zásahu do predmetných biotopov, ktorými sa mohli tieto
pokodi alebo znièi, sa budú povaova len úmyselná výchovná a obnovná
aba, vyplývajúca zo
schváleného LHP.

KÚP v B. Bystrici,
ObÚP v Brezne,
v Revúcej, v Poprade
a v Lipt. Mikulái
KÚP v iline, ObÚP 12 100
v Poprade,
v Ruomberku
a v Lipt. Mikulái
KÚP v B. Bystrici,
6504
ObÚP v Brezne
0

0

10 750

0

0

3800

6 504

0

3 800 3**

0

0

0

0

0

NP Nízke Tatry,
NP Muránska planina,
PR Fabova ho3⁄4a
NP Muránska planina

18 055

10 220

0

0

CHKO Horná Orava

10 220

3 800 6

35 309

0

NP Nízke Tatry

49 329 m3

OZ Beòu - navrhované a neschválené lesné cesty S P (v konaní - iados z 10.3.2005) nespracovaná kalamita
v mnostve 26 550 m3. Vrtu3⁄4níková technológia 3 700 m3, Ostáva 22 850 m3
Vysvetlivky :
3* KÚP - iados z 10.3.2005 na výstavbu ciest, zvánic v NP N.Tatry ; ObÚP Poprad iados z 3.3.2005 a ObÚP
L.Mikulá iados z 3.3.2005 na zasahovanie do biotopov v NP N.Tatry, 3** KÚP - iados z 16.3.2005 na výstavbu ciest, zvánic v NP N.Tatry ; KÚP - iados z 24.2.2005 o výnimku v PR Fabova ho3⁄4a ; ObÚP Brezno - iados
z 19.4.2005 na aplikáciu chem. látok v NP N.Tatry

AKOBY NESTAÈILA
NEASTNÁ
DVANÁSTKA!

Èo tento právny galimatiá v pretriasanom paragrafe
12 vlastne spôsobuje?
Výstinú odpoveï je
moné nájs vo výkladovom
stanovisku,
podpísanom generálnym riadite3⁄4om Sekcie ochrany prírody
a krajiny Ministerstva
ivotného prostredia
SR Ing. Jozefom Kramárikom, v ktorom
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Plán aby na rok 2006 vo vzahu k biotopom (iados o súhlas pod3⁄4a §-u 12,
písmeno g, zákona 543/2002 Z. z.)
OZ
01 atín
02 Smolenice
03 Palárikovo
04 Levice
05 Topolèianky
06 Prievidza
07 Trenèín
08 P.Bystrica
09 ilina
10 Èadca
11 Námestovo
12 L.Hrádok
13 Beòu
14 È.Balog
15 S.Lupèa
16 arnovica
17 Krupina
18 Kriváò
19 R.Sobota
20 Revúca
21 Roòava
22 Koice
23 Preov
24 Bardejov
25 Vranov
26 Sobrance
Spolu:

Plánovaná aba na rok 2006
ihliè.
list
SA:
59 154
69 486
128 640
11 505
122 030
133 535
1 116
151 501
152 617
2 649
84 351
87 000
10 011
96 689
106 700
46 495
88 800
135 295
46 240
85 908
132 148
74 215
35 833
110 048
72 445
18 636
91 081
249 968
32
250 000
118 183
4 417
122 600
171 000
21 000
192 000
159 400
6 400
165 800
148 000
36 000
184 000
64 280
46 720
111 000
17 299
81 815
99 114
6 700
73 300
80 000
23 999
155 115
179 114
75 333
71 639
146 972
41 715
62 085
103 800
19 328
81 815
101 143
95 270
103 490
198 760
42 750
58 820
101 570
21 237
68 763
90 000
11 184
153 966
165 150
3 606
75 890
79 496
1 593 082 1 854 501 3 447 583

Podané iadosti
ihliè.
list.
SA:
1 181
27 952
29 133
11 505
122 030
133 535
23
76 658
76 681
712
16 583
17 295
6 772
71 230
78 002
36 000
74 000
110 000
2 228
15 214
17 442
5 950
22 608
28 558
72 445
18 636
91 081
23 042
23 042
118 183
4 417
122 600
69 261
18 911
88 172
159 400
6 400
165 800
105 849
2 100
107 949
64 280
46 720
111 000
17 229
81 815
99 114
566
7 850
8 416
17 795
89 665
107 530
2 029
2 029
3 240
7 392
10 632
19 258
81 815
101 073
74 619
74 667
149 286
14 044
54 676
68 720
12 478
66 725
79 203
11 184
153 966
165 150
3 593
39 045
42 638
852 866 1 181 075 2 034 081

je uvedené, e akou èinnosou môe
dôjs k zásahu do biotopu európskeho
alebo národného významu, ktorým sa
môe biotop pokodi alebo znièi, zákon nepecifikuje. Takýmto zásahom
môe by výkon akejko3⁄4vek èinnosti
vrátane èinností vykonávaných v súvislosti s beným obhospodarovaním
po3⁄4nohospodárskych a lesných kultúr,
ako aj iných èinností, súvisiacich s obhospodarovaním pozemkov.
Vo výkladovom stanovisku, ktoré
obdrali ete vo februári tohto roka vetky krajské a obvodné úrady ivotného
prostredia, krajské lesné úrady, orgány
tátnej ochrany prírody (OP) vrátane správ vetkých národných parkov
a chránených krajinných oblastí je ïalej
zdôraznené, e na zásah do biotopu európskeho alebo národného významu sa
vyaduje súhlas orgánu ochrany prírody
pod3⁄4a paragrafu 12 aj v prípadoch, ak ide
o èinnosti vykonávané pod3⁄4a schváleného LHP, ku ktorému sa u orgán ochrany
prírody vyjadril...
Lene to nie je vetko. V tom
istom liste upozoròuje ministerstvo ivotného prostredia na skutoènos, e
v prípadoch, keï je na vykonávanie
èinnosti potrebné okrem vydania súhlasu v zmysle paragrafu 12 povoli
aj výnimky zo zákazov, ustanovených
zákonom (z územnej alebo druhovej
ochrany), povolenie takejto výnimky je
pre orgán ochrany prírody, ktorý vydáva súhlas predbenou otázkou.
Èo znamená toto upozornenie
pre lesníkov v praxi? Vysvet3⁄4uje Ing. Jaroslav Longauer z Odboru usmeròovania lesníckych èinností na generálnom
riadite3⁄4stve .p. LESY SR: Ná podnik
sa snaí poukáza na to, e uplatòovanie takéhoto postupu orgánov ochrany

prírody a krajiny, teda
na preruenie konaní
vzh3⁄4adom na predbenú otázku, ktorou
je druhová ochrana
vyplývajúca z paragrafov 32 a 35, v nadväznosti na paragraf
40, ohrozujú vzh3⁄4adom na ploné výmery takýchto území,
obhospodarovaných
tátnym
podnikom,
plnenia
hlavných
úloh správcu tátneho majetku. Orgány ochrany prírody
a krajiny, ako aj tátny podnik LESY SR
pokladajú intitút výnimky za výnimoèný
odôvodnený prípad,
prièom ustanovenia
paragrafov 32 a 35
navádzajú k potrebe
ich vydávania prakticky vo vetkých
prípadoch ude3⁄4ovania súhlasov v 1.
a 5. stupni ochrany, vrátane prípadov
beného obhospodarovania lesov!

