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Spýtali sme sa:

Nárast cien energii spôsobuje zvýšený záujem o palivové drevo.
V súvislosti s tým sa množia jeho krádeže, ktoré majú na svedomí
najmä občania zo sociálne slabších vrstiev.
Aké riešenie by mohlo zamedziť krádežiam dreva?
Ing. JÁN VAVREK, riadite3⁄4 OZ Roòava
Príèina kôd a krádeí nesúvisí len s nárastom cien energií. Zo skúsenosti z Krásnohorského Podhradia, kde dolo k postupnej likvidácii dospelého lesného porastu na výmere cca 200 ha a aj k nelegálnemu záberu lesnej pôdy na výstavbu
chatrèí osady, je to problém dlhodobý a v tejto dobe nerieite3⁄4ný. Skúali sme
vetko: ochranné sluby, stráenie SBS-kami, spoluprácu s políciou, hlásenia
nelegálnych záberov lesnej pôdy, spoluprácu a stráenie s autoritami z radov
obèanov zo sociálne slabích vrstiev... Dosiahnuté výsledky boli èiastkové, doèasné a celková
èinnos v tejto oblasti z poh3⁄4adu koneèného efektu len alibistická.
JIØÍ JUNEK
JUNEK, urnalista, SILVA BOHEMICA
Ze zkueností nepomáhá ani darování palivového døíví ménì pøizpùsobivým
spoluobèanùm, obratem je zpenìí. Proto by v inkriminovaných oblastech podle
mého názoru pomohlo zvýení poètu personálu lesní stráe a její kontakt s vajdy.
Krádee døíví by se podstatnì sníily, pokud by byli tito spoluobèané zapojeni do
pracovního procesu a mìli by tak prostøedky na zakoupení paliva. Pøíklad: osada ménì pøizpùsobivých spoluobèanù u Letanoviec, kde témìø nikdo nepracuje,
a bezproblémová osada v obci Spiské Tomáovce, kde pevnou rukou vládne starostka, která
jim pomohla najít práci.
JURAJ LUKÁÈ
LUKÁÈ, náèelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK
Predovetkým si na základe náho monitoringu na území celého Slovenska nemyslím, e hlavným problémom krádeí dreva sú obèania zo sociálne slabích
vrstiev (v otázke sa myslia pravdepodobne Rómovia). Krádee dreva, ktoré praktikujú obyvatelia podhorských obcí, sofistikovanými metódami, s pomocou
najmodernejej techniky, s logistickým zabezpeèením odkupu palivového dreva
spoluobyvate3⁄4mi poprípade spracovaním v regionálnych pílach, vysoko presahujú
svojim objemom (nieko3⁄4ko stonásobne) démonizované drobné krádee rómskeho obyvate3⁄4stva. Na odstránenie tohto problému by sa mala sústredi pozornos verejnosti i zodpovedných tátnych orgánov.
A rieenie je pod3⁄4a mòa jediné - èestný, neskorumpovate3⁄4ný a poctivý horár na svojom mieste
- v lese.
Ing. IGOR VISZLAI, riadite3⁄4 OZ Revúca
Nie je to len agenda sociálne slabích vrstiev, ale masovo narastajúca hrozba, ktorá reálne vzniká. Na naom závode sme skúsili u velièo, ale ako najúèinnejie sa
nám javí by nekompromisní a oznamova vetky zistenia na políciu. Aj keï je spolupráca väèinou dobrá, vyskytnú sa prípady zahratia prípadu do autu, dokonca
aj v spolupráci s lesným úradom, a vtedy je zle (rozvádza podrobnejie netreba)...
V zmysle novej legislatívy ideme rozíri poèet lesnej stráe, no a potom u len by
dôslední a ma podporu polície i tátnej správy !
Ing. OTO PISAROVIÈ, ved. výrobného úseku OZ Smolenice
Na OZ Smolenice nemáme problémy s krádeami dreva spôsobenými 3⁄4uïmi so
sociálne slabích vrstiev. Krádee palivového dreva sú väèinou uskutoèòované
3⁄4uïmi, ktorí by si drevo radi kúpili, z kapacitných dôvodov OZ to vak nie je moné.
Mnostvo výroby palivového dreva je toti limitované zmluvnými dodávkami vlákninového dreva ako aj dreva na výrobu lesnej tiepky.
Najjednoduchím rieením na zníenie krádeí dreva by teda bolo navýenie
mnostva výroby palivového dreva. Ekonomika tejto výroby je tie priaznivá. Ceny paliva na
odvoznom mieste sa pribliujú cenám vlániny na expedièných skladoch.
Ing. JÁN LÍKA, riadite3⁄4 OZ Preov
Rieenie existuje a v krátkej budúcnosti sa musí realizova. Obèania zo sociálne
slabích vrstev si drevo, ktoré nevyhnutne potrebujú na preitie musia v lese odpracova. K tomu musia by organizovaní, práca sa im musí podrobne zada, kontrolova a prevzia (napr. prerezávky).
V takom prípade budú rúba len to, èo je potrebné a nebudú odkázaní . Dnes vak
naa prevádzka na to nemá dostatok 3⁄4udí, èasu a ani prostriedkov.
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Editorial

Programové vyhlásenie Vlády SR má pre
ïalí vývoj Slovenska priamy dopad minimálne na ïalie tyri roky. Aj preto bolo v období
posledných týdòov najviac komentovaným
dokumentom. O tom, e sa deklarované ciele
vlády premiéra Fica nepochybne dotknú i lesného hospodárstva vari netreba diskutova.
Otázne je skôr to, akým spôsobom.
Strategickým cie3⁄4om vlády Slovenskej
republiky v oblasti lesného hospodárstva je
uplatòovanie a podporovanie trvalo udrate3⁄4ného hospodárenia v lesoch na zabezpeèenie
ekologickej rovnováhy a stability krajiny pri racionálnom vyuívaní produkèných a mimoprodukèných funkcií lesov. Som presvedèený, e
takto stanovený strategický cie3⁄4 je optimálnym
vyjadrením potrieb a ïalieho smerovania lesného hospodárstva u nás. Vláda Slovenskej
republiky má pod3⁄4a programového vyhlásenia
prija novú tátnu lesnícku politiku vo forme
Národného lesníckeho programu v súlade
s akèným plánom EÚ vo väzbe k Národnému
programu rozvoja vidieka SR. Chce zabezpeèi neprivatizovate3⁄4nos lesného majetku
vo vlastníctve tátu, zosúladenie veobecne
záväzných právnych predpisov ovplyvòujúcich
trvalo udrate3⁄4né hospodárenie v lesoch - zákona o lesoch, zákona o po3⁄4ovníctve a zákona
o ochrane prírody a krajiny. Plánuje vytvori
legislatívne, technické a finanèné predpoklady
na hradenie ujmy, ktorá vzniká vlastníkom
v dôsledku obmedzenia vlastníckych práv.
Vetky tieto koncepèné materiály a konkrétne
kroky si vyaduje prax a rieenie problémov,
ktoré prax prináa, take po naplnení týchto
bodov programového vyhlásenia sa dá oèakáva progresívny posun vo vývoji lesného
hospodárstva na Slovensku.
O tom, èi deklarované ciele budú v reálnom ivote naplnené, do znaènej miery rozhodne spolupráca ministerstva pôdohospodárstva
so vetkými tátnymi i netátnymi subjektmi,
pôsobiacimi v lesnom hospodárstve. Musí
by zameraná na naplnenie uvedených cie3⁄4ov
dôslednou obojsmernou komunikáciou, repektovaním odborných stanovísk a akèným
výkonom dohodnutých krokov a opatrení.
S plnou zodpovednosou tvrdím, e nai odborníci z vedenia podniku i lesníckej prevádzky
sú pripravení aktívne napomôc k naplneniu
týchto cie3⁄4ov.
Azda najdôleitejou úlohou ministrov pôdohospodárstva a ivotného prostredia bude
èo najskôr dosiahnu súlad legislatívy  zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny, pretoe nejednoznaèné a protichodné
vnímanie sporných paragrafov v oboch zákonoch komplikuje výkon lesníckej èinnosti a na
druhej strane bráni efektívnej ochrane prírody,
na ktorej majú záujem aj samotní lesníci.
Èo doda? Ciele sú stanovené, cesty
k ich naplneniu poznáme. Ostáva veri, e
programové vyhlásenie vlády neostane len
na papieri.
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Náučné chodníky