OTVORENÝ ZÁVER

Pritom udelenie takejto výnimky je iba v kompetencii Ministerstva
ivotného prostredia SR. Ak si navye
uvedomíme, e vlastne na kadom mieste, hlavne na lesnom pôdnom fonde,
sa vyskytuje chránený druh ivoèícha
alebo rastliny, potom máme na svete ïalie paragrafy, ktoré komplikujú
a znemoòujú lesníkom realizova naplánované èinnosti pod3⁄4a schválených
LHP práve z dôvodu èasovo zdåhavých
správnych konaní o výnimke z druhovej
ochrany (predbená otázka) v zaèatých
konaniach o udelení súhlasov vo vzahu
k územnej ochrane.
Èo doda na záver? Azda iba
fakt, e v súèasnosti Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje reakciu
na výkladové stanovisko Ministerstva
ivotného prostredia SR k uplatòovaniu ustanovenia paragrafu 12, písmeno
g Zákona o ochrane prírody a krajiny.
Zatia3⁄4 èo medzi tátnymi úradníkmi
prebieha takýto papierový dialóg, lesníci si lámu hlavy nad tým, ako si majú
plni povinnosti, ktoré im ukladá jeden
zákon a ako nemajú pritom porui
zákon iný (napr. paragraf 28 Zákona
o lesoch). No a drevokazný a podkôrny
hmyz sa pripravuje na ïalie rojenie,
pretoe 3⁄4udské zákony a úradné prípisy ho nemusia zaujíma. A príroda? Tá
istá príroda, ktorú 3⁄4udia oslabili negatívnymi civilizaènými vplyvmi a teraz
niektorí z nich bohorovne vykrikujú, e
ju treba necha na pokoji a ona si s nimi predsa poradí?! Trpí a je na vetko
sama...



Hrozba
chránených
vtáčích území
Jozef MARKO
V minulom roku boli vyhláškami Ministerstva životného
prostredia SR vyhlásené tri chránené vtáčie územia (CHVÚ) – Lehnice, Horná Orava a Malé Karpaty.
V súčasnosti sú v pripomienkovom
konaní ďalšie vyhlášky k vyhláseniu
najmä CHVÚ – Tribeč, Medzibodrožie, Ostrovné lúky, Dolné Považie
a Dubnické štrkovisko. Do konca
roka 2006 majú byť vyhlásené aj
ostatné z celkovo 38 CHVÚ na území Slovenska, schválených uznesením vlády ešte v roku 2003. Budú
sa rozprestierať na výmere presahujúcej 1,2 mil. ha, čo predstavuje
viac ako 25% územia našej krajiny.
28 navrhovaných CHVÚ s rozlohou viac ako 350 000 ha bude zabera
35% z celkovej výmery lesného pôdneho
fondu, obhospodarovaného .p. LESY
SR. V prípade niektorých odtepných
závodov
budú tieto
„V rokovaniach so
percentá
zástupcami správ ŠOP SR
ove3⁄4a vyie
o navrhovaných CHVÚ Nízke
 napríklad
Tatry, Veľká Fatra
na OZ Náa Laborecká vrchovina
mestovo
sme však k obojstranne
70%, na OZ
akceptovateľnej dohode
Sobrance
nedospeli“
dokonca
85 a OZ Koice a 86% ich rozlohy (viï uverejnenú
tabu3⁄4ku  pozn. red.)! Tento fakt by nemusel by sám o sebe nijako alarmujúci.
Tvorba prvých vyhláok, vymedzujúcich
hranice jednotlivých CHVÚ, zoznam zakázaných èinností a èasových obmedzení ich výkonov vak poukázala na to, e
pre hospodárenie .p. LESY SR predstavujú CHVÚ vánu hrozbu.
Nespokojnos s rozdielnymi
postupmi orgánov tátnej ochrany
prírody pri tvorbe návrhov vyhláok,
ich rozdielnou vecnou podstatou, vyúsujúcou do zákazov vykonávania
lesohospodárskych èinností v CHVÚ
nás viedla k iniciovaniu
stretnutí s ministrom
ivotného prostredia
a so zástupcami OP
SR v Banskej Bystrici. Dosiahli sme, e
zámer vyhlási CHVÚ
musí by pred
zaslaním
na
krajský úrad
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V uívaní
.p. celkom

OZ

Chránené
vtáèie územia

výmera LPF výmera
v ha
v ha
8
13
atín
48 865 23 424
Smolenice
39 330 21 934
Palárikovo
31 489
6 286
Levice
32 745
4
Topo3⁄4èianky
30 017 12 452
Prievidza
55 741
8 397
Trenèín
41 538
8 182
P. Bystrica
30 126
6 498
ilina
37 542 26 124
Èadca
27 723
0
Námestovo
26 394 19 131
L. Hrádok
54 784 25 489
Beòu
29 343 11 682
È. Balog
31 931
5 275
S. 1⁄4upèa
37 282 11 605
arnovica
38 408
0
Krupina
32 681
10
Kriváò
56 924 11 906
R. Sobota
35 825
7 076
Revúca
39 503 12 550
Roòava
35 397 22 392
Koice
42 681 36 847
Preov
39 536 13 196
Bardejov
33 906
1 560
Vranov n. T.
54 048 33 375
Sobrance
32 305 27 536
SPOLU
996 064 352 931

%

Územia
európskeho
významu
výmera
%
v ha
15
16
9 891 20
11 656 30
6 115 19
5 582 17
1 163
4
8 767 16
9 044 22
7 267 24
13 107 35
4 257 15
2 552 10
32 943 60
11 249 38
3 678 12
19 475 52
15 215 40
4 561 14
2 094
4
3 984 11
8 880 22
7 017 20
6 807 16
7 758 20
5 208 15
9 769 18
14 410 45
232 449 23

produkcie dreva negatívne ovplyvní drepoiadavky v návrhoch vyhláok
CHVÚ,
znamenajúce
zákazy
vospracujúci priemysel u nás a obce pría znaèné obmedzenia beného
du po prekategorizovaní hospodárskych
hospodárenia,
katastrofálny
lesov o dane z nehnute3⁄4ností, ktoré im
dosah na hospodárenie podniplatil .p. LESY SR.
ku a produkciu drevnej hmoty
A aby bola problematika vzahu
na Slovensku. Spomeòme aspoò
lesníkov a ochrancov prírody ete nenieko3⁄4ko príkladov poiadaviek
preh3⁄4adnejia a ich snaha dohodnú sa
ochrany prírody na rokovaniach
ete komplikovanejia, Vláda SR schváso zástuplila v roku 2004
cami
.p.
Národný zoznam
„V praxi to znamená, že
LESY SR:
navrhovaných
vyhlásenie CHVÚ nie je
Cechránených území
podmienené súhlasom
loroèný
európskeho význavlastníka“
zákaz zasamu. Má ich by a
hovania do
382 na celkovej
lesného porastu a pokodzovýmere presahujúcej 570 000 hektárov,
vania vegetaèného a pôdneho
èo predstavuje 12% územia Slovenska.
krytu, alebo èasové obmedzenie
Pritom prekryv chránených území európtohto typu od 15. februára do
skeho významu so súèasnou sieou ma31. júla na urèitej èasti územia.
loploných a ve3⁄4koploných chránených
Zákaz vykonáva aúzemí u nás tvorí 86%! Pre zaujímavos,
bu drevnej hmoty v porastoch
prekryv CHVÚ so súèasnou sieou chrástarích ako 50 rokov na celom
nených území predstavuje 55%...
území CHVÚ od 1. marca do 31.
júla.
Zákaz pri obnove lesa
vytvára obnovné prvky väèie
ako 0,5 ha v celom území, alebo
v jeho èasti.
Peter GOGOLA
Zákaz plánovania zastúpenia agáta bieleho, borovice
Cennej prírodovednej lokaèiernej a iných nepôvodných
ivotného prostredia (KÚP) miestne
lite s výskytom vzácnych lesných
druhov drevín v drevinovom zloení pri
príslunou organizáciou ochrany príspoločenstiev chránených druhov
obnove lesných porastov.
rody a krajiny predrokovaný za úèasti
fauny, predovšetkým tetrova hluA tak by sme mohli pokraèova.
prísluného KÚP so zástupcami .p.
cháňa hrozí, že o pár rokov v nej
Tých
zákazov
zo
strany
ochrany
prírody
LESY SR. Stále tu ale existuje právne
nebude čo chrániť. Prírodná rezerbolo ete ove3⁄4a viac. V tádiu predrokonevyrieený problém. Spoèíva v tom, e
vácia Fabova hoľa, nachádzajúca
vaní
sa
medzi
.p.
LESY
SR
a
miestne
vyhlasovanie CHVÚ je legislatívne vysa na území Národného parku
príslunými organizáciami ochrany prírieené iba po fázu prerokovania pripoMuránska planina na ploche 262
rody
a
krajiny
podarilo
dospie
ku
konmienok orgánu ochrany prírody s tým
hektárov s najvyšším bodom vo
senzu
v
prípadoch
podmienky
ochrany
subjektom, ktorý ich podal. Neexistenvýške 1 439 m n.m., bola vyhlásev
22
CHVÚ.
V
predrokovaniach
so
ciou akejko3⁄4vek právnej úpravy, ktorá
ná v roku 1988.
zástupcami
správ
OP
SR
o
navrhovaby stanovovala postup a povinnosti
ných CHVÚ Nízke Tatry, Ve3⁄4ká Fatra
orgánov ochrany prírody pri posudzoVetrová kalamita z novembra
a Laborecká vrchovina sme vak k obojvaní pripomienok vlastníka, správcu,
2004 vak spôsobila, e v rezervácii u
stranne akceptovate3⁄4nej dohode nedoèi nájomcu dotknutého pozemku, je sarok a pol leí na zemi vye 8 000 kubíkov
speli, dodáva Ing. J. Longauer.
motné vyhlásenie CHVÚ aj .p. LESY SR
dreva a ïalích 2 000 kubíkov predstaU dnes je jasné, e kadé obmetakmer neovplyvnite3⁄4né, kontatuje
vujú zlomy stromov. Kalamita neuetrila
dzenie na LPF, obhospodarovanom .p.
Ing. Jaroslav Longauer z Odboru usmerani 30 metrov vysoké stromy s hrúbkou
LESY SR, ktoré sa do vyhláok vyhlasuòovania lesníckych èinností na generálokolo 70 centimetrov. Apokalyptický objúcich CHVÚ dostane, bude znamena
nom riadite3⁄4stve .p. LESY SR.
raz pôvodne neporueného kúta prírody
zmenu
lesohospoV praxi to
môe po vetrovej a snehovej kalamite
dárskych èinností
„A aby bola problematika
znamená, e vyhláplánovaných v LHP
ïalej zhori podkôrniková kalamita po
senie CHVÚ tak
vzťahu lesníkov a ochrancov
a bude ma na
opakovanom vyletení ïalích generánie je podmienené
prírody ešte neprehľadnejšia
ná podnik a jeho
cií lykorútov z napadnutých stromov
súhlasom
vlasta ich snaha dohodnúť sa
odtepné
závody
a jej rozírení na okolité zdravé lesné
níka, správcu, èi
ešte komplikovanejšia, Vláda
dopad ekonomický,
porasty.
nájomcu a s konSR schválila v roku 2004
administratívny
Rozvojovo  technický riadite3⁄4
krétnymi
obmeNárodný zoznam navrhovaných
i organizaèný. ZvyIng. Ján tefánik situáciu komentoval:
dzeniami, zákazmi
chránených území
uje sa tým, e .p.
Hneï po vzniku kalamity sme boli pria teda výsledným
európskeho významu“
LESY SR je vzh3⁄4apravení zrealizova úèinné preventívne
znením vyhláok
dom na platnos
opatrenia proti rozíreniu znièujúceho
Ministerstva ivotparagrafu 61 zákona è. 543/ 2002 Z.z.
podkôrneho a drevokazného hmyzu
ného prostredia SR o vyhlásení jednotv znení neskorích predpisov vylúèený
 asanova kalamitné drevo a následne
livých CHVÚ sú títo oboznámení a po
z uplatnenia náhrady za obmedzenie
zalesni pôvodnými drevinami postihnunadobudnutí ich úèinnosti!
beného hospodárenia... Ale nielen na
té plochy porastov tak, aby ostal biotop
Ako ukázal doterají vývoj rokoná podnik a jeho zamestnancov bude
pre chránené druhy rastlín a ivoèíchov
vaní s predstavite3⁄4mi orgánov ochrany
ma vplyv vyhlásenie CHVÚ. Zníenie
zachovaný a aby chránené územie neprírody môu ma ich maximalistické
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stratilo svoje opodstatnenie. Som presvedèený, e ak tieto opatrenia nebudú
vèas zrealizované, èasom z tejto vzácnej
chránenej lokality vymizne potrava pre
tetrova hlucháòa, ktorý je v slovenskej
prírode èoraz vzácnejí a PR Fabova ho3⁄4a
tak stratí predmet ochrany, pre ktorý bola
vyhlásená.
Ochrancovia prírody sú naopak
presvedèení, e kalamitné drevo je nutné ponecha na zemi a prírodné procesy
v rezervácii na samovývoj, prièom rozíreniu podkôrneho hmyzu chcú zabráni
iba intaláciou nieko3⁄4kých lapaèov...
Pracovník Odboru usmeròovania lesníckych èinností Ing. Jaroslav
Longauer nám poskytol struènú genézu
názorového rozporu lesníkov a ochranárov a hroziace dopady na reálnu a efektívnu ochranu prírody:
 Krajský úrad ivotného prostredia
(KÚP) pred rokom neudelil .p. LESY
SR výnimku na zásah v 5. stupni ochrany prírody. V týchto dòoch túto výnimku
udelil orgánom tátnej ochrany prírody
(OP) nie na asanovanie kalamitného

dreva, ale iba na intalovanie lapaèov
po obvode troch kalamitných plôch
v dåke 2 km s tým, e po obvode kalamitísk budú spriechodnené 25 metrov iroké pásy, urèené na umiestnenie lapaèov.
 OP nie je materiálne (majú k dispozícii iba 100 namiesto potrebných cca
500 feromónových lapaèov) ani odborne
pripravená na zrealizovanie ochranných
opatrení, schválených KÚP, take si výkon týchto prác bude musie objedna
u .p. LESY SR, Odtepný závod Èierny
Balog.
 Medzitým vak u vyletela v minulom
roku z napadnutých porastov jedna
generácia lykorútov a reálne hrozí, e
pokia3⁄4 sa podarí zrealizova schválené
ochranné opatrenia v tomto roku, vyletí
ïalia. Lykorúty sa tak rozirujú nielen
na zdravé stromy v samotnej PR a jej
ochrannom pásme, ale napádajú aj stromy v hospodárskych lesoch.
 tát takto prichádza o finanèné
prostriedky hneï dvakrát  lesníci boli
schopní pred rokom prírode blízkymi
postupmi asanova a speòai kalamitné

drevo. Namiesto toho drevo ostalo v kalamitných porastoch lea a v súèasnosti
opä tát bude musie zaplati vysoké
náklady na nákup a intaláciu stoviek
lapaèov, ktoré aj pod3⁄4a vyjadrenia lesníckych odborníkov z Národného lesníckeho
centra  Lesníckej ochranárskej sluby,
nezabránia ïaliemu íreniu lykorúta.
Ochrancovia prírody vidia význam
ponechania postihnutého územia na samovývoj a premeny kalamitného dreva
na tzv. moderové  èie màtve drevo v tom,
e toto màtve drevo vytvorí podmienky
na obnovu lesných porastov a vzácnych
biotopov. Skúsenosti lesníkov z viacerých
lokalít na Slovensku vak dokazujú, e
moderové drevo vzniká iba vo vlhkých
lokalitách so pecifickými podmienkami.
PR Fabova ho3⁄4a s kalamitou odkrytými
hrebeòovými porastmi vak medzi takéto
lokality nepatrí a preto k prirodzenému
vytvoreniu moderového dreva na vysychajúcich lokalitách nemôe dôjs a tie
sa namiesto úivných miest stanú mesaènou krajinou, v ktorej sa bude dari
iba burine...