– osvedčený spôsob výchovy
a propagácie v teréne
Július BURKOVSKÝ
(peie, cyklistické, motoristické, lykom, prièom si vak treba uvedomi, e sa
iarske, peciálne  napr. na koni,
nejedná len o kvantitu, ale predovetkým
èlnoch a pod.), pod3⁄4a smerovania
o kvalitu.
(jednosmerné, obojsmerné), pod3⁄4a
Náuèný chodník je moné vytvotvaru trasy (lineárne, okruné),
ri len so súhlasom vlastníka dotknupod3⁄4a spôsobu informovania (bez
tých pozemkov a repektova pritom
sprievodcu - samoobsluné, so
prísluné predpisy, najmä zákon o lesprievodcom alebo kombinované),
soch, zákon o ochrane prírody a krajiny,
pod3⁄4a vzahu k ochrane územia
zákon o ochrane pamiatkového fondu,
(v územiach s rôznym stupòom
stavebný zákon, prípadne aj vodný záochrany).
kon, banský zákon a pod.
Lesnícke náuèné chodníTvorbe
náuèného
chodníka
ky môu by odborne zamerané
predchádza jeho dobré naplánovanie.
na niektoré typy lesa, napr. prírodVytypujú sa miesta zastávok, vhodné na
ný les (prales) alebo hospodárenie
prezentáciu prísluných javov a atraktivo výberkovom lese ako je tomu
vít a navrhne sa ich prepojenie. Vyhnú
na náuènom chodníku pri Smolsa treba pritom citlivým biotopom a iným
níckej Hute, prípadne aj spôsoby
rizikovým miestam.
hospodárenia
Povrchová úpraNáuèné
chodníky
môeme
a technologické postupy
va chodníkov je spravidefinova ako v teréne vyznaèené výv
rôznych
druhoch
dla zemná s prirodzene
chovne  vzdelávacie trasy situované
ochranných èi hospozhutneným povrchom,
v prírodne i kultúrne pozoruhodných
dárskych lesov. Pouèné
na strmích úsekoch
oblastiach, v rámci ktorých sú vybramôu by aj náuèné
sú vhodné schodíky zo
té niektoré významné objekty a javy,
chodníky prezentujúce
skál alebo s dreveným
ktoré sú zvlá vysvetlené na informaèpríèiny vzniku a zvládprahom. Menej zamokných tabuliach umiestnených na jednutie následkov lesných
rené úseky je moné
notlivých zastávkach.
kalamít vrátane poiarov.
vyloi skalami alebo
Vznikli zaèiatkom 20. storoèia
Nielen po3⁄4ovníkov môu
dreveným rotom, na
v USA, po prvej svetovej vojne sa rozzauja náuèné chodnísilne zamokrených úseírili cez Nemecko postupne do celej
ky s tematikou vývoja
koch sa pouívajú dreEurópy, avak sú aj na iných kontinenspôsobov chovu a lovu
vené povalové chodníky.
toch. Na Slovensku otvorili prvý náuèný
rôznych druhov po3⁄4ovnej
V zárezoch sa niekedy
Znaèka náuèného chodníka
chodník v roku 1960 v Prielome Dunajzveri a loveckých zariapouívajú menie oporca (Pieniny) od Èerveného Klátora po
dení ako je tomu na náuènom chodníku
né alebo zárubné múriky zo skál. SkraLesnický potok. Dnes je na Slovensku
Zvernica Teplý Vrch na Gemeri. Pre deti
covaniu chodníka je moné zabráni
takmer 200 náuèných chodníkov rôzsú vhodné náuèné chodníky zamerané
drevenými bariérami. Chodník by mal
neho typu, z èoho 9 je lesníckych a prinajmä na spoznávanie ivota lesa vrátane
vies pod3⁄4a monosti po vrstevniciach,
pravujú sa aj ïalie. Najviac lesníckych
lesnej fauny a flóry. irokú verejnos zas
v strmých úsekoch serpentínovite. Vdy
náuèných chodníkov je v Nemecku a Ramôe zauja náuèný chodník znázoròujútreba dba na vhodné odvodnenie chodkúsku, v poslednom období sa rozirujú
ci vývoj lesa ako aj významné produkèné
níka, napr. aj odrákami. Na rizikových
aj v Èechách.
i veobecne prospené, mimoprodukèné
a nebezpeèných miestach sa umiestòujú
Typy náuèných chodníkov mofunkcie lesov. V Poloninách dokonca na
rôzne bezpeènostné zariadenia (zábradno rozliova pod3⁄4a najrôznejích kripoèes niekdajielia, oplotenia, v skalnatom teréne rebríky,
térií, napr. pod3⁄4a
ho známeho lesstupaèky, reaze a pod.). Náuèný chodník
tematického zaTypy náučných chodníkov možno
níka a ochranára
môe by vybavený aj rôznymi doplnkomerania (prírodne
rozlišovať podľa najrôznejších
Ing.
Miroslava
vými zariadeniami (upravené studnièky,
- ochranárske, príkritérií, napr. podľa tematického
Polièuka nazvali
odpoèívadlá, prístreky, mostíky alebo
rodovedné, lesníczamerania, podľa určenia, podľa
náuèný chodník
brody, vyhliadkové ploiny, prípadne aj
ke, dendrologické,
jeho menom. Vo
rozh3⁄4adne). Zásadne na trase neumiestdĺžky trasy, podľa obtiažnosti,
kultúrne  histoveobecnosti moòujeme piknikové miesta, ohnitia, ani
podľa spôsobu pohybu, podľa
rické, vlastivedné
no poveda, e najodpadkové nádoby.
smerovania, podľa tvaru trasy,
alebo kombinovaèastejie sa budú
Najdôleitejou súèasou náuèpodľa
spôsobu
informovania,
podľa
né), pod3⁄4a urèenia
pouíva
kombiného
chodníka
sú informaèné tabule na
vzťahu k ochrane územia
(pre irokú verejnované lesnícke
jednotlivých zastávkach, ktoré môu ma
nos, mláde, odnáuèné chodnírôzny rozmer, ktorý by sa na trase nemal
borníkov èi pecialistov), pod3⁄4a dåky
ky s vyuitím vetkých daností územia
meni. Osvedèeným podkladom je 2 mm
trasy (krátke  do 5 km, stredné  do
(prírodné, lesnícke, kultúrne, historické
hrubý nehrdzavejúci eloxovaný hliníko15 km a dlhé  nad 15 km), pod3⁄4a oba pod.), ktoré je moné v teréne názorne
vý plech na ktorý sa nanesie podkladová
tianosti (nenároèné, stredne nároèné,
prezentova. Kadý OLZ by mohol dispofarba, poèítaèovou technológiou vyhotove3⁄4mi nároèné), pod3⁄4a spôsobu pohybu
nova aspoò jedným náuèným chodnívený struèný text, ruèné alebo skenované
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ilustrácie (kresby, fotografie, mapky a iná
grafika) a napokon ochranný krycí lak.
Stvárnenie môe by rôzne, ale vdy esteticky pôsobivé. Nemal by chýba názov
zastávky, znaèka s èíslom zastávky, vybraté zákazové a príkazové piktogramy a emblém (znak) lesníckej organizácie, ktorá
náuèný chodník zriadila. Na úvodnej tabuli by mal by názov náuèného chodníka,
mapka s vyznaèením trasy a jednotlivých
zastávok, základné údaje (dåka a tvar
trasy, nároènos, struèná charakteristika
náuèného chodníka a názvy jednotlivých
zastávok). Nosné kontrukcie tabúl sú
drevené s jednoduchou striekou. Osadené sú kovovou koncovkou, ktorá zabraòuje priamy styk dreva s pôdou, obyèajne do
betónovej pätky.
Kadý náuèný chodník by
mal by vyznaèený zauívanou znaèkou (ÈSN 01 8025), ktorou je tvorec
s rozmermi 10 x 10 cm so ikmým 3 cm
irokým pruhom smerujúcim z 3⁄4avého
horného do pravého dolného rohu, ktorý
odde3⁄4uje dva biele rovnoramenné trojuholníky. Na zastávkach je táto znaèka
doplnená uprostred 6 cm vysokou oranovou èíslovkou zodpovedajúcou èíslu
zastávky. Vyznaèenie má by v súlade so
zásadami turistického znaèenia, prièom
ak ide o súbeh s turistickým chodníkom,
tvarová znaèka náuèného chodníka sa
umiestòuje vdy pod pásovú znaèku turistického chodníka.
Slávnostné otvorenie náuèného chodníka je vhodné medializova.
Po èase sa náuèný chodník prirodzene
opotrebúva a niekedy je ia3⁄4 aj úmyselne
pokodzovaný, preto vdy treba poèíta aj
s jeho údrbou.
V záujme podrobnejieho informovania návtevníka o hodnotách prezentovaných na náuènom chodníku sa
vydáva sprievodcovská broúrka, ktorá
môe by pod3⁄4a finanèných moností od
skromnejej skladaèky po reprezentatívnu plnofarebnú publikáciu. Napriek
monej variabilite stvárnenia by jej èlenenie malo zodpoveda poètu zastávok.
Vhodné sú cudzojazyèné varianty (týka
sa to aj textov tabúl náuèného chodníka)
alebo aspoò súhrny.
Okrem náuèných chodníkov rozoznávame aj náuèné lokality, ktoré predstavujú spravidla ohranièené priestory
s náuènými zariadeniami, v ktorých sa
môu okrem prezentovaných prírodných
hodnôt in situ v kontexte s prírodným
prostredím vystavova v exteriéroch aj
prísluné exponáty. Patria k nim okrem
sprístupnených jaskýò a paleontologických nálezísk aj arboréta, botanické
a zoologické záhrady. Zaradi sem mono
aj Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline.
Solitérne prírodné i kultúrne  historické
zaujímavosti rozptýlené v irej oblasti,
ktoré sú vybavené informaèným panelom
nazývame náuènými bodmi, ku ktorým
patria aj vysunuté (externé) exponáty Lesníckeho skanzenu.
Ing. Július Burkovský
je emeritný lesník - ochranár
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Na
slovíčko

...dnes s pracovníkom
referátu práce
s verejnosťou
Ing. Jánom
Mičovským, CSc.
Peter GOGOLA
Zdá sa, e v poslednom
èase náuèné chodníky pribúdajú
ako huby po dadi. Je to náhoda,
alebo zámer?
Je to logická reakcia na dianie okolo nás. Naa lesnícka generácia urobila taktickú chybu a náuèné
chodníky sú súèasou jej odstraòovania. Nechybili sme v tom, e by
sme azda svojej práci nerozumeli,
ale v tom, e sme pripustili, aby
verejnosti unikala jej podstata. A
svitol deò, keï nás ktosi oznaèil za
nepriate3⁄4a lesa. Bolo to hlúpe a nespravodlivé, ale asi nám to pomohlo.
Od tej chvíle bolo jasné, e práca
s verejnosou sa musí zaradi medzi
seriózne lesnícke výkony. Výborným
príkladom je aj budovanie lesných
náuèných chodníkov (LNCH). Máme
ich devä a závody chystajú ïalie.
Je sympatické, e iniciatíva neprichodí z centra, ale z lesnej prevádzky.
LNCH sú zrozumite3⁄4nou a ve3⁄4mi efektívnou formou vysvet3⁄4ovania funkcií
lesa a naej práce v òom. A ak ich
raz vybudujeme, potom u fungujú
saby perpetuum mobile  bez ve3⁄4kého úsilia priahujú nových a nových
návtevníkov, ktorí sa navye radi
vracajú. Vïaka lesnému prostrediu
sú tieto chodníky bezkonkurenènou
kombináciou pouèenia a relaxu. Toto
nevyuíva by bol hriech. A hoci sme
len na zaèiatku, spätná väzba potvrdzuje, e sme trafili presne. To, èo
povaujeme za úplnú samozrejmos,
vyvoláva u návtevníkov chodníkov
úprimné podivenie  Tak aj toto
lesníci robia? Aj takto funguje les?.
A preto cie3⁄4ová predstava rozsiahlej
podnikovej siete lesných náuèných
chodníkov, jednotných pôsobivým
dizajnom a jedineèných svojim posolstvom je správna. Ich pestros je
príalivá u dnes: V Oravskej Polhore chodník zaèína priamo na
dvore základnej koly, v Gabèíkove

posadíme návtevníka do èlna, v Rimavskej Sobote nazrie do zvernice,
v Smoleniciach medzi tromi LNCH
nájde vriace rybníky, v Trenèianskych Tepliciach je chodník úèelne
napojený na kúpe3⁄4ne promenády,
v Smolníckej Osade je zas les, aký sa
vidí málokde a okruh pri Poèúvadle
priláka aj tých, ktorí pôvodne prili
len za vodou..... A teraz si predstavme, e takýchto chodníkov budeme
ma nie devä, ale devädesiat devä!
V takejto sieti sa u naozaj dá zachyti ve3⁄4a priate3⁄4ov lesa i odchyti
jeho potenciálnych kodcov.

Máte príleitos konfrontova svoje skúsenosti so zahranièím? Nie je iadnym tajomstvom,
e kolegovia u Lesov Èeskej republiky sa angaujú aj pri znaèení
turistických chodníkov a budovaní
oddychových zón. H3⁄4adáte inpiráciu aj v tomto smere?
V tomto smere sme tak trochu samoukovia, èo je vak koda.
Mono tak niekedy objavujeme u
objavené. Rozhodne by nám prospelo, keby sme v oblasti práce s verejnosou èastejie zali za Moravu na
priate3⁄4skú pioná. A nielen tam,
v práci s verejnosou sú asi ete ïalej
susedia v Po3⁄4sku. Nai správcovia,
hospodári i lesníci by mali svojich
kolegov v okolitom zahranièí èastejie navtevova. iada sa mi vak
doda, e ani náuèné chodníky, ani
tudijné cesty nemôu by pri získavaní verejnosti samospasite3⁄4né.
Na prvom mieste vdy ostane lesník,
ktorý nemusí vedie vetko, ale vdy
by mal by ochotný poradi, pouèi,
pomôc. To sa pamätá najlepie.

Ïakujem za rozhovor. 
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Téma mesiaca

LNCH
LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK MAJDÁN
Hlavné zameranie

historický

Lokalizácia

Rok otvorenia - 2003
Zaujímavosti

 Náuèný chodník
Majdán má za úlohu
umoni návtevníkovi
pozna les, niektoré
jeho funkcie a èinnosti,
ktoré sa v òom
vykonávali.
Lokalizácia - Horné
Oreany  Majdán
Dĺžka (km) - 5,5 km

 Zrúcanina Pezinského hradu z 13. storoèia.
 Huncokárske obydlia z polovice
18. storoèia (huncokári = bavorskí a tirolskí
drevorubaèi)

Celkový počet zastávok - 4
Názvy jednotlivých zastávok
I. Lokalita Husí stok  II. Stredisko chovu
rýb Parina  III. Vodná nádr Parina
 IV. Lokalita Moèiar
Rok otvorenia - 2001
Zaujímavosti

Hlavné zameranie

 Stredisko chovu rýb Pariná  rybníky,
pstruhové hospodárstvo zloené grófom
Pálffym r. 1876.