Lesník ako
ochranca prírody

Niet pochýb o tom, e aj dnes
pracujú v slovenských lesoch ich dôstojní nasledovníci. Lesnícki odborníci, ale
aj ochrancovia prírody zo zahranièia
chodia obdivova výsledky práce naich lesníkov. Napríklad porasty nad
Smolníckou Osadou uznanlivo hodnotili lesníci a ochranári zo vajèiarska,
Francúzska, Nemecka, Èeska a ïalích
krajín. A takých lokalít v porastoch, obhospodarovaných tátnymi lesníkmi,
pribúda a bude pribúda. Súvisí to aj
z nezadrate3⁄4ne postupujúcim procesom
certifikácie v súlade s medzinárodnými
tandardami a prísnymi pravidlami trvalo udrate3⁄4ného obhospodarovania
lesa. Tomuto dynamickému procesu
v rámci .p. LESY SR nestaèia ani domáci drevospracovatelia. Pritom v zahranièí je obvyklé, e práve odberatelia
a spracovatelia dreva vyvíjajú tlak na
jeho producentov, aby ich komodity mali
repektovaný certifikát, ktorý je dôkazom toho, e drevo pochádza z lesných
porastov, v ktorých hospodária múdri
a skúsení profesionáli. A laici môu skutoène veri tomu, e audítori posudzujú
ve3⁄4mi prísne súlad hospodárenia v lesoch so záujmami prírody a e auditmi
neprejdú tí, ktorí environmentálne pravidlá podceòujú.
Lesníci sú schopní dnes napravi aj chyby z minulosti, v ktorej nechali
napríklad ve3⁄4koploné holoruby, alebo

nestabilné a málo odolné monokultúry.
Denno-denne dokazujú, e majú záujem
zaklada zdravé a ivotaschopné porasty tak, aby mohli odoláva kodlivým
vplyvom a e sú pripravení efektívne
chráni les pre biotickými kodcami. e
neustále h3⁄4adajú spôsoby, ako pomôc
lesu a prírode, aby sa vysporiadal so
silnejúcimi civilizaènými vplyvmi, ktoré
sú dôsledkom
3⁄4udskej snahy neustále
a stále viac
si
u3⁄4ahèova
ivot. Lesníci si ale ve3⁄4mi dobre uvedomujú, e pre les a prírodu to znamená
naopak saenie a skomplikovanie ich
existencie.
Preto sú pripravení nájs s racionálne uvaujúcimi profesionálnymi i dobrovo3⁄4nými ochranármi konsenzus, ktorý
by jasne zadefinoval rozsah územia Slovenska, ponechaného na samovývoj.
Teraz nie je podstatné, èi to bude 8, 10
alebo 15 percent a ktoré najvzácnejie
èasti slovenskej prírody do neho budú
patri. Dôleitá je dohoda. Transparentné
pravidlá a konkrétne vymedzené rozdelenie kompetencií medzi lesníkov a ochrancov prírody. Aby sme u koneène zaèali
prírodu efektívne chráni a aby sa mohla
aj verejnos presvedèi o tom, e medzi
lesníkmi a ochrancami prírody neexistuje iadny rozdiel.

Jozef MARKO
Asi dnes u nemá zmysel pátra
po tom, kto a kedy zaèal vyrába na verejnosti z lesníka necitlivého drancovate3⁄4a prírody a kto a kedy natylizoval
profesionálnych i dobrovo3⁄4ných ochrancov prírody do pozície vemúdrych a jediných bojovníkov za to, aby príroda
ostala zachovaná pre budúce generácie
v takom stave, ako ju poznáme dnes.
Èo vak v tejto súvislosti urèite význam
má, je obzretie sa do minulosti. Pretoe
u od èias Márie Terézie, teda 250 rokov,
generácie lesníkov nielen cie3⁄4avedome
hospodárili na lesnom majetku, ale ho
aj zve3⁄4aïovali a chránili na òom vetko
ivé. Aký pádnejí dôkaz môe existova, ak nie skutoènos, e v susedných
i ostatných európskych krajinách vyhynuli mnohé druhy rastlín a ivoèíchov
(spomeòme napríklad medveïa a rysa),
ale na Slovensku ostali zachované. Slovenské lesníctvo dalo európskemu také
priekopnícke osobnosti, akými boli Jozef
Dekrét Matejovie a 1⁄4udovít Greiner a ako
to u u nás býva, za hranicami o nich vedia èastokrát viac, ako tu doma.
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Kapitoly z personalistiky

Orientácia a adaptácia
nových zamestnancov
Karol VOLENTIER
Po procese náboru a výberu nového pracovníka sme sa rozhodli
prijať práve toho najvhodnejšieho pre danú pozíciu. Bol to náročný, avšak
úspešný proces, do ktorého sme investovali úsilie a čas. Aby toto úsilie
nebolo márne, je potrebné rovnako investovať aj do práce s novým zamestnancom, do jeho orientácie, adaptácie a rozvoja.
Orientácia je proces, v ktorom
zamestnanec zaèína chápa a prebera
hodnoty, normy a presvedèenie ostatných
spolupracovníkov  identifikuje sa s hodnotami, normami a pravidlami podniku.
Proces orientácie prispieva k plneniu
cie3⁄4ov podniku - zamestnáva výkonných
a spo3⁄4ahlivých zamestnancov. Prispieva
tie k spojeniu podnikovej kultúry a potrieb jednotlivca. Ak má podnik záujem
prijatých zamestnancov stabilizova, snaí
sa uspokoji ich osobné potreby. Nesúlad
osobných a podnikových cie3⁄4ov a oèakávaní vyvoláva fluktuáciu.

a stotoní s víziou a smerovaním organizácie do budúcnosti. Manaér sa hlbie
oboznámi so schopnosami, zruènosami
a pracovnými záujmami nového èlena
svojho tímu a bude tak schopný lepie koordinova svoj tím a delegova právomoci a
zodpovednosti. Pred uplynutím skúobnej
doby vykoná líniový manaér hodnotenie
zamestnanca. Ak sa zistí, e nový zamestnanec sa v orientaènom procese neosvedèil, bude s ním ukonèený pracovný pomer
v skúobnej dobe.

ÚLOHA PRIAMEHO NADRIADENÉHO

K naplneniu adaptaèného procesu u novoprijatých zamestnancov je
nevyhnutné praktické oboznámenie sa
s pracoviskami príslunej organizaènej jednotky, na ktorú je zamestnanec
funkène zaradený, s personálnym obsadením uvedených útvarov, ale najmä
s ich hlavnými pracovnými èinnosami.
Efektívnos adaptácie sa priamo odráa
na výkonnosti nového zamestnanca a jeho prínose pri plnení cie3⁄4ov organizácie.
Aby bol tento proces úspený, musia doò
prispie vetci zamestnanci.
Cie3⁄4 adaptaèného procesu:
 efektívne a produktívne zaradenie nového zamestnanca do organizácie  stanovenie okruhu vedomostí, spôsobilostí
a zruèností, ktoré by mal nový zamestnanec zvládnu  motivovanie nového zamestnanca a u3⁄4ahèi mu jeho zaèlenenie
do organizácie  zníenie nákladov spojených s fluktuáciou zamestnancov
Adaptácia má za úlohu:
 urýchli zapojenie nového zamestnanca
do fungujúceho celku organizácie  umoni novému zamestnancovi spozna kultúru organizácie  poskytnú novému
zamestnancovi pocit som èasou celku
 nasmerova nového zamestnanca na jeho konkrétnu úlohu v organizácii  predstavi novému zamestnancovi dôleitých
spolupracovníkov v organizácii  napoji
nového zamestnanca na sie k3⁄4úèových
osôb na podporu jeho èinností
Výsledky efektívnej adaptácie:
 pochopenie firemných cie3⁄4ov, podnikovej
kultúry  efektívna identifikácia nového
zamestnanca s organizáciou  rýchlejie
dosahovanie stanovených cie3⁄4ov jednotlivca, ale aj celku  efektívnejia práca v tíme,
zlepenie pracovných vzahov  produktívni a motivovaní zamestnanci  vyuitie
inovatívneho myslenia, potenciálu a talentu nových zamestnancov  zníenie
nákladov spojených s prijímaním nových
zamestnancov a opakovaným kolením
Ing. Karol Volentier je pecialistom
na Odbore riadenia 3⁄4udských zdrojov
GR .p. LESY SR Banská Bystrica