NÁUČNÝ CHODNÍK
MORAVANY NAD VÁHOM
Hlavné zameranie
 Oboznámi
s historickými
a prírodnými
zaujímavosami tejto
èasti Povaského
Inovca.
Lokalizácia - Moravany
nad Váhom
Dĺžka (km) - 5,3 km

Celkový počet zastávok - 4
Názvy jednotlivých zastávok
I. Volavec  II. Lokalita Èierny potok
 III. Lokalita Výtoky  IV. Lokalita
Trhovièná lúka
Rok otvorenia - 2002

Zaujímavosti
 rannostredoveké hradisko a stredoveký
hrádok pod vrchom Hradite
 ústila tu stredoveká cesta, ktorá spájala
Ponitrie cez Krahulèie vrchy s Povaím

LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK „PECE –
ČERTOV KOPEC“
Hlavné zameranie
 Oboznámi
s historickými
a prírodnými
zaujímavosami.
Dĺžka (km) - 4,7 km

Celkový počet zastávok - 4
Názvy jednotlivých
zastávok
I. Lokalita Pezinský hrad  II. Lokalita
Rybníèek  III. Lokalita Hrubý Ostrý
Rybníèek  IV. Lokalita Pod Èertovým
kopcom
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LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK
DUNAJSKÉ LUHY
Oboznámenie laickej
verejnosti s prírodnými
podmienkami
vnútrozemskej delty
Dunaja a s hospodárením
v lesoch LSR v teritóriu
Dunajských luhov.
Lokalizácia - Lokalita Áá lúka, neïaleko
hájenky Dékáò
Dĺžka (km) - 1,5
Celkový počet zastávok - 2

Názvy jednotlivých zastávok

 Áás - Panel so vzorkami drevín,ktoré sú
zastúpené v luných lesoch vnútrozemnej
delty Dunaja
 vzorky gu3⁄4atinových a rovnaných
listnatých sortimentov surového dreva
z hlavnej hospodárskej dreviny TP.
 Exemplár historickej kovovej pramice
na prepravu rovnaných sortimentov
dreva a mechanizaèných prostriedkov
po ramenách vnútrozemskej delty Dunaja.
 riadené ohnisko s posedením na lavièkách
doplnenými stolmi z prírodného materiálu.
 Dedinský ostrovriadené ohnisko
s posedením na lavièkách doplnené stolmi
na stolovanie pod vàbami.
 výstup z motorového èlna do prirodzeného
luného lesa.
Rok otvorenia - 2005

Počet návštevníkov ročne (odhad)

 vzh3⁄4adom na pecifièkos LNCH-DL cca
1300 návtevníkov/rok

Zaujímavosti

 Osobitosou LNCH Dunajské luhy, je
absolvovanie trasy po Bakanskom ramene
Dunaja kovovou pramicou s motorovým
pohonom.
 Oboznámenie návtevníkov s historickým
vývojom Dunajských luných lesov
a hospodárením v nich.
Ohlas návtevníkov je vysoko pozitívny
a je bada nadenie z jeho zvlátneho
umiestnenia, prevane sú to návtevy rodín
s demi, kolské exkurzie a odborné exkurzie
zo Slovenských Univerzít.
 pripravuje sa spoplatnenie prevozu
motorovým èlnom na osobu cenou pod3⁄4a
ekonomického prepoètu.

LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK
ORAVSKÁ LESNÁ
Hlavné zameranie

 lesnícky, prírodovedný, ochranársky,

 200m od centra obce Oravská
Lesná (z autobusovej zastávky Ústredie pri
Obecnom úrade v Oravskej Lesnej
peo (asi 200m) za Z v obci po vyznaèenej
prístupovej trase)

Celkový počet zastávok

 9 základných informaèných
textovo-grafických panelov a pomedzi ne sú
ïalie lesnícke zaujímavosti bez popisu

Názvy jednotlivých zastávok

Témy jednotlivých stanoví:
 Vznik lesa, lesná kôlka
 Stromy v lese
 História správy lesov na Orave a lesnej
eleznice v Oravskej Lesnej
 Obnova a stavba lesa
 Lesné ivoèíchy
 Choroby a kodcovia lesa
 Lesné rastliny
 Èlovek a les
 Význam lesa

Medzizastávky (bez popisu):
 výhliadka z dreveného altánku na okolitú
prírodu s poh3⁄4adom a za hranicu do Po3⁄4ska
 ukáka výroby triesla
 lesnícke znaèenie v lese (oznaèenie
stromov do aby, hranice porastov, hranièný
kopec, génová základòa, ochranný porast..)
 nahàbkované drevo na VM vrátane ciachy,
uloené metrové drevo  1m3
 ukáka pribliovania a zváania dreva
koòmi v minulosti na voze a v zime na
saniach (voz a sane sú v priamo v lese)
 kàmne zariadenia pre zver, solník, krmelec
 história vèelárstva, ktoré bolo v minulosti
späté s lesníctvom s taxtovou tabu3⁄4ou
a 2 vèelími ú3⁄4mi
 lesná kôlka s altánkom a lavicami (pre
výuku detí) a ukákou kôlkárskeho náradia
 vtáèie búdky v lese a ich význam
 po3⁄4ovnícky posed (vyhliadka na Paráè
- najvyí kopec okolia)
 mravenisko (a jeho význam)
 prechod LC (vysvetlenie na èo slúi)
 lesná studnièka
 ukáka intalovaného lapaèa
 ukáka lesa vo vývojových (vekových)
tádiách od lesnej kôlky, prirodzeného
zmladenia a po rubný porast
Rok otvorenia - 8/2005

Počet návštevníkov ročne (odhad)

 Cca 1500 (bez organizovaných akcií pre
deti a iakov Z)

Zaujímavosti

 Výstavba a spolupráca so iakmi miestnej
Z, pravidelné výchovno-oddychové
stretnutia so iakmi Z na Orave,
osobitosou je oboznámenie sa s bohatou
históriou lesníctva na Orave, Oravským
komposesorátom, lesnou úvraovou
eleznicou.
 Kladné hodnotenie kolegov lesníkov
z Po3⁄4ska (ktorí sú v podobných aktivitách
o nieèo ïalej).
 Návtevu chodníka je moné doplni
o ïalie lesnícke zaujímavosti v jeho
blízkosti (diviaèia obora, ES, historická lesná
eleznièka) a ubytovanie v 4 lesných chatách
OZ.
 Plánuje sa rozírenie o izbu horára,
stanovite vtáctvo a huby v lesoch, vodné
pribliovanie dreva, diviaèia obora..
 Základné info o LNCH je na podnikovej

Téma mesiaca
web stránke. Plánujeme tu da aj propagaèný
leták na stiahnutie.
 Chodník je vo3⁄4ne prístupný, dobre
vyznaèený u z centra obce s monosou
dohodnutia sprievodcu pre skupiny
z príslunej LS Zákamenné.

LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK POČÚVADLO
Hlavné zameranie
 Oboznámenie verejnosti s prácou
v lesníctve
Lokalizácia - Poèúvadlo
Dĺžka (km) - 2,5
Celkový počet zastávok - 8

Názvy jednotlivých zastávok
1. Pozvanie na trasu LNCH  2. Obchod
s drevom  3. Fauna a flóra  4. Výchova
lesných porastov  5. Ochrana lesa
 6. aba dreva  7. Prirodzená obnova
 8. Po3⁄4ovníctvo
Rok otvorenia - máj 2006

Počet návštevníkov ročne (odhad)
- Cca 10 000

Zaujímavosti
Chodník je umiestnený popri zbernom
jarku, ktorým sa privádzala voda do
Poèúvadelského jazera. Ohlas je ve3⁄4mi dobrý.
Plánujeme umiestnenie nemeckej mutácie
na iados majite3⁄4a hotela.

LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK
TRENČIANSKE TEPLICE
Hlavné zameranie
 Priblíenie práce lesníkov v kúpe3⁄4nom lese
poukázanie na rozdiely, ktoré sú medzi
kúpe3⁄4ným parkom a kúpe3⁄4ným lesom.
 Podpora aktívnych a pasívnych foriem
oddychu.

Lokalizácia
 okres Trenèín, KÚ Trenèianske Teplice
 miestna èas Baraèka  Trenèianske
Teplice,
 retenèná nádr Kamenického potoka
(zaèiatok a koniec), prístupný  asi 100 m
od zastávky autobusu na stanici.
Dĺžka (km)- 4,l km
Celkový počet zastávok -10

Názvy jednotlivých zastávok
1. Úvod - predstavenie OZ Trenèín  2. Les
a jeho funkcie  3. Park a les  4.
Aktivity v kúpe3⁄4nom lese  5. tyri lipy
 6. Mladé lesné porasty  7. Dospelý les
 8. Lesné cesty  9. Extrémne stanovitia
na karbonátových horninách  10. Lesná
zver
Rok otvorenia -1. jún 2006

Počet návštevníkov ročne (odhad)
 100-150 s doprovodom lesného pedagóga
a neurèený poèet návtevníkov kúpe3⁄4ov
a kúpe3⁄4ných hostí (pacientov).

Zaujímavosti
 Prístupnos, nenároènos na fyzickú
kondíciu, informova záitkovou
a nenároènou formou o obhospodarovaní
kúpe3⁄4ného lesa,

 spozna rozdiely medzi kúpe3⁄4ným parkom
a kúpe3⁄4ným lesom.
 LNCH navtívili deti miestnej koly,
vlastní zamestnanci OZ Trenèín so
svojimi rodinami, zástupcovia miestneho
zastupite3⁄4stva a miestni podnikatelia,
kolegovia okolitých OZ, návtevníci a kúpe3⁄4ní
hostia Trenèianskych Teplíc.
 Predstavenie LNCH so záitkovým uèením
hrami.
 kole v prírode 7.Z Trenèín
11.9.-16.9.2006,
 Stretnutie s dôchodcami na LNCH  Klub
dôchodcov Trenèín-Juh  október 2006.

LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK
SMOLNÍCKA OSADA
Hlavné zameranie
 Lesnícky, prírodovedný, ochranársky,
historický.

Lokalizácia
 Katastrálne územie Smolnícka Huta
Dĺžka (km) - 4,4 km
Celkový počet zastávok -16

Názvy jednotlivých zastávok
 1. Charakteristika územia Smolnícka
Osada  2. Stromy, rastliny  Smolnícka
Osada  3. Chata Tri Duby  lesnícke
stavby  4. Zver V Slovenskom Rudohorí
 Volovské vrchy  5. Pestovanie lesa
 výberková prebierka  6. Pestovanie lesa
 výchova bukových mladín  7. Spoloèenstvá
záujmového územia  biotopy  8. Pestovanie
lesa  výchova jed3⁄4ovo-bukových mladín
 9. Mykológia  huby  10. Ideálny výberkový
les  prírode blízke obhospodarovanie lesa
 pedologické pomery  11. Prírode blízke
obhospodarovanie  výberkový spôsob.
 12. Hydrologické pomery  13. Semenárstvo
 14. Typické spoloèenstvo jelí
 15. Snehová jama  16. Prezentácia a.s.
VSE a jej vzah k ekológii
Rok otvorenia - august 2006

Počet návštevníkov ročne (odhad)
Doposia3⁄4 cca 400

Zaujímavosti
 prezentuje sa tu prírode blízke
obhospodarovanie
 navtívili ho delegácie z Francúzska,
Rakúska, Po3⁄4ska, Èeska, Maïarska
 v budúcnosti plánujeme napoji na LNCH
trasu s vyhliadkovou veou Kloptáò

LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK ZVERNICA
TEPLÝ VRCH
Hlavné zameranie
Po3⁄4ovníctvo v lesoch Slovenska
Lokalizácia - Danielia zvernica Teplý Vrch
Dĺžka (km) - 2,92
Celkový počet zastávok - 8
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Rok otvorenia - 2006
Počet návštevníkov ročne (odhad)
500 (predpoklad)

Zaujímavosti
 Osobitosou tohto NCH je jeho umiestnenie
- je situovaný v doteraz verejnosti
neprístupnej Danielej zvernici Teplý Vrch.
Výnimoèný a doteraz jediný svojho druhu
na Slovensku je tie svojim tematickým
zameraním - po3⁄4ovníctvom.
 Doterajie ohlasy sú zo strany
návtevníkov ve3⁄4mi pozitívne. Okrem
zaujímavých informácií si väèina
doterajích návtevníkov zo zvernice odnáa
príjemný pocit. Tí pozornejí v kombinácii
s trokou astia môu zazrie daniela
èi muflóna, èo poteí najmä mladích
návtevníkov.
 Pripravuje sa obnovenie jazierka
pri stanoviti 5, èo bude súvisie
s dostupnými finanènými prostriedkami.
Menie úpravy a doplnky budú realizované
postupne v závislosti od predovetkým
zaujímavých návrhov.

LESNÍCKY NÁUČNÝ
CHODNÍK DRIENOK
Hlavné zameranie
 Environmentálna výchova a oboznámenie
s prírodnými pomermi územia

Lokalizácia
 OZ Revúca, LS Ratková, LO Drienok
Dĺžka (km) - 3,3km
Celkový počet zastávok - 8

Názvy jednotlivých zastávok
1. Náuèný chodník Drienok  2. Geologická
stavba územia  3. Lesné hospodárstvo
 4. Krasové útvary  5. ivoèístvo
 6. Rastlinstvo  7. Hrad Drienok
 8. Environmentálna výchova
Rok otvorenia - 5. 6. 2003

Zaujímavosti
 Chodník vznikol ako detský projekt v rámci
projektu SAP ivá príroda a vytvorila ho
pracovná skupina Tri lopúchy zo Sirka,
èie rodina Viszlaiová za pomoci pracovníkov
Lesnej správy Ratková. Ohlas získalo
najmä originálne, finanène nenároèné
rieenie informaèných panelov, jazykové
mutácie v nemèine a angliètine a neznámym
návtevníkom doplnené aj o maïarský
preklad.
 Odtepný závod Revúca na òom
zorganizoval aj Lesný záitkový deò
pri prezentácii lesnej pedagogiky.
Slávnostného otvorenia sa zúèastnili vedúci
pracovníci SAP, navtívili ho aj skupiny
skautov, úèastníci výtvarného tábora, iaci
v rámci koncoroèných kolských výletov,
individuálni návtevníci cez LIK, prezident
skautingu na Slovensku Jozef teffek.



Názvy jednotlivých zastávok
1. Lujza park  2. Danielia zver  3. Hrad
Blh  4. Zvernica Èierna obora  5. Muflónia
zvernica  6. Lapák  7.Ostatná po3⁄4ovná zver
 8. Flóra a fauna

Slávnostné otvorenie náuèného chodníka
 príhovor RNDr. L.Èillaga zo SAP
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Lesnícke spravodajstvo
Z3⁄4ava: Norbert Schurmann,
Rudolf Bruchánik
a Frantiek Knapík

Pribudol deviaty LNCH

Scéna pre lesnícku virtuozitu
Ján MIÈOVSKÝ
972 650 hektárov lesa spravovaného naším podnikom1) je
nepochybne najväčším pracoviskom v štáte. Pretkané je tisíckami kilometrov lesných ciest, zvážnic, liniek... A dnes už aj lesníckymi náučnými chodníkmi. Ich dĺžka je síce zanedbateľná,
význam však určite nie. Práve na nich môže návštevník – neraz
náš zápalistý kritik - spoznávať hodnotu a ciele lesníkovej práce. V minulom dvojčísle sme predstavili najnovší „chodníkový“
prírastok na Teplom Vrchu s poradovým číslom osem. Poradie
stále platí, prívlastok „najnovší“ už nie! Stalo sa tak v dôsledku
iniciatívy kolegov z OZ Košice, ktorí sa jedinečné a odbornej verejnosti dobre známe výberkové lesy v okolí Smolníka rozhodli
ponúknuť aj ostatným návštevníkom ako hlavný exponát nového lesníckeho náučného chodníka (LNCH).
Spolupráca lesníkov a energetikov

Deò D

Autorstvo mylienky i projektu chodníka patrí pracovníkom LS
Margecany Ladislavovi Alcnauerovi, Kontantínovi Gedeonovi, Márii
Oberhauserovej a Frantikovi Pisarèíkovi. To, e sa realizácia ich zámeru podarila v rekordne krátkom èase
je výsledkom ojedinelej spolupráce.
Východoslovenská energetika, a.s.,
Koice mala záujem podpori projekt,
ktorý by deklaroval jej uválivý prístup
k ivotnému prostrediu. Potom ako sa
energetici zoznámili so zámerom Koièanov bolo u ich rozhodnutie rýchle
a jednoznaèné. Projekt vak odklepli
s podmienkou  ich úèas sa nesmie
obmedzi len na finanènú podporu,
ale musia ma monos priamo sa podie3⁄4a na budovaní LNCH.
A stalo sa! Dokonca v tempe mierne strhujúcom. Pracovníci VSE, a.s. a LESOV
SR, .p. odpracovali spoloène v priebehu júla pri
budovaní LNCH Smolnícka
Osada stovky brigádnických hodín. Chodník tak
mohol by 4. augusta 2006
pripravený prija prvých
návtevníkov.

Domáci vyberajú pre slávnostné otvorenie útulnú lokalitu Tri Duby
na ktorej vejú zástavy LSR a VSE. Prítomných je neèakane ve3⁄4a zástupcov
médií. Nechýbajú ani predstavitelia
okolitých mestských a obecných lesov,
L TANAPu, tátnej správy, milo prekvapí aj príchod koického primátora
Frantika Knapíka. Po slávnostných
lesniciach sa slova ujíma zástupca
generálneho riadite3⁄4stva LSR Rudolf
Bruchánik. Opisuje mimoriadnu hodnotu územia na ktorom sa dá hospodári efektívne a zároveò citlivo. Ocení
tvorcov chodníka a poïakuje za podporu Východoslovenskej energetike.
Slová predsedu predstavenstva tejto
spoloènosti a zároveò jej generálneho

riadite3⁄4a Norberta Schurmanna pôsobia aj v podaní tlmoèníka prirodzene.
Vzdáva osobný hold hodnotám lesa
a vyjadruje úprimnú rados z diela,
ktoré vzniklo aj zásluhou energetikov. Program pokraèuje svetovou
premiérou eko-scénky v ktorej deti
zo Z v Helcmanovciach vtipne glosujú konzumný prístup èasti verejnosti
k prírode. Ete pred prestrihnutím
symbolickej pásky Mária Oberhauserová a Frantik Pisarèík zaspomínajú
na históriu vzniku chodníka.

Sila osobnosti
Na trase èaká estnás zastávok. Premiérovú exkurziu do tajov
výberkového lesa vedie tunají lesník
Ladislav Alcnauer. Váha jeho slov
pramení z hlbokého presvedèenia
o zmysle práce, ktorú s kolegami dlhodobo vykonáva. Èi - ako zvykne sám
hovori  z toho èo ich tu samotný
les nauèil. Magickú silu jeho výkladu
akoby potvrdzovala aj vytrvalos novinárov, ktorých kamery a mikrofóny sa
poèas pochôdzky od neho odvracajú
len zriedka.. Ladislav Alcnauer ich
vak vo svojom zápale ve3⁄4mi nevníma.
Z tohto skromného èloveka vyaruje
lesnícka múdros a oddanos práci.
A prítomní to cítia...

Prípitok primátora
Závereèné zhodnotenie patrí
Jaroslavovi Jakubèinovi, vedúcemu
lesníckej výroby koického závodu.
O slávnostný prípitok poiadajú organizátori koického primátora, povolaním lesníka:
Napriek tomu, e mesto Koice nemá priamu zásluhu
na tomto dni, ïakujem vám
zaò. Vidím v òom isté zavàenie dlhoroènej práce mnohých mojich kolegov. A som
rád, e v blízkosti Koíc pribudlo dielo, ktoré zmysel tejto práce potvrdzuje takýmto
krásnym spôsobom...
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Ladislav Alcnauer v zajatí novinárov

Lesnícke spravodajstvo
Výberkový hospodársky spôsob umoòuje rozvinú lesnícku
virtuozitu do nádhernej symbiózy èloveka a prírody. Je zrejmé, e lesnícky
náuèný chodník naich kolegov z OZ
Koice je výsledkom práve takejto
virtuozity. Urèite aj preto vyznel tento
deò tak prirodzene. Jeho lakonické
hodnotenie by mohlo znie takto: Výnimoèná pohoda vo výnimoènom lese.
A  s výnimoènými 3⁄4uïmi...
1)

Tento údaj zahròuje k 30.6.2006
lesy tátne, lesy netátne neodovzdané a lesy
prenajaté od netátnych subjektov.



Foto: Jaroslav Jakubèin

Hlavní návtevníci
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Lesoochranárske
činy roka 2005
Peter GOGOLA
Nadácia Zelená nádej vyhlásila
výsledky 7. roèníka súae o Lesoochranársky èin roka. Do súae mohol nominova svojho kandidáta kadý, kto vie
o konkrétnej aktivite, ktorá v roku 2005
pomohla priamo zachráni konkrétny les
alebo nepriamo prispela k jeho záchrane,
napríklad mobilizáciou médií, iniciovaním
legislatívnych alebo administratívnych
úprav. Nominovaní mohli by aj 3⁄4udia, za
ktorých dlhodobou èinnosou vidie konkrétne výsledky v podobe zachránených
lesov, ktoré by sme bez ich prièinenia u
v takomto stave nevideli. Víazom súae
za rok 2005 sa stal riadite3⁄4 Správy TANAP
Tomá Vanèura. Ako uviedla na tlaèovej
besede 18. júla v Preove riadite3⁄4ka nadácie Zelená nádej Mária Hudáková, do
súae, v ktorej sa hodnotili ochranárske
skutky v prospech záchrany lesov za vlaòají rok, dostali 12 nominácií z Èiech,
Maïarska, Po3⁄4ska a Slovenska. Napriek
tomu, e v deväèlennej porote boli zástupcovia vetkých krajín Visegrádskej
tvorky, vetky tri ceny po prvýkrát ostávajú na Slovensku. Neviem, èi je u nás tak
dobre, alebo tak zle, zhodnotil túto skutoènos víaz súae Tomá Vanèura, ale
teí ma úspech aj mojich protikandidátov.
Vanèuru, ako riadite3⁄4a Správy
TANAPu, ocenili èlenovia poroty predovetkým za rozhodnutia v súvislosti s vytváraním zón v národnom parku. Druhé

Ocenení
miesto v súai získal lesník so 40-roènou praxou, Ladislav Alcnauer z Lesného
obvodu Smolnícka Osada, Lesná správa
Margecany, ktorý tu 15 rokov presadzuje
na území svojho lesa prírode blízke hospodárenie bez holorubov. Ako povedala
Mária Hudáková, zvolil si túto namáhavejiu cestu hospodárenia, ale les v správe
Ladislava Alcnauera je ukákový, jednoliaty, nerobí v òom zalesòovanie, ale výberovým spôsobom vytína statné stromy a les
necháva prirodzene i. Tretie miesto Lesoochranárskeho èinu roka 2005 porota
udelila odbornému pracovníkovi Správy
TANAP Karolovi Kaliskému. Mária Hudáková pri odovzdávaní ocenenia zdôraznila,
e Kaliský popri riadite3⁄4ovi Správy TANAP
Tomáovi Vanèurovi zohral významnú
úlohu pri presadzovaní novej koncepcie
TANAP a jej zonácie do kategórie A.
Ocenení získali finanènú odmenu
a kniné dary. Ceny prevzali na tlaèovej
konferencii v Preove z rúk Márie Hudákovej za Nadáciu Zelená nádej a zástupcov poroty Petra Gogolu za Lesy SR, . p.
a Jaceka Zachara z po3⁄4skej mimovládnej
organizácie Stowarzyszenie Olszówka.
A ete dovetok: Ladislav Alcnauer
v stredu 30. augusta oslávil 60. narodeniny. Blahoeláme!
Foto: Milan Kapusta



Človek človeku

Dovolenkové obdobie je uhorkovou sezónou nielen v médiách. Aj
pracovníci transfúznych staníc kadoroène kontatujú pokles poètu darcov
Peter GOGOLA krvi v lete  paradoxne v èase, keï je
potreba krvi vyia, ne obyèajne (èulý
ruch na naich cestách v èase dovoleniek prináa so sebou aj zvýený poèet dopravných nehôd a tým i úrazov). Preto Slovenský èervený krí v spolupráci s Národnou transfúznou slubou pripravili u XIII.
roèník humanitárnej akcie Èlovek èloveku. Samozrejme - lesníci nemohli pri tom
chýba. V piatok 11.8. na mobilnom pracovisku Národnej transfúznej sluby v budove Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici darovali krv siedmi zamestnanci .p.
LESY SR  Ing. Helena Turská, Ing. Jana Staòová, Ing. Viera Chromá, Ing. Marek Homola, Ing. Peter Meli, Ing. Ján
Mièovský, CSc. a autor tohto príspevku.
Ako nás informovala MUDr. Jana Kotrèová z Národnej transfúznej sluby, Ve3⁄4a 3⁄4udí sa domnieva, e prekonanie infekèných ochorení  napr. ltaèky typu A, infekènej
mononukleózy, boreliózy alebo toxoplazmózy  je dôvodom
na trvalé vyradenie z evidencie darcov krvi. Pravda je vak
iná: od roku 1995 boli viackrát upravované kritériá zdravotnej spôsobilosti darovania krvi. Rozhodujúcim faktorom je
aktuálny zdravotný stav. ancu sta sa opä darcom majú
aj prelieèení pacienti, je vak potrebné v prípade záujmu
o darcovstvo konzultova svoj zdravotný stav a da si vyetri krv.
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Fotoreportá

Na Orave
dobre...