Hlavnú zodpovednos za proces
zorientovania sa má bezprostredný vedúci nového zamestnanca - manaér.
Jeho úlohou je zapracova zamestnanca
tak, aby rýchlo získal schopnos robi
prácu samostatne a výkonne. Adaptaèný proces zaèína prvým dòom nástupu
do zamestnania a je dôleitou udalosou v ivote zamestnanca, v ktorej významnú úlohu zohráva líniový manaér
- priamy nadriadený nového zamestnanca (vedúci). Vedúci nového zamestnanca
na pracovisku privíta a predstaví ostatným èlenom pracovného kolektívu, ktorí
sú dopredu informovaní o jeho nástupe.
Zamestnanca oboznámi s budúcim pracoviskom, potrebnými dokumentmi a inventárom pracoviska. Hneï v prvý deò si
vedúci vyhradí èas na vstupný rozhovor
so zamestnancom. Jeho cie3⁄4om je zmeni
pochybnosti a neistotu nového zamestnanca a posilni presvedèenie, e úlohy naòho
kladené na zastávanej pozícii zvládne.
Kompetentní vedúci vedia, e ich
povinnosou je pomôc zamestnancovi
v pracovnej i spoloèenskej orientácii, pomôc v adaptaènom procese. Po uplynutí
jedného pracovného týdòa vedúci urobí
so zamestnancom orientaèný rozhovor
a spolu prerokujú vzájomné oèakávania,
predstavy, filozofiu a stratégiu organizácie.
Zamestnanec musí získa pocit potreby
pre podnik. Obdobie adaptácie závisí od
druhu pracovného miesta a predpokladov
zamestnanca. Môe trva nieko3⁄4ko dní, a
mesiacov. Dôleité je, aby zamestnanec
nebol preaený neplánovanými úlohami
a úèel adaptácie sa splnil. Pri adaptácii sa
vyaduje úzka spolupráca personálneho
útvaru a bezprostredného vedúceho nového zamestnanca. Vedúci a spolupracovníci majú rozhodujúci podiel na úspechu,
alebo neúspechu procesu adaptácie a zaèlenenia zamestnanca do kolektívu.
Poèas adaptácie si majú monos
obe strany (nový zamestnanec i priamy
nadriadený) potvrdi vzájomné oèakávania, ktoré sa formovali poèas výberového
procesu. Nový zamestnanec sa oboznámi

28

K ÚSPECHU ADAPTAÈNÉHO
PROCESU PRISPIEVAJÚ VETCI

OSN
v Čiernom
Balogu
Ján MIÈOVSKÝ
Lesnícky skanzen privítal vo
svojej krátkej histórii u viacero zaujímavých návtev. Avak tá, ktorú
uzrela Vydrovská dolina vo tvrtok
25. mája patrila naozaj k nevedným. Tvorili ju úèastníci 33. schôdze
Európskej lesníckej komisie FAO
(Organizácie pre potraviny a po3⁄4nohospodárstvo), jedného z dôleitých
orgánov OSN. Týdenné rokovanie
komisie konané pod gesciou ministra pôdohospodárstva SR zabezpeèovalo Národné lesnícke centrum
vo Zvolene, prièom v programe bola
aj návteva Lesníckeho skanzenu
pri Èiernom Balogu.
Èlenov komisie vo Vydrovskej
doline privítal riadite3⁄4 závodu Miroslav ENGLER. Na úvod vetkých
milo prekvapil darèek podniku - spomienkové pijaèky s logom LSR,
ktoré bolo moné z miestneho zdroja
aj operatívne naplni... Potom sa u
reprezentanti 29 krajín sveta vydali
na vye dvojhodinovú pú po chodníku lesného èasu. Po jej absolvovaní hodnotili prírodné múzeum ako
Ako si sa to dostal do toho Fínska?



Poïme u na ten chodník lesného
èasu!

Fotoreportáž
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Dobré znamenie pre slovenské
lesníctvo? Július Novotný, riadite3⁄4
NLC vo Zvolene a Wulf Killmann,
riadite3⁄4 Divízie lesnej produkcie
FAO v Ríme.
presvedèivý dôkaz úrovne práce slovenských lesníkov s verejnosou.
Zasadaèka závodu sa vo veèerných hodinách zmenila na miesto
pôsobivo pripravenej recepcie. Príhovorom ju otvoril generálny riadite3⁄4
Igor OLAJEC, ktorý hostí oboznámil
s reáliami podniku. Neformálnych
rozhovorov s hosami sa zúèastnili
aj ïalí generálni riaditelia  Július
NOVOTNÝ z NLC Zvolen a Valér
CMORÍK zo Sekcie lesníckej MP SR.
Nemono nespomenú, e
významná schôdza sa na území Slovenska uskutoènila vïaka osobnej
angaovanosti predsedu Európskej
lesníckej komisie, ktorým je v súèasnosti Ján ILAVSKÝ, pracovník
lesníckeho výskumného ústavu
z Fínska. Darmo, aj vysoká európska lesnícka politika je zaloená
na osobných kontaktoch... Urèite
aj cez prizmu tejto skutoènosti treba hodnoti prínos profesora ILAVSKÉHO, odborníka a skromného
èloveka, ktorý dosiahol najvýznamnejí post, aký kedy nainec zastával v svetovej lesníckej politike.
V mene LESOV SR treba vyjadri poïakovanie vetkým pracovníkom NLC, ktorí 33. schôdzu ELK
FAO pod osobným vedením profesora NOVOTNÉHO vynikajúco pripravili a pri zostavovaní programu
nezabudli ani na ná podnik.

Pijaèky mali úspech aj bez
podrobnejieho návodu.

Vysoká koncentrácia lesníckej
generality: Z3⁄4ava: Miroslav
ENGLER, Valér CMORÍK, Ján
ILAVSKÝ, Július NOVOTNÝ,
Igor OLAJEC.



Boe, aká koda, e som sa dala
nahovori na tú diétu....

Vítajte v Lesníckom skanzene.
Ak by niekto nevládal,
nevzdávajte sa, v polovici
trasy nás èaká horáreò
s prekvapením..

Tu je tá horáreò?
Foto:

29

Pozvánka

Lesník•6•2006

Navtívte
OZ ilina
Elena KUBIÈKOVÁ
Ladislav BIHARI

Dolná Dedoová

Priamo v srdci Severozápadného Slovenska, v regiónoch
Rajecka, Horného Povaia a Turca
obklopený vencom hôr, nachádza sa
areál OZ ilina. Z juhu sú to Kremnické vrchy, z východu Ve3⁄4ká Fatra,
sever strái Kysucká vrchovina a Malá Fatra, západ Sú3⁄4ovské vrchy. Priamo do areálu závodu zasahujú dva
národné parky  Ve3⁄4ká a Malá Fatra.
Terají závod vznikol zlúèením Odtepných závodov ilina
a Martin, ktorých predchodcami
boli rôzne závody èi u na rajeckej
strane, alebo v Turci.
ilinskí lesníci obhospodarujú celkom 37 tis. ha lesnej pôdy
s väèinovým zastúpením ihliènanov.
V rámci závodu vykonávajú svoju èinnos 4 lesné správy (Rajecké Teplice,
ilina, Martin, Turèianske Teplice) a
stredisko drevárskej výroby Diviaky.
Územie, v ktorom sa nachádzajú spravované lesy je ve3⁄4mi èlenité. Nadmorská výka sa pohybuje od
cca 300 m do 1 709 m nad morom,
lesnatos územia je 53 % a vzh3⁄4adom na prítomnos 4 ve3⁄4koploných
chránených území je aj ve3⁄4ký podiel
ochranných lesov. Toto svedèí o ve3⁄4kom mimoprodukènom význame lesov, ktoré závod obhospodaruje.
Jednou z priorít na naom závode je aj starostlivos
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o zver a po3⁄4ovníctvo. V reijných revíroch je monos lovu jelenej, srnèej
a diviaèej zveri, ale stretnú mono
aj medveïa, vlka, rysa, èi hlucháòa.
V èasti revíru Gader je introdukovaná alpská forma kamzíka vrchovského, ktorý bol dovezený z Jeseníkov
v rokoch 1956-60.
Pomerne ve3⁄4ká rozloha predurèuje areál závodu k prítomnosti
ve3⁄4kého mnostva prírodných a historických krás. Okruh, ktorým sa
dá celé územie obís mono zaèa
na Faèkovskom sedle, ktoré poskytuje krásne výh3⁄4ady do okolia. Pokraèujúc smerom k iline míòame
odboèku do rázovitej obce s osobitou architektúrou  Èièmany. Ïalej
nae putovanie pokraèuje Rajeckou
dolinou, s takými zaujímavosami
ako je Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, kúpele Rajecké Teplice,
èi zrúcaniny Lietavského hradu.
Po prehliadke krajského mesta
ilina, kde závod sídli, je monos
odskoèi si do rodiska Jánoíka
 Terchovej a samozrejme i do krásneho strediska letného i zimného
turizmu  Vrátnej doliny. Ak sa
rozhodneme tieto skvosty vynecha,
cestou popod bájne hrady Streèno
a Starhrad sa Domaínskym meandrom stráeným zlovestne známymi
skalami Margita a Besná prehupneme do Turca. Milovníci kultúrnych
pamiatok si tu môu vychutna Maticu slovenskú, èi Národný cintorín
v Martine, ale aj zrúcaniny troch
hradov (Sklabiòa, Blatnica, Zniev).
No a tí, ktorí majú radej ticho prí-

Blatnické okno

rody urèite odboèia do známej Gaderskej doliny plnej fascinujúcich
vápencových útvarov a scenérií,
ako napríklad Blatnické okno. Unaveným a uchodeným urèite dobre
padne oddýchnu si v kúpe3⁄4och Turèianske Teplice, èi naèerpa sily pri
prameni minerálnej vody v Budii.
Toto je samozrejme len zlomok krás, ktoré tento kút Slovenska
ponúka, treba len prís a presvedèi
sa na vlastné oèi.
Kto chce strávi u nás viac
dní, má monos výberu z 13-tich
ubytovacích zariadení, èi u z plne vybavených, akými sú 2 chaty
na Rybnej neïaleko Rajca, alebo
Drobkov a Dolná Dedoová v Gaderskej doline a v neposlednom rade aj
RZ Vrícko priamo v obci Vrícko. No
a na tých, ktorí si nepotrpia na úplné
pohodlie, ale chcú prei romantiku
prírody pri svieèkach a vode z horskej studnièky èakajú chaty ako Selenec, èi Vrátna v Gaderskej doline.
Je toho skutoène ve3⁄4a, èo vám
môeme ponúknu, take ete raz:
navtívte OZ ilina, veï lepie je raz
vidie, ako stokrát poèu.
Dovidenia v iline.
Ing. Elena Kubièková je vedúca
ekonomického úseku na OZ ilina
Ing. Ladislav Bihari je SIS
na OZ ilina



Bliie informácie o ubytovacích
monostiach OZ ilina získate
na www.lesy.sk, na e-mailovej adrese
nemethova.zi@lesy.sk
alebo na t.è. 041/562 04 35.
Èièmany

Lietava

Názory • Postoje • Komentáre

V jednote je sila

dií. Z tohto nepriaznivého
postavenia neexistuje iná
cesta, len h3⁄4ada spôsoby,
ako verejnos oboznamova
Peter GOGOLA s významom práce lesníkov.
A náuèné chodníky sú na to
Názov môjho príspevku by sa
ve3⁄4mi úèinným prostriedkom.
vám, váený èitate3⁄4, mohol zda troPráve preto ich lesníci budujú. Ten
chu oúchaný. Nemám na mysli sie
na Poèúvadle pri svojom otvoreobchodov Jednota (tam by sme sloní zail prejav jednoty, zosobnený
gan mohli hádam zmenti na v Jednote je akcia!), mám na mysli
jednotu ako prejav spoloèného myslenia a konania v prospech spoloèných cie3⁄4ov. Teda to, èo tak názorne
v prítomnosti troch najvyích
na smrte3⁄4nej posteli vysvetlil svojim
predstavite3⁄4ov lesníckych intitúcií.
synom umierajúci Svätopluk.
A perspektívy práce s verejnosou?
Areál jazera Poèúvadlo sa
Verím, e sú skvelé. Napokon, úplne
v poslednú májovú sobotu stal miesjednoznaène to kontatoval generáltom stretnutia troch generálnych
ny riadite3⁄4 NLC Július Novotný: Veriadite3⁄4ov: Valér Cmorík z Lesníckej
rím, e spoloène sa nám bude dari
sekcie MP SR, Igor Olajec za LESY
zlepova obraz lesníctva v oèiach
SR a Július Novotný z Národného
verejnosti. Základný predpoklad pre
lesníckeho centra spoloène otvoto je v dobrých vzahoch medzi lesrili nový náuèný chodník Banský
níckymi intitúciami a ich èelnými
jarok. Pri tejto príleitosti sa v nepredstavite3⁄4mi.
formálnych debatách diskutovalo
Poviete si: fajn. Take generáli
o tom, e práca s verejnosou sa za
sú zajedno. Spomeòte si - nie vdy
posledné roky výrazne skvalitnila.
tomu bolo tak. Je ve3⁄4mi dôleité, e
Lesníci si na vlastnej koi vyskúsi význam jednoty uvedomili. Veï to
ali, aké to je, by v nepriazni mévedel u sám Svätopluk...
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Prečo mám
rada les

Glosa



Les ako chrám, strom ako oltár
Jozef MARKO
Veriaci, vstupujúci do kostolov
so zbonou pokorou a úctou, ve3⁄4mi
dobre poznajú silu ich najvnútornejích pocitov, charakterizujúcich takéto chvíle.
Sú nieèím
výnimoèné
a v prípade úprimnej snahy priblíi
sa v uponáh3⁄4anom svete starostí
a problémov k Bohu aj povznáajúce
a upokojujúce. Podobnos s lesníkmi, milujúcimi les a prácu, ktorou
ho zakladajú, obnovujú, vychovávajú
a chránia, v tomto prípade vôbec nie
je náhodná. Na svojich reportánych
cestách som stretol ve3⁄4a takýchto
3⁄4udí, ale a lesník Ladislav Alcnauer
mi v rámci terénnej pochôdzky vo
výberkovom lese nad Smolníckou
Osadou pomohol pochopi toto podo-

Poznámka

benstvo, vystihujúce oddanos muov
a ien v zelenom lesníckej práci. Povedal, e keï vchádza do lesa, akoby
vchádzal do chrámu matky Prírody
a keï pozerá na kadý strom, akoby
v òom videl oltár.
Taká je teda viera pravých
lesníkov, ktorí so zbonou pokorou
a úctou dennodenne vchádzajú do
lesa a ktorí si nevedia predstavi, e
by svoje vedomosti, úsilie a skúsenosti venovali inému náboenstvu,
akým je to lesnícke. A ete nieèo je
na týchto 3⁄4uïoch fascinujúce a obdivuhodné. Snaia sa nauèi aj
ostatných 3⁄4udí, aby vchádzali do lesa
s rovnakou pokorou a úctou. Aby
vnímali les ako Boí chrám a stromy
v òom ako oltáre, pred ktorými sa
môu k ve3⁄4kosti a význame lesa pre
nás 3⁄4udí vdy pomodli.