Jiøí Èerný, juniorský
majster Èeskej republiky
po dokonalom zvládnutí
disciplíny Kombinovaný rez
odpovedal na otázku, èo musí
pretekár urobi preto, aby
predviedol výkon s nulovou
odchýlkou kolmosti rezu:
Nejdùleitejí je trénink,
trénovat a znova trénovat.
Vìnovat tomu vekerej volnej
èas. Tejden pøed soutìí
jsem to mydlil s pilou
ètyøi hodiny dennì.

Peter GOGOLA
Na Orave dobre, na Orave
zdravo... spieva sa v slovenskej 3⁄4udovej pesnièke. A na výkyvy poèasia
poèas prvého augustového víkendu
mono potvrdi, e pesnièka neklame.
Rozhodne nie v prípade tohtoroèných, u 16. majstrovstiev Slovenska
v práci s motorovou pílou, ktoré sa
u po iesty krát konali pod názvom
Oravský pohár  Drevorubaè 2006
v Námestove, v amfiteátri na brehu
Oravskej priehrady.
Organizátori sa pochlapili:
úroveò prípravy jednotlivých disciplín bola na ve3⁄4mi vysokej úrovni.
Pre disciplínu výmena reaze bola
pouitá po prvýkrát regulárna elektronická èasomiera, èo bolo aj pre divákov vizuálne atraktívnejie, pretoe
nameraný èas sa okamite tobrazoval na elektronickej tabuli. V disciplínach smerová stínka, výmena reaze,
kombinovaný rez, presný rez a odvetvovanie si zmeralo sily 33 pretekárov. Súa mala ve3⁄4mi dobrú úroveò,
k èomu bezpochyby prispela aj úèas
zahranièných pretekárov  tentokrát
okrem tradièných súperov z Èiech
a Po3⁄4ska prili aj borci z Chorvátska.
Bez ospravedlnenia i vysvetlenia zruili svoju úèas pilèíci z Ukrajiny.
Ako kadý rok námestovskí
kolegovia pripravili pre verejnos
sprievodné akcie urèené pre lesnícku i nelesnícku verejnos. V areáli
lodenice na brehu priehrady súaili
návtevníci v presekávaní polien na
èas, v hode sekerou na cie3⁄4, v sekaní
na presnos, pílení dvojmunou pílou, v jazde zruènosti na motorovej
kosaèke a rôzne iné atrakcie. Lesní pedagógovia pripravili pre deti
rôzne hry a súae. Kuriozitou bolo
dosiahnutie slovenského rekordu
v presekávaní. Piati oravskí drevorubaèi presekávali topo3⁄4ový peò, hrubý
121 cm. Tento úctyhodný výkon zvládli za 1 hodinu a 14 minút.
Víazom súae sa stal Jaroslav Perveka, ktorý tak zavàil svoje
víazné aenie  zaèiatkom júla zvíazil v stredoèeskom Køivokláte majstrovstvách Èeskej republiky v práci
s motorovou pílou  je teda súèasne
majstrom Èiech i Slovenska.
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Jeden z rozhodcov dvoch
súaných disciplín Presný
rez a Paralelné odvetvovanie
Ing. Ján Kovalèík, CSc.
(na snímke celkom v3⁄4avo,
meranie rezu vykonáva
ïalí rozhodca Pavol Barto)
porovnal priebeh súae
s predchádzajúcim roèníkom
takto: Výkony súaiacich
sú ove3⁄4a lepie ako vlani.
Chlapci prili ve3⁄4mi dobre
pripravení. Zatia3⁄4
iba jediný pretekár
zarezal do podloky.
Súanú disciplínu Kombinovaný rez
rozhodoval Bc. Jozef Krajèí, hlavný majster
na Strednom odbornom uèiliti lesníckom
v Tvrdoíne (na snímke v3⁄4avo, ved3⁄4a neho
v plnej permanencii Ing. Emil Kresan),
ktorý sa ako rozhodca zúèastòuje súae
Drevorubaè roky: Starí harcovníci u
vedia, ako majú k súai pristupova.
Mòa teí, e tu máme aj náho iaka,
tohtoroèného víaza juniorskej súae
v Sigorde Joka Staníka, ktorý dosiahol
610 bodov v abe dreva,
èo je ve3⁄4mi dobrý výkon.

Mladý pretekár Libor utovský z Nového
Mesta nad Váhom pôsobil po absolvovaní
disciplíny Výmena reaze vyrovnane:
Zborka a rozborka mi ani tak nejde,
take som takýto èas oèakával. Mojou
najlepou disciplínou je stínka. Otec
Jakub útovský, ktorý takisto pred rokmi
súail v práci s motorovou pílou hrdo
dodáva, e jeho syn v stínke odviedol
skutoène výborný výkon.

Jaroslav Kmoko bol jedným z tých
divákov súae, ktorý sa chopil
sekery, minútu presekával topo3⁄4ový
kmeò s priemerom 110 cm a dostal za to
vkusný úèastnícky list. Rúbali by ste
ete jednu minútu?, opýtali sme sa ho
bezprostredne po výkone: Tá minúta mi
úplne staèila. Dúfam, e sa to podarí
preseknú. Ale zopakova by som si to
u dnes nechcel. Naastie, nebolo to
ani potrebné, pretoe 189 úèastníkov
tafetového presekávania zo 6 krajín
(z toho 18 ien) to zvládlo za 6 hodín.

Lesnícke spravodajstvo
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Výborné výkony
súťažiacich
Jozef MARKO
Riadite3⁄4 OZ Námestovo
Ing. Jozef Herud si za
prítomnosti
generálneho riadite3⁄4a
Ing. Igora Olajca
a éfa odborov
Mgr. Frantika
Suchanovského uctil dôchodcov  bývalých
z a m e s t n a n c ov
závodu. Po skonIng. Herud na stretnutí
èení
bohatého
s dôchodcami
programu celej dvojdòovej akcie poskytol pre
Lesník bilancujúci rozhovor.
Bude súa Drevorubaè v Námestove
aj o rok?

Milan Melicher, ktorý na snímke
háde obojstrannou sekerou na cie3⁄4
 mimochodom sekera letí vzduchom
v hornej èasti záberu  sa dvakrát trafil,
ale bolo by to pod3⁄4a neho lepie keby
bola 3⁄4ahia sekera.
Èas na prehliadku vetkých
súaných disciplín si naiel aj
nový Minister pôdohospodárstva
SR Ing. Miroslav Jureòa, ktorý
sa porozprával s rozhodcami,
súaiacimi i organizátormi podujatia.
V krátkom interview odpovedal
aj na otázky Lesníka. Aký dojem
na vás urobili ukáky zvládnutia
jednotlivých súaných disciplín na
súai Drevorubaè 2006?
- Táto akcia má ve3⁄4ký význam,
pretoe zmysluplne popularizuje
prácu 3⁄4udí v lese, pomáha udra
pilèíkom ich dobré meno a pozitívne
vplýva na vedomie verejnosti.
Ako vy vnímate prácu pilèíkov?
- Obdivujem ich za to, èo dokáu
zvládnu. Ale myslím si, e ná
obdiv si zaslúia vetci, ktorí svoju
prácu vykonávajú profesionálne
a zodpovedne.

Do stanu, venovanému deom
a mládei, prili vypomôc
námestovským lesníkom aj kolegovia
z Odtepného závodu Revúca, ktorí
majú s lesníckou pedagogikou bohaté
skúsenosti. Riadite3⁄4 závodu Ing. Igor
Viszlai ale nezabudol doda, e stále
sa máme èím inpirova. Napríklad
nedávno od kolegyne z Po3⁄4ska. Deti
za ten èas a nové nápady stoja.

- 1⁄4ahká otázka, ale aká odpoveï.
Vdy, keï skonèí aktuálny roèník súae,
kladieme si ju znova a znova. Tento rok
vak skonèila s takým úspechom, e by
bolo ve3⁄4kou kodou, keby sme ju o rok
nezorganizovali znova.
Ako dlho vám trvala príprava tejto organizaène nároènej súae?

Piati statoèní Oravci Jozef Boldoviak,
Gustáv Polák, Ján Vargonèík, tefan
Koòarèík a Jozef Socha utvorili
slovenský rekord v presekávaní
topo3⁄4ového kmeòa s priemerom
121 cm Rekord má hodnotu 1 hodina
14 minút. Jedného z nich Jána
Vargonèíka sme sa opýtali, èi sa
to nedalo stihnú aj za kratí èas.
Myslím, e sme odviedli maximum.
V príprave na rekord sme si boli
presekávanie v pätici aj vyskúa,
ale toto drevo bolo suché a tvrdé.
Keby bolo èerstvo zrúbané  aspoò
tri dni pred súaou, presekli by sme
ho rýchlejie.
Obrázkový strom, ktorý sa podarilo
vïaka aktivite Ing. Daniela Olejára
zapoièa na akciu od kolegov zo
tátnych lesov TANAP-u, vzbudil
ve3⁄4ký záujem malých i ve3⁄4kých.

- Pol roka. Predovetkým je potrebné pripravi tartovnú listinu, ktorú sme
tento rok zostavovali pomerne 3⁄4ahko,
pretoe záujem bol väèí, ako je moné
odsúai na takejto súai.
Èo poèas týchto dvoch dní urobilo
na vás najväèí dojem poèas súae?

- Najlepí traja pretekári v disciplíne
paralelné odvetvovanie. Ich vystúpenie
v námestovskom amfiteátri bolo pôsobivé. Ve3⁄4mi dobrý pocit som mal aj z toho,
ako zodpovedne sa súaiaci pripravili na
tento roèník a aké výborné výkony na òom
podávali.
Od rozhodcov, ktorí tu rozhodujú u
roky a môu porovnáva, máme informácie
o tom, e súaiaci sú z roka na rok lepie
pripravení na zvládnutie jednotlivých disciplín. Súhlasíte s nimi?

- Urèite. Za vetkým treba vidie tréning a jedine tréning, v ktorom pretekári
získajú potrebné návyky a dostanú ich do
krvi. Jednoducho, majú natrénované.

Pre divákov a návtevníkov ste pripravili viacero zaujímavých a atraktívnych
disciplín, ale ako ste sám pred súaným
programom uviedli, prioritu ste dali ukákam lesnej pedagogiky. Preèo?

- Dnes viac ako predtým potrebujeme
deom a mládei hovori o lese, pretoe
sa do neho dostanú menej ako kedysi.
Mali by vedie, e v lese môu nájs pokoj,
energiu, silu a mnostvo neopakovate3⁄4ných a nenapodobite3⁄4ných záitkov.
Myslím, e súaiaci i diváci by na záver
náho rozhovoru predsa len radi vedeli, èi
bude Drevorubaè v Námestove aj o rok a èi
teda budú ma kam prís...

Text a foto: Jozef Marko

Majster Slovenska spred troch rokov Peter
Grofèík z Oravskej Lesnej vo finálnej fáze rezu
na presnos robí vetko preto, aby nezarezal
do podloky. Nakoniec sa mu to podarilo
a dosiahol aj výborný èas 35 sekúnd a pár
stotín: Stínka mi mohla výjs aj lepie,
ale ostatné disciplíny som zvládol nadoraz.
Som spokojný.

- Orava ich vdy rada privíta. Ak nás
podporí ministerstvo pôdohospodárstva
a generálne riadite3⁄4stvo .p. LESY SR,
ak nás podporia sponzori, tak tu sa nájde
vdy dostatok ikovných 3⁄4udí, ktorí radi
zorganizujú nielen nasledujúci, ale aj ïalie roèníky tejto súae.
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Jaroslava Perveku

Bol to boj
o každý bod
Jozef MARKO
Jaroslav Perveka zo Sihelného pokraèuje vo víaznom
aení na súaiach v práci s motorovou pílou. Pred rokom vyhral majstrovsvá Slovenska, v tomto roku
triumfoval na majstrovstvách Èeskej republiky a do tretice obsadil
prvé miesto aj v tohtoroènej súai
Drevorubaè 2006. Bezprostredne
po tom, ako bolo jeho víazstvo
výsledkovo potvrdené, sme mu poloili otázku, èi toto víazstvo dosiahol 3⁄4ahie ako pred rokom?
- V tomto roku to bolo ove3⁄4a aie. Pretekári boli vyrovnaní
a bodové rozdiely medzi jednotlivými
umiestneniami boli minimálne. No
a samozrejme, bolo to aj o portovom astí, predovetkým v stínke.
V Køivokláte na majstrovstvách Èeskej republiky som mal pred dvoma
poslednými disciplínami dostatoèný náskok, take mi staèilo u len
udriava ho a niè nepokazi. Tam to
bolo suverénne víazstvo. Tu naopak
- do poslednej chvíle to bol boj o kadý bod a vyhra mohol aj ten, kto bol
pred poslednou disciplínou na iestom mieste.

Ktorú disciplínu máte najradej?
- Najradej mám výmenu reaze na motorovej píle, v ktorej som
vèera paradoxne vybuchol.

Ako ste bol spokojný s organizáciou a zabezpeèením súae?
- Som tu v Námestove tretí
krát a vdy to bolo super. Myslím, e
tu u ani nie je ve3⁄4mi èo zlepova.
Rád prídem aj o rok.



S Ing. Jánom
Švančarom o Majstrovstvách
sveta v Estónsku

Chýba nám
profesionalizácia
Jozef MARKO

Igor Hromada

Podpora
Drevorubača?
To je hotová vec
Jozef MARKO
Generálnym sponzorom súae
Drevorubaè 2006 bola u tradiène Husqvarna, ktorá je s viac ako
300-roènou tradíciou najstarou
európskou znaèkou. Obchodného
riadite3⁄4a pre Slovenskú republiku
Igora Hromadu sme sa opýtali,
preèo Husqvarna podporila súa
aj tento rok.
- Z tradície, pretoe Orava je naa
najsilnejia oblas. Pochádza odtia3⁄4to ve3⁄4a pilèíkov, ktorí pracujú po celom Slovensku a Husqvarna tu má
navye vysoké trhové zastúpenie.
Berieme túto akciu ako hotovú vec.

Èo hovoríte na mohutnú ofenzívu v prezentácii konkurenènej
znaèky Dolmar?
- Pre nás nie je rozhodujúca prestí, ale fakt, e vetci ijeme z obchodných výsledkov. Husqvarna
má iné spôsoby, ako zvyova predaj
svojich výrobkov.



Deset námestovských NEJ
z pohledu hosta z Moravy
Jiøí JUNEK

Medzinárodný
pozorovate3⁄4
a technický vedúci reprezentaèného tímu
Slovenskej
re publiky
Ing.
Ján
vanèara,
ktorý
je
vedúcim
Odboru
Ing. Ján vanèara
usmeròovania lesníckych èinností v .p. LESY SR, sa vrátil
z 27. Majstrovstiev sveta v práci s motorovou
pílou. Uskutoènili sa v dòoch 15. a 20.8. 2006
v estónskom mesteèku Otäpä a titul majstrov
sveta získali domáci Estónci.

Ako sa darilo slovenským reprezentantom
na prestínom podujatí, ktoré sa koná raz za
dva roky?

- Spomedzi 28 klasifikovaných krajín
skonèilo slovenské drustvo v zloení Jaroslav Perveka, Mário Mudrák a Jaroslav Kukuc
na 18. mieste. Je to lepie umiestnenie ako pred
dvoma rokmi na majstrovstvách sveta v Taliansku, kedy Slováci obsadili 23. miesto. Najväèiu
stratu bodov nám spôsobilo umiestnenie v disciplíne rez na podloke, v ktorej dvaja nai pretekári zapílením do podloky prili o monos
umiestni sa na popredných prieèkach.

Èo je nutné urobi preto, aby patrilo
Slovensko v silnej konkurencii súaných
drustiev v práci s motorovou pílou do úzkej
svetovej pièky?

- I keï sa tréningové podmienky naich
pièkových pilèíkov v ostatných rokoch nepatrne zlepili, naïalej nám chýba profesionalizácia,
na ktorej sú zaloené výborné výsledky profesionálnych pretekárov. Myslím si, e nasledujúce
dva roky do konania ïalích majstrovstiev sveta
v Belgicku by sme mali vyui na vytvorenie
národnej organizácie ako predpokladu vstupu
Slovenska do novej medzinárodnej organizácie súaí v pílení dreva IALC (International
Association Logging Championship). Takto by
sme dokázali garantova nielen skvalitnenie
tréningu pretekárov, výcviku rozhodcov a zabezpeèenia moderných meracích pomôcok, ale aj
potvrdenie celotátnej orientácie na organizovanie a zúèastòovanie sa súaí drevorubaèov.



Perfektně připravený porost k disciplíně těžba•
Hladký průběh soutěží bez větších příčin k protestům•
Vysoká úroveň dřevorubců z Oravy, z nichž jeden také zvítězil (on takový Vorlíček byl také dobrý)•
Fandění diváků domácím soutěžícím (za Jaroslavem Kukucem přijelo půl dědiny)•
Zájem dětí o les a lesnictví projevený v aktivitách lesní pedagogiky•
Soutěživého ducha projevili i dospělí chlapi v přesekávání kmene•
Tradičně vynikající lesnický guláš z Oravy (přijeďte i na náš z Moravy)•
Bohatá tombola (štěstí opět nesedlo na příslovečného vola)•
Tentokrát byl ten Nejvyšší spravedlivý k organizátorům – vydrželo přijatelné počasí•
Představitel lesnického Olympu Ing. Greppel přislíbil další ročník Drevorubača v Námestove•
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Pestovanie listnatých lesov
Valerián VEC
V dòoch 17.-19.júla 2006 sa uskutoènil vzdelávací kurz s tematickým názvom:
Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prírastkovú produkciu. Ilo o sektorový operaèný program
Po3⁄4nohospodárstvo a rozvoj vidiek -prièom projekt bol spolufinancovaný EÚ.
Gestorom kurzu bol prof. Ing. Milan
Saniga DrSc., Technická univerzita vo
Zvolene, Katedra pestovania lesa, cez
Centrum ïalieho vzdelávania TU. Odborným obsahom kurzu bola výchova
a obnova listnatých porastov-prírastkové hodnotové hospodárstvo. Kurz bol
rozvrhnutý na teoretickú a praktickú
èas. Teoretická èas bola v poslucharni
Ul-2TU vo Zvolene. Praktická èas prebiehala v demontraèných objektoch VLP
Zvolen, Budèa-Kremenný potok. Úèastníci gestorom kurzu, boli vedení k sústavnému premýlaniu v oblasti pestovných
technológii, pri venovaní pozornosti pôvodným lesným ekosystémom v smere
cie3⁄4avedomého regulovania, ako aj prispôsobovania lesa, hlavne jeho truk-

túry pod3⁄4a produkèných a funkèných
cie3⁄4ov. Zámer bol, aby ovplyvnovanie pestovnými zásahmi malo za úèel vytvorenie
lesa v prirodzenom stave, repektujúc
prírodné zákonitosti lesných ekosystémov, teda prírode blízke pestovanie, kde
ploný a èasový poriadok je podriadený
biologicko-produkèným kritériam jednotlivých stromov a funkène poadovanej truktúre porastu. Inými slovami
jednotlivé okruhy odbornej problematiky
vzájomne na seba naväzovali. Prírastková produkcia listnatých porastov (DB,BK) mala poukáza na vplyv asimilaènej
schopnosti listov (voda, svetlo...) ku hodnotovej produkcii a súèastne tvar koruny (DB, BK) jej rozmer ku prirastavosti.
Ïalia pozornos smerovala k vytvoreniu
súladu stanovitných podmienok s ekologickými nárokmi drevín so zameraním sa
na dreviny tvoriace hodnotovú produkciu,
ako aj dreviny formotvorneho vplyvu. Vetky tieto poznatky vyúsovali k úvahám
k biologický a ekonomický nutnej výchovy
listnatých porastov pod3⁄4a rastových fáz

Ohnivý kohút opäť kikiríkal
Peter GOGOLA
Tohtoroèný suchý a horúci júl mal za
následok okrem plných kúpalísk aj ïalí,
neelaný efekt: lesný poiar v lokalite Orlová nad obcou Pohorelá (starí Rimania
vravievali: nomen omen  meno predurèuje). Beòuský závod je po veternej kalamite
v novembri 2004 kadoroène postihnutý
lesnými poiarmi.
Poiar bol zistený v popoludòajích
hodinách v utorok 18. júla - spozorovala
ho po 15.00 h osádka vrtu3⁄4níka, ktorá
z ako prístupného terénu pribliovala
kalamitné drevo. Ako povedal riadite3⁄4 OZ
Beòu Ing. Vladimír Idinský, v tom èase
som sa práve chystal v rámci dovolenky
vybra zo túrova do Ostrihomu. Správa ma
zastihla na hraniènom moste Márie Valérie.
Nasledovala otoèka o 180 stupòov a smer
Pohorelá. Trochu ma prekvapilo, e som
priiel skôr autom zo túrova, ako priletel
prvý vrtu3⁄4ník.
Beòuania nasadili vetky 3⁄4udské
i technické zdroje  na likvidácii poiaru
sa v prvý deò podie3⁄4alo 110 dobrovo3⁄4níkov
- ivnostníci, dodávatelia prác a ïalí obèania z Pohorelej a He3⁄4py - a 30 technicko
hospodárskych pracovníkov z beòuského
závodu. Proti ohòu bojovali 3 LKT, 2 zemné

stroje KOMATSU, v plnom nasadení boli
4 Avie a 8 terénnych vozidiel. V noci pracovalo v teréne 60 dobrovo3⁄4níkov a 10 THZ.
Poiarna technika v extrémnych svahoch
bola takmer bezmocná  neby lesného
kolesového traktora, bol by aj ruský ZIL
s cisternou bez ance dosta sa k ohòu.
Úspech protipoiarneho zásahu spoèíval
v rýchlom nasadení 2 vrtu3⁄4níkov s hasiacimi vakmi: jeden z letky Ministerstva vnútra
SR, a druhý, vyiadaný LESMI SR z popradskej firmy Air Transport Europe (ATE).
Tretí priletel a v stredu z Vojenskej leteckej
základne v Preove. Na druhý deò hasièi,
lesníci a dobrovo3⁄4níci pokraèovali v hasení.
Poiarovisko o rozlohe cca 3 hektáre sa nachádzalo v prevanej miere v spracovanej
kalamite, okrajom zasahovalo do stojaceho porastu, ktorý vietor v novembri 2004
uetril. Napriek poèiatoènému optimizmu
sa situácia zaèala zhorova, keï zaèal fúka západný vietor. Oheò sa zrazu prebral
k ivotu a zaèal ohrozova porast. Situáciu
sa podarilo zvládnu a vo tvrtok 20. júla.
Pri lokalizácii a hasení poiaru zasahovalo pribline dvesto 3⁄4udí, z nich bolo asi
60 prísluníkov Hasièského a záchranného
zboru (HaZZ), vrátane prísluníkov Záchran-