ANDREA PÁLFFY - BELÁNYI
moderátorka televízie TA3

Keï som dostala túto otázku,
tak mi napadlo, e asi nepoznám nikoho, kto by nemal rád lesy. Pretoe prechádzka lesom je krásna vec. Dokonca
ani nepriaznivé poèasie nedokáe tento záitok pokazi, pretoe v lese je aj
dáï príjemný. Samozrejme, slneèné
poèasie je pre prechádzku medzi stromami vdy najideálnejie. Pochádzam
z Koíc, kde je v okolí ve3⁄4a moností na
prechádzky prírodou a teda aj lesom.
S rodièmi sme chodievali do prírody
ve3⁄4mi èasto, èi u v zime alebo v lete.
Dnes u síce ijem v Bratislave, ale
aj tu sú miesta, kde èlovek úplne zabudne, e je v hlavnom meste plnom
kancelárií, obchodov a áut. Nehovoriac
o výletoch po okolí, na tie sa vopred teím a práve teraz, na jar a v lete sa vdy
snaím vymyslie si nejaký malý výlet.
V poslednom èase sa aj poèas cesty
autom pozerám po okolí a vdy sa poteím, keï zbadám napríklad srnky.
Ve3⁄4mi smutno mi vak bolo
minulé leto, keï som bola v Tatrách,
kde príroda skutoène zaplakala a ja
verím, e sa doijeme stavu, aký tam
bol pred nièivou víchricou.
Jediné, èo mi v lese naháòa
strach, sú kliete a medvede. Ale
uistili ma, e pred tými prvými sa dá
chráni a tých druhých, ia3⁄4, u v naich lesoch a tak ve3⁄4a nie je.
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Foto Pavel Trnavský: Pri smreku
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Uv

Krížovka • Humor

eríte ?

V liptovskej obci Strmô sa v minulosti
funkcionári futbalového klubu márne pokúali získa pozemok pre hrisko miestneho FC
Matadors. Futbalisti museli hráva i trénova
v susednej obci, èo prináalo neustále spory a konflikty. Dnes u je problém
vyrieený  vïaka starostovi obce získali Matadori pozemok na hornom konci
obce. Nenechali sa znechuti nie celkom vodorovným terénom a vybudovali si
ihrisko, aké nemá na Liptove páru. Zatia3⁄4 na òom porazili vetkých súperov
 nik (okrem samotných hráèov Matadoru) nedokáe ovláda loptu vo svahu.
Len klubový lekár, MVDr. Knôtik s nevô3⁄4ou kontatoval, e pri ostatnej zdravotnej prehliadke futbalistov FC Matadors zistil, e vetci bez výnimky majú
z behania vo svahu jednu nohu kratiu.
Rubriku pripravuje: Ferko Tárajko



Dedo, ako sa
vám páèi v domove
dôchodcov?
Ale celkom fajn,
(Odpoveï tvorí tajnièku)

Oznamuje horárka manelovi:
Volala ti nejaká srnka, èo si ju vraj
minule naháòal po lese, e v nej
uviazlo pár tvojich brokov.
Asi bude ná horár v nemocnici
dlho hovorí po návteve jeho kamarát v krème. Je to s ním také zlé, hovoril si s lekárom? pýtali sa ostatní.
On im na to: Nie, ale videl som tamojie sestrièky!.
Mladý horár zaneprázdnený spracovávaním kalamity poslal frajerke
telegram: Ak budem môc, tak v nede3⁄4u prídem. Obratom prila odpoveï: Bude môc, príï!.
Na ve3⁄4mi od3⁄4ahlom pracovisku sa
drevorubaèom minula strava, preto
sa rozhodli horárovi z vrecka uchmatnú kúsok slaninky, ktorú pred nimi
zatajil a teili sa ako bude klia. Keï
to zistil, s úsmevom im vysvetlil, e ju
zvykne pouíva len na mastenie zlatej ily, keï ho omína. Chlapi zbledli
a jeden vyhàkol: Tuil som, e na tej
slanine nebola horèica!.
Vyèíta horárka horárovi: Preèo
nenosí obrúèku? na èo odvrkol: Èo
som potový holub?
Anèa, má prsia? pýta sa horár
plochej dievèiny pri zalesòovaní. Tá
urazene odsekla: Pravdae mám!.
Tak preèo ich nenosí so sebou?
zaujímalo horára.
Ko3⁄4ko máte detí? pýtajú sa
na úrade horárky, na èo im odvetila: Dokopy pä, s prvým manelom
dve, s druhým tie dve a jedno mám
sama.

Tajnièka kríovky z májového èísla Lesníka znie: Ale
v tomto návale si nemôem príli vybera Z úspených lútite3⁄4ov sme tentokrát vyrebovali Jozefa Brunèáka z OZ Námestovo. Víazovi posielame knihu z produkcie vydavate3⁄4stva
IKAR. K výhre mu blahoeláme a prajeme príjemné chvíle pri
èítaní.
redakcia
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Zanechal vá dedko nieèo po
smrti? opýtali sa kamaráti horára
a on na to: Hej, pitie!.
Zozbieral: Julo Burkovský

Hobby
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Poľovnícky receptár
Jelenie stehno s brusnicami
Suroviny: 500 g jelenieho stehna, hladká múka, so3⁄4, olej, 1 pohárik zaváraných brusníc,
mleté èierne korenie, mletá paprika, majorán, cesnak
Postup: Odblanené a odleané mäso nakrájame na plátky a naklepeme.
Plátky mäsa osolíme, obalíme v múke a opeèieme na oleji z oboch strán.
Potom pridáme korenie, papriku, majorán, roztlaèený cesnak a podlejeme
vodou. Dusíme domäkka. Do omáèky pridáme pol pohárika brusníc a necháme
zovrie. Podávame s ryou. Na kadý plátok mäsa dáme lyièku brusníc a postriekame
3⁄4ahaèkou.
Dobrú chu èitate3⁄4om Lesníka praje Katarína Gogolová z Banskej Bystrice

RUBRIKU PRIPRAVUJE PROF. ING. L ADISL AV PAULE, PhD.

Filatelistické okienko
Zalesňovanie
V mnohých krajinách je zalesňovanie považované za základ
celej lesníckej činnosti. Veď čo jmôže byť krajší výsledok
činnosti človeka, než ten, kde v bezlesej krajine vznikne
les s jeho úžitkami. Nie je preto divu, že výsadba sadeníc
a stromov patrí medzi obľúbené symboly rozvoja každej
krajiny. Azda najstaršia známka s touto tématikou je americká
„dvojcentovka“ z roku 1932, venovaná šesťdesiatemu výročiu
Dňa stromov (Arbor Day).
Päť krajín – Francúzsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko
– vydalo známky pri príležitosti zalesnenia 1 milióna hektárov
nových lesov. Bulharsko a Rumunsko tradične vydávali známky
pri príležitosti Mesiaca lesov, na ktorých nemohol chýbať
motív zalesňovania. Zalesňovanie, ako boj proti dezertifikácii,
sa objavuje na mnohých známok z trópov a subtrópov (ako
napr. Ruanda). Na známkach z motívom zalesňovania môžeme
objaviť aj modernejšie zalesňovacie technológie – obalené
sadenice (napr. známke Dánska alebo v minulom čísle
na známke Indonézie).
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Pre deti
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1. Hádanka

Tento ivoèích vie skvelo pláva. Dúhovo sfarbené telo
má pokryte upinami, dorastá do dåky asi 40 cm.
Ahoj kamaráti,
ije vo vetkých horských a podhorských tokoch
polite
mi správne
s èistou, chladnou vodou bohatou na kyslík.
odpovede. Jedného
Na lov vychádza skoro ráno a pred veèerom.
rieite3⁄4a odmením
V naich riekach dorastá do hmotnosti 1 kg. Je
darèekom.
ve3⁄4mi ravý a má znaène iroký sortiment potravy.
erie prakticky vetko mäsité s èím sa vo vode stretne,
pokia3⁄4 sa mu sústo zmestí do papule. Medzi zloky jeho
potravy patria aj larvy vodného hmyzu a hmyz lietajúci nad hladinou.
Rozmnouje sa ikrami.
Ako sa volá tento ivoèích? Skús ho nakresli!

B

2. Pozná nae ryby? Doplò do rámikov pod obrázkami

ich názvy.