(mladina, rïkovina, rïovina...) Gestor
kurzu prezentoval teoreticko-praktickou
formou prírastkovú produkciu (podrastové hospodárstvo, mozaikové porasty...)
prirodzenú obnovu a to vetko ku vzahu
ekonomického zhodnotenia, s poukázaním na potrebu legislatívnej úpravy, ako
aj nového prístupu k inventarizácie zásob.
Tento kurz bol urèený pre OLH, aby v rámci svojej pôsobnosti do pestovania lesa
vniesli novú filozofiu myslenia, pretoe
jednotlivé ukákové modely je moné poui aj pre vlastnú aplikáciu v praxi. Myslím, e trhová ekonomika vyaduje novú
a to zdravo podnikate3⁄4skú orientáciu, teda
od technokratického rozvoja výroby ku
komerènej dominancii a práve tieto kurzy
k tomu dôsledne prispievajú.
Ing. Valerián vec
je vedúci LS ahy, OZ Levice



nej stanice HaZZ zo iliny. Leteckými silami
na poiarovisko sme dopravili asi 100 tisíc
litrov vody, ïalích 120 tisíc litrov vody sme
doviezli cisternami po kamenistých cestách
v ako prístupnom teréne. Pri likvidácii poiaru 3⁄4ahie zranenie utrpel iba jeden strojník, ktorý si narazil ruku pri vedení vozidla
v kamenistom teréne. Nik iný poèas zásahu
nebol zranený, uviedol riadite3⁄4 Okresného
riadite3⁄4stva Hasièského a záchranného
zboru (HaZZ) v Brezne a velite3⁄4 zásahu Ivan
vantner.
Na záver pointa: rozsiahle lesné poiare na kalamitných plochách by nemali
také nièivé následky, ak by boli horiace
lesné porasty a kalamitiská dostatoène
sprístupnené lesnými cestami. LESY SR
po nièivej vetrovej kalamite z novembra
2004 ete na jar minulého roka zaslal iadosti na Krajský úrad ivotného prostredia
(KÚP) v Banskej Bystrici o výstavbu celkovo 23 lesných ciest a zvánic s dåkou
takmer 30 kilometrov v NAPANT-e a jeho
ochrannom pásme. KÚP v Banskej Bystrici nevydal súhlas na výstavbu ani jednej
z lesných ciest a zvánic, o ktoré tátne lesy
iadali. Ministerstvo ivotného prostredia
SR rozhodnutia KÚP potvrdilo. Take to,
e poiar nad Pohorelou sa nerozíril a
po umiac, bolo vïaka nasadeniu leteckej
techniky a hlavne vïaka tomu, e nefúkal
vietor. Bez siete lesných ciest je nasadenie
automobilovej hasièskej techniky nemoné. Ostáva dúfa, e tento fakt si na KÚP
uvedomia...
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Lokálne poiare sa ako hasia
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Lesné cesty. Veèný a na prvý
poh3⁄4ad nerieite3⁄4ný problém celých
generácií lesníkov. Napriek neustále meniacim sa podmienkam v lesnom hospodárstve a následnom
preferovaní rôznych priorít vo financovaní , tieto tepny lesnej prevádzky
ostanú hlavným determinantom
pouitia moderných technológií.
Lesný závod Revúca nie je
vybavený manipulaènou linkou.
Máme 3 menie expedièné sklady
rozmiestnené po teritóriu závodu.
Tieto podmienky nám umonili,
aby sme sa vybrali cestou maximalizácie dodávok dreva z odvozných
miesto priamo k naím odberate3⁄4om, ako je to bené vo svete. V posledných rokoch sa technologická
vybavenos dodávate3⁄4ov prác v odvoze dreva posunula ve3⁄4kým skokom dopredu. Objavili sa výkonné
odvozné prostriedky s ve3⁄4kou monosou
modifikácie loného priestoru a rýchlymi
a výkonnými hydromanipulátormi. Jediným limitom k zvýeniu podielu dodávok
po osi tak ostali nekvalitné lesné cesty.
Ve3⁄4mi sme preto uvítali mylienku nového
vedenia GR, aby sa zarobené peniaze vrátili spä do lesa  v naom prípade teda do
lesných ciest.
Aj v oblasti rekontrukcie lesných
ciest sa technologické monosti zlepili. Investori poadujú èo najkvalitnejie
lesné cesty za èím menej peòazí. V zahranièí nieko3⁄4ko rokov vyuívajú technológiu recyklácie lesných ciest frézou
nesenou traktorom. Technológia je zaloená na mylienke vyuitia miestnych zdrojov na spevnenie vozovky. Najprv sa strhne
krajnica a vyèistia priekopy, prièom pouitý mechanizmus vytriedi takto vzniknutý
materiál a na vozovku uloí vetok pouite3⁄4ný trk a kamenivo rôznych frakcií.
Následne fréza tento materiál spolu s pô-

vodnou vozovkou zomelie na volite3⁄4nú
ve3⁄4kos frakcie a po úprave pláne vozovky
grédrom nasleduje zhutnenie povrchu.
Zbytok urobia atmosférické zráky, ktoré
ete viac spevnia povrch vozovky tým, e
zaplavia drobné èastice do truktúry väèích a cesta je obnovená.
Toto je samozrejme ve3⁄4mi zjedno-
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Názory z praxe
Chceli sme òou vak vyriei hlavne
vytàèanie masívnych skál z podloia, èo ve3⁄4mi dobre zvládla.
2. Rovnaká cesta. Úsek vak strmý
s trèiacimi skalami a navye s asi
50 % podielom hlinitej zloky na vozovke. V spolupráci s dodávate3⁄4om
prác bola zrealizovaná nasledovná
technológia:
Na základe vzorky materiáCesta na vápencovom podloí
lu odobratej z koruny vozovky bolo
po rozbore VÚIS navrhnuté zloenie stabilizátora /materiál s obsahom cementu, vápna prípadne
iného spojiva/. Kvôli ve3⁄4kému
pozdånemu sklonu cesty bolo realizované aj pozdåne odvodnenie.
Materiál z priekopy bol èiastoène
pouitý na vozovku. Nasledovalo
Vladimír HLINKA frézovanie vozovky na potrebnú
frakciu potom zapracovanie stabilizátora, úprava a zhutnenie. Na záduené vysvetlenie a celý technologický
ver sa nastriekala jedna vrstva asfaltovej
proces má mnostvo ïalích detailov, ale
emulzie kvôli uzavretiu povrchu vozovky
zároveò je ve3⁄4mi flexibilný a schopný priproti vode.
spôsobi sa poiadavkám klienta.
Táto technológia je samozrejme
V zásade je vak najlepie pouidrahia, ale úsek cesty prakticky beným
te3⁄4ný tam, kde je na vozovke dostatoèné
osobným autom nezjazdný, bol perfektne
mnostvo pevného materiálu s èím menzrekontruovaný.
ou prímesou hliny.
3. Rekontrukcia starej asfaltovej cesZúèastnili sme sa nieko3⁄4kých prety. Práce vykonala iná firma, ktorá vak
zentácií a keïe sme boli vnútorne premala aj rozdielne technologické vybavesvedèení, e je to správna cesta ako nájs
nie. Najprv potrebovali vozovku v celej
prienik medzi kvalitou a cenou, rozhodli
dåke rozrui ahanými vidlami /resp.
sme sa túto technológiu vyskúa v naich
hydraulickým kladivom/ - nimi pouívaterénnych a klimatických podmienkach.
ná fréza nemohla frézova rastlú skalu.
Vytypovali sme dve lesné cesty.
Cesta sa u nachádzala na inom podloí,
Jedna s vekom viac ako 30 rokov spevpreto bola ve3⁄4mi dôleitá jej ochrana pred
nená penetraèným nástrekom s úsekmi
vodou. Urobili kvalitné pozdåne odvodnes absolútne znièenou vozovkou a druhá
nie s hustou sieou priepustov. Samotný
v krasovej oblasti na vápenci, ktorá neboprofil vozovky bol navrhnutý ako vypuklý
la spevòovaná asfaltom, ale prevádzkou
so zvaovaním od stredu ku obidvom krajsa z podloia dostali na povrch vozovky
niciam. Na tomto úseku sme sa rozhodli
balvany z podkladovej horniny. Výberopoui asfaltovú penetráciu, a preto frézovým konaním sme vybrali dve rôzne firvanie bolo len na hrubiu frakciu, následmy. Chceli sme technológiu vyskúa vo
ne bolo potrebné vyplavi prachové èasti
viacerých alternatívach preto sme zvolili
/postrek vodou/ a po vysuení sa apliko4 rôzne modifikácie, ktoré sme aplikovali
vala asfaltová ivica, ktorá spojila kamena súvislé úseky ciest.
nivo na vozovke. Táto firma vyuívala na
l. Cesta na vápencovom podloí. Tu sme
zhutòovanie vibraèné dosky. Tieto sa im
zvolili najjednoduchiu modifikáciu techna základe 5-roèných skúseností osvedèili
nológie. Úpravu krajnice, rozfrézovanie
viac ako vibraèný valec.
vozovky, poloenie prieèneho odvodnenia
4. Tento úsek bol praktický totoný s pre/odráky/, úprava povrchu a zhutnenie
dolým. Neaplikovala sa vak asfaltová
vibraèným valcom. Nerobili sme pozdåne
penetrácia a preto sa frézovalo viackrát.
odvodnenie, pretoe voda v krasovej oblasTakto vzniknutá jemná frakcia sa pomoti rýchlo vsiakne do podloia a problémom
cou vody silne zhutní a vytvorí kvalitnú
je len prívalová voda. Profil vozovky bol
vozovku.
rovný, v zákrutách klopený, na priamych
V príspevku som sa snail, èitaúsekoch s miernym sklonom ku krajnici
te3⁄4om aj pre laika zrozumite3⁄4nou formou
kvôli odtoku vody. Táto technológia je najpredstavi odskúané technológie. Ing.Búrýchlejia a najlacnejia, ale predpoklaci, konate3⁄4 jednej z dodávate3⁄4ských firiem,
dáme, e aj s najmenej trvácou vozovkou.
by vedel o monostiach týchto technológií
rozpráva ove3⁄4a dlhie a na vyej odbornej úrovni, ale dúfam, e Vás tieto mylienky napriek tomu zaujali.
Bude urèite zaujímavé sledova
ako sa zrekontruované cesty správajú.
Ve3⁄4a napovie stav ciest u na budúcu jar
a pod3⁄4a toho sa rozhodneme, ako ïalej
s rekontrukciou ciest.
Ing.Vladimír Hlinka
je vedúci lesníckej výroby, OZ Revúca

Podeľme sa
o skúsenosti



Pro Silva Slovaca
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Prírode blízke obhospodarovanie lesa

IV. V šľapajach slávneho rodáka
Rudolf BRUCHÁNIK
Meno J.D.Matejovie je spojené
predovetkým s jeho pôsobením v lesoch stredného Slovenska a zavádzaním umelej obnovy do preaených
banských lesov. Hoci tento pestovate3⁄4ský prístup nie je dnes programom
hnutia Pro Silva, jeho prístup bol v tej
dobe novátorský práve tak, ako sa zo
súèasnej praxe vymykajú postupy
prírode blízkeho obhospodarovanie
lesa. Práve lesy v okolí È. Balogu pre
ne poskytujú mnoho príleitostí a nasledovníci èiernobalockého rodáka ich
zaèínajú aj praktizova. Ako prvý sa
mylienkami Pro Silva nechal inpirova Ing. Vojtech Ilèík na LS Sihla a po
pár rokoch je dnes v obvode OZ Èierny
Balog zaloených 5 demontraèných
objektov. V tom zhone za naháòaním
plánu aby (na OZ sa roène aí do
200 tis.m3 hmoty) by si niekto mohol
poveda, e na hranie v lese nie je
èas, ale znalí veci vedia, k èomu toto
hranie smeruje. Produkèná schopnos balockých lesov je obrovská,
ale èasté vetrové a snehové kalamity,
oèakávané klimatické zmeny, extrémy
poèasia a vývoj podkôrneho hmyzu sú
aktuálnou hrozbou pre väèinu homogénnych jednovrstvových porastov
smreka. Ich postupnou prebudovou
na viacetáový prírodný les by sa mala
zabezpeèi ich väèia stabilita, odolnos a zároveò udranie vysokej produkènej schopnosti.
Práve s týmto zámerom sa zaèal obhospodarova objekt na Sihle,
kde na výmere 683 ha hospodári 1⁄4ubomír Kováè. Okrem skupinovej obnovy na 1 výku porastu naplánovanej
v rubných porastoch nad 90 r. je tu zamý3⁄4aný i jednotlivý výber, resp. výber
v mikroskupinkách 2-3 stromov s cie3⁄4om ponecha 80-100 najvitálnejích
jedincov na ha do doby, keï následný
porast zaène dosahova ich úroveò.
Z h3⁄4adiska klasickej prebudovy sú tieto porasty u v pokroèilom veku, ale u
prvá zaakávacia skúka potvrdila, e
nemusí ís o márny pokus. V r. 2004
pár týdòov po presvetlení o intenzite 1200 m3 na ploche 10 ha postihla
porasty novembrová kalamita a hoci v nich dolo ku kalamitnej abe
1800 m3, truktúru porastov to nerozvrátilo. Dnes môeme len polemizova,
ako by to dopadlo, keby sa v zmysle