3. Nájdi 10 odliností.

B

P

j

K

Š

Ú

F

4. Vystrihni a poskladaj obrázok.

F

Moja adresa je:

34

Veverièka Ryka, LESY SR .p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Teím sa na vás nabudúce. Dovtedy ahoj!

Spoločenská kronika•Pozvánky
Príbehy vecí

Lesník•6•2006

alebo

Bruchatka s hob3⁄4ovacím ozubením bola posledným èlánkom vo vývoji dvojmuných ruèných píl na abu
dreva.
Vývoj píly nebol jednoduchý,
no napriek tomu sa nedá porovnáva
s komplikovanosou a dåkou vývoja
vetrannejej sekery. Najstarie píly, pochádzajúce z mladej doby kamennej,
mali tvar kosáka s pazúrikovými zubami.
Kovové (bronzové) píly sa objavili v dobe
bronzovej v Egypte, neskôr i u nás. elezné píly pouívané na spi3⁄4ovanie stromov,
ktoré na naom území spomína po prvýkrát Caesar v 1. stor. p. n. l., boli pravdepodobne keltskou inováciou.
Prenikanie píl do naej oblasti
nebolo krátke ani jednoduché. Po odchode Rimanov sa na dlhé storoèia prestali pouíva - drevorubaèi vdy radej
uprednostnili sekeru. A v 1. polovici
19. storoèia sa píla dostáva do naich lesov v hojnejom poète. Napríklad Dekret
zavádza pílu v horehronských lesoch
v roku 1825, povoláva
pritom robotníkov zo tajerska ako intruktorov
a medzi skupinami drevorubaèov pracujúcich
pílami a sekerami zavádza súaenie. Jeho
úsilie, ako i úsile iných
propagátorov
progresívnych pracovných postupov v lesníctve (napr.
Greiner) nebolo márne
a po overení predností sa
píla v slovenských lesoch
udomácnila.
Najstarím modelom bruchatky bola
tzv. tubnianka, píla
s
rovným
chrbátom
Píly zo zbierok MSA
a silne vypuklým èelom.
 LDM vo Zvolene: v3⁄4avo
Obyèajne mala súmerné
píla s korunkovitým
ozubením, vpravo
trojuholníkovité ozubes ozubením M.
nie, neskôr sa pouívali
píly i s nesúmernými
(asymetrickými) zubami. Najlepí výkon
dosahovala s preruovaným ozubením.
Popritom sa pouívali i píly tyrolské
(s prehnutým chrbátom) a vajèiarske

Pár slov o predmetoch
zo zbierok Lesníckeho
a drevárskeho múzea

„Bruchatka“
s hobľovacím
ozubením
Marek VANGA
(úzky list s rovným chrbátom a èelom
 paspartky).
Následný vývoj sa väèinou týkal
tvaru zubov. Trojuholníkovité zuby sa
zaèali zoskupuva do koruniek, vznikali
zuby tvaru písmena M, èi drákovacie
zuby. Najlepie rezné výsledky dosahovala védska píla EIA (prakticky najlepia píla), neujala sa vak pre nároènos
údrby a brúsenia zubov. Ove3⁄4a väèiu
ob3⁄4ubu získali americké píly s hob3⁄4ovacím ozubením, ktoré sa u nás vyrábali ako normalizované. Mali 2 alebo
4 rezacie zuby, (odrezávajúce hobliny
po bokoch) nasledované hob3⁄4ovacím zubom tvaru M, ktorý odrezával hobliny
zospodu a vynáal ich z rezu von.
Ruèné píly predstavovali v technológii, výkone a bezpeènosti aby a spracovania dreva výrazný krok vpred.
Ing. Marek Vanga
Múzeum vo Sv. Antone
- Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene



Životné
jubileá
J Ú N 2006
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
50 ROKOV
Horváth Ján, nar. 25. 6. 1956,
abár, LS Závadka  OZ Beòu
Belko Ján, nar. 12. 6. 1956,
vedúci Lesníckeho skanzenu
 OZ Èierny Balog
Kuttner Peter, nar. 28. 6. 1956,
lesník, LS Hronec
 OZ Èierny Balog
Ing. Goèaltovská Jana,
nar. 24. 6. 1956,
vedúca ekonomiky  OZ Revúca
Ing. Hreòko Jozef,
nar. 24. 6. 1956, mechanizátor
 OZ Sobrance
60 ROKOV
Jurík Róbert, nar. 1. 6. 1946,
manipulaèný majster,
MES Diviaky  OZ ilina
Kvietok tefan, nar. 25. 6. 1946,
referent BTS, PO, OaO
 OZ Èierny Balog
Heckel Milo, nar. 17. 6. 1946,
lesník, LS Rimavská Sobota
 OZ Rimavská Sobota
Ing. Zavartkay Ladislav,
nar. 1. 6. 1946, referent TPV
 OZ Preov

Americká píla s hob3⁄4ovacími zubami,
50.  60. roky 20. storoèia.

ODC HOD DO PREDČASNÉHO
S TAROBNÉHO DÔC HODKU
Hurèíková Helena,
nar. 25. 5. 1950, technik,
LS Duchonka  OZ Prievidza
Korchan Ivan, nar. 14. 2. 1945,
lesník, LS Duchonka
 OZ Prievidza
Jurík Róbert, nar. 1. 6. 1946,
manipulaèný majster,
MES Diviaky  OZ ilina
Ing. Helena Turská
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Poltárska vetvièka
Lesníci z OZ Rimavská Sobota v spolupráci s Národným
lesníckym centrom a mestom Poltár pripravili už po piatykrát
podujatie „Mladí priatelia lesa“, tentokrát s podtitulom „Poltárska
vetvička“. V tomto roku k spolupráci prizvali aj kolegov z OZ Kriváň.
Spoločnými silami pripravili pestrý program pre deti všetkých
vekových kategórií. Lokalita Kúpnej a Urbárskej hory pri Poltári
sa 1. júna premenila na zaujímavý lesný chodník plný prekvapení
a náučno-zábavných stanovíšť. Hrou na svoj obľúbený nástroj - fujaru pozdravil deti v Poltári aj prezident Ivan Gašparovič.
Akcia bola určená pre deti materských a základných škôl a mládež
stredných škôl z regiónov Novohrad, Gemer a Malohont. Príležitosť zažiť deň
plný lesných zážitkov si tentokrát nenechalo ujsť vyše 2 000 návštevníkov,
z toho viac ako 1 000 detí. Podujatie slávnostne otvoril prezident SR Ivan
Gašparovič, rodák z Poltára. Počas celého dňa sa na jednotlivých stanovištiach
lesného náučného chodníka deti zúčastnili rôznych atrakcií, vďaka ktorým
mohli lepšie spoznať les a jeho život, zabaviť sa so svojimi kamarátmi
a stráviť nezabudnuteľný deň v prírode Revúckej vrchoviny. Detskí návštevníci
sa zapojili do zážitkových hier v lese, mali možnosť pozorovať a spoznávať
lesné dreviny, rastliny, zvieratá, vtáky a hmyz, prezreli si výstavku loveckých
zbraní a poľovníckych trofejí, predstavenie poľovníckych plemien psov, ako
aj ukážky z výcviku sokoliarov. Celkovo bolo pre deti a mládež pripravených
14 stanovíšť, ktoré ponúkli možnosť tvorivo a aktívne stráviť voľný čas,
spoločne si zašportovať, zahrať sa a získať nové poznatky o prírode okolo
nás. Celou trasou chodníka účastníkov sprevádzali ich učitelia a rodičia.

„Príroda sama je veľkou učiteľkou. Ak chcú deti objaviť jej tajomstvá, musia sa
ju naučiť vnímať všetkými zmyslami. Veríme, že podujatie v Poltári prinieslo
všetkým deťom nové zážitky i zábavu a bolo jedinečnou príležitosťou spoznať
les a jeho bohatý život,“ uviedol Ing. Jozef Bystriansky, riaditeľ OZ Kriváň.
Peter Gogola, foto: Ing. Pavel Trnavský

1. jún 2006