predpisu obnovili pásovým dorubom
a vystavili otvorenú porastovú stenu
víchrici, ktorá len v samotnom objekte
vyvrátili a zlomila cez 25000 m3 dreva.
Zabráni podobným problémom je cie3⁄4om v demontraènom
objekte Krám, ktorý je génovou základòou pre smrek. Jeho výmera je
522 ha a novým OLH pripraveným ho
obhospodarova je Ján Schön. Takmer
polovicu plochy tvoria rovnorodé 5560 roèné porasty, umelo zaloené na
mieste rozsiahlej kalamity z povojnového obdobia. Ich výchova silnými prebierkami je nevyhnutným opatrením
na udranie optimálneho tíhlostného
koeficientu a iadúcu ve3⁄4kos zelenej
èasti koruny. Aktuálny predpis aby
vo väèine z nich je preto na úrovni
a 15% zásoby, èo spolu s hmotou
husto navrhnutej siete pribliovacích
liniek znamená niekde a 100m3/ha.
Zároveò v tých èastiach, kde dochádza
k spontánnej prirodzenej obnove bude
vzh3⁄4adom na ich ideálny vek moné
zaèa s prebudovou. Rubné porasty
budú obnovované skupinovými clonnými rubmi na 1 výku porastu. Tie
sú najlepím rieením tak pre pestovate3⁄4ské ciele ako aj pre zachovanie
atraktivity Lesníckeho skanzenu, ktorý ohranièujú a pre ktorý by sa ich rozparcelovania pásovými prvkami urèite
nehodilo.
K prírode blízkemu lesu má
najbliie demontraèný objekt Dobroèský prales s výmerou 312 ha, ktorého 1/3 tvorí prírodná rezervácia
ponechaná na samovývoj. Dlhodobým
cie3⁄4om OLH Miroslava Paického je na
zostávajúcich 2/3 vytvori trvalý viacetáový les ako porovnávací objekt
k bezzásahovej pralesnej èasti. Pri
výchovných zásahoch sa zaène postupne s prebudovou, obnova bude
realizovaná výluène skupinovým
alebo jednotlivým výberom. Zvýenou starostlivosou o jed3⁄4ové
prirodzené zmladenie aj s pomocou maloploných oplôtkov by sa v tejto èasti mal
zachova stabilný podiel
jedle, ktorá je v nárastoch
pralesa u znaène redukovaná a nahradená listnáèmi.
Hlbie v baloc-

kých lesoch a trochu bokom od frekventovaných trás sú 2 objekty, leiace
na hranici lesných obvodov, obhospodarovaných OLH Ing. Vojtechom
Ilèíkom a Ing. Martinom Daxnerom.
Spolu majú výmeru takmer 350 ha,
sú súèasou vtáèieho územia a zároveò vsadené medzi prírodné rezervácie
Zadná Po3⁄4ana a Hronèokový Grúò. Dostatoèný dôvod na to, aby porasty, ktoré z väèej èasti vstupujú do rubného
veku, neboli rozkúskované okrajovými
clonnými rubmi ale zachovali prírodný
charakter celého územia vyuitím jemnejích postupov. K tomu úèelu bude
potrebné vykona ich dôkladné rozèlenenie a následne odclána skupinky
prirodzeného zmladenia buka a javora
v malých skupinách, smreka aj jednotlivým výberom. Zaetrovanie aby
nie je úèelom, plánovaný etát bude
zrealizovaný v plnej výke.
A to je aj cie3⁄4om prírode blízkeho obhospodarovania na vysoko
bonitných balockých stanovitiach.
Vyui ich produkènú silu ale zároveò
zvýi ich stabilitu aj cez zmenu porastovej truktúry smerom k vertikálnej
výstavbe. Aby aj po víchrici, ktorej ako odolávajú i výberkové lesy a ktorou
sa preláme èi dokonca rozvráti horná
vrstva, zoslali v poraste mladie vývojové tádiá, okamite schopné prevzia
funkciu lesa. Na holých plochách po tatranskej kalamite to môe trva
celé desaroèia...
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Poľovníctvo na webe
II. časť

Peter GOGOLA

Éra elektronických médií zasahuje do každodenného života. Napriek tomu, že tlačené noviny a časopisy asi nikdy úplne nevymiznú, elektronické médiá postupne preberajú pozíciu lídra na trhu s informáciami.
Špecifickým médiom je internet. Objem informácií, ktoré je možné z tohto
zdroja získať, je nepredstaviteľný. Čokoľvek, čo vás zaujíma, nájdete pomocou internetového prehliadača doslova za pár sekúnd. A že sa to týka
aj poľovníctva, o tom niet pochýb. Zrejme najkvalitnejšou elektronickou
informačnou databázou v slovenskom (a maďarskom) jazyku je webová
stránka www.polovnictvo.com, Prvú časť rozhovoru s jej „duchovným otcom“, vášnivým poľovníkom, fotografom a pilotom bezmotorových lietadiel Frigyesom Takácsom sme uverejnili v minulom čísle LESNÍKa. V tomto
čísle publikujeme druhú časť rozhovoru.
Máte preh3⁄4ad o tom, ko3⁄4ko návtevníkov denne zhliadne Vau webovú
stránku? Ktorá jazyková mutácia je sledovanejia - slovenská alebo maïarská?
Návtevnos webovej stránky sa
stále mení. Pohybuje to denne okolo 700,
èo je mesaène 20  23 000 návtevníkov.
Máme 2500 registrovaných návtevníkov a tento poèet sa denne zvyuje o 5 a
10 nových èlenov. Tie údaje platia pre Po3⁄4ovnícku informaènú databázu. Maïarská
jazyková mutácia je slabia. Tam je mesaèná návtevnos okolo 8000 návtevníkov a máme iba 1300 registrovaných
èlenov. Maïarská stránka slúi iba na to,
aby nae výsledky z oblasti po3⁄4ovníctva,
lesníctva a ochrany prírody boli pre naich juných susedov ponúkané z prvej
ruky. Dos dobre poznám stav ich po3⁄4ovníctva, preto môem vyhlási, e máme
èo ukazova a máme ve3⁄4a vecí, na ktoré
môeme by právom hrdí. Aj napriek k tomu, e na Slovensku je menej zveri ako
u naich juných susedov, u nás sa po3⁄4uje
kultúrnejie a viac sa dbá na dodrovanie
tak predpisov ako aj po3⁄4ovníckych zvykov.
Otázkou je iba to, e do kedy?

1⁄4udia vo Vaom okolí vedia, e
ste èlovek s mnohými zá3⁄4ubami. Èomu
 okrem po3⁄4ovníctva a internetu  venujete svoj èas?

Som technický typ. ivím sa ako
strojník na stavebných strojoch. Ani sám
neviem ako sa do mòa dostali tie gény kto-
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ré ma nainfikovali váòou po3⁄4ovníctva.
Nikto z predkov toti nepo3⁄4uje. Napriek
tomu, e skôr som zaèal po3⁄4ova ako lieta, ako mi je poveda, ktorá váeò je vo
mne väèia. Ale skôr to lietanie. Tak pre
po3⁄4ovníctvo ako aj pre lietanie je potrebné
iroké spektrum vedomosti a pevné sebaovládanie, ale tieto dve váne si vyadujú
úplne iné povahové vlastnosti èloveka.

Ïakujem za rozhovor.

Je úasné stretnú èloveka, ktorý
je tak zanieteným fanúikom rôznorodých
zá3⁄4ub. Ostáva mi sòa svoj imaginárny klobúk v úcte pred skvelým èlovekom, pánom
Takácsom, ktorého priatelia oslovujú familiárne Frico. Na jeho po3⁄4ovnícku webovú
stránku sa pozrieme v budúcom èísle.



K údajom o neúmernom náraste vydry rieènej v povodí rieky Hornád,
prípadne v iných povodiach, ktoré nám
z literárnych prameòov ministerstvo
cituje sú jednak 30 rokov staré a tie
z rokov 2003-2004 sa opierajú o dielèi
prieskum, keï na 50 km vodných tokov
Hornád, Ve3⁄4ká Biela Voda a Vernársky
potok bolo zistených 13 jedincov vydry
rieènej, prièom aisko teritórii 2-3 jedincov bolo údajne mimo tohto územia.
Keïe SRZ nemá odborníkov
na vydru a výskumom vydry sa nezaoberá, ako oponova týmto èíslam, ale
dovolíme si upozorni na starí údaj
publikovaný Chudíkom, ktorý zistil, e
na 1 vydru pripadli v priemere 4 km
hlavného toku. Jednalo sa o toky, ktoré
boli ve3⁄4mi dobre a výborne zarybnené.
V tomto prípade na 50 km vodných tokoch a zistených 13 jedincov pripadá
3,84 km toku na jeden exemplára vydry, èo potvrdzuje výsledky citovaného
autora. Aspoò malá satisfakcia pre
rybárov, e sa vzorne starajú o zverené
rybárske revíry...
Ku kodám na pstruhových
rybníèkoch v Novoveskej Huti sa nemienime vraca, sú oplotené a ako
ministerstvo v stanovisku uvádza pre
vydru je vo3⁄4ný prístup po vodnom toku
do rybníèkov a zároveò priznáva, e obèasné prelovenie vydrou potoka Hlinica
a ostatných chovných potokov je moné. Je preto evidentné, e kody jednoznaène idú na vrub vydre.
V meste Spiská Nová Ves sa vyskytoval jeden jedinec vydry rieènej, ktorý
sa celú zimu zdriaval pod 3⁄4adovými kryhami pri vodnom stupni na sídlisku Mier.
Jedinec odtia3⁄4 vychádzal o 16,00 hod.,
a prelovoval úseky rieky Hornád proti
prúdu asi 800 m, alebo po prúde asi
2000 m. Z desiatich noèných pozorovaní bol len dvakrát pri tomto jedincovi
zistený ïalí jedinec vydry, prièom vdy
bol kontrolovaný celý úsek Hornádu cez
mesto Spiská Nová Ves. Prítomnos tejto
vydry, vrátane obratného lovu rýb, bola
pozitívne a s obdivom vnímaná verejnosou. Týmto, e táto vydra bola v úseku asi
3 km pozorovaná v rôznom èase a na rôzných miestach, dospeli pravdepodobne
rybári k záveru, e ide o 6 vydier na Hornáde v meste Spiská Nová Ves.
To3⁄4ko z odpovede ministerstva
na konkrétny poznatok rybárov. Nevyluèujeme, e tento poznatok je správny,
nako3⁄4ko nikto z rybárov v Spiskej Novej Vsi jej chovanie nonstop nesledoval
a nie je odborníkom na biológiu vydry.
Pokia3⁄4 to isté chce ministerstvo
aplikova aj na rybniènú sústavu v Koarovciach, nemá pravdu. Tam sú vydry
sledované pracovníkmi rybnièného hospodárstva, pretoe pracovníci strediska
sú na rybníkoch nepretrite 24 hodín
a vydra je monitorovaná aj v noci. Kontatovanie, e vydry preferujú ryby
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Vydra sekunduje
kormoránovi
(dokonèenie z Lesníka è. 7-8)

do 15 cm (80%) je len teória. Prax je úplne iná a vydru práve zaujíma väèia násada rýb. Ak väèiu násadu rýb nemá,
konzumuje aj menie ryby. Pár metrov
od rybniènej sústavy teèie rieèka O3⁄4ka,
ale vydry jednoznaène preferujú 3⁄4ahiu
koris v rybniènom chove. V závere listu sa uvádza: Vo vaom liste uvádzané
lokality výskytu vydry sú tradiènými
teritóriami,
dlhodobo
vyuívanými
týmto cicavcom a sú o nich zmienky
i v starích prácach venovaných vydre
v minulosti. Súèasou potravy vydry
sú samozrejme aj iné druhy rýb ako
komerène (portovo) vyuívané a iné
ivoèíchy (obojivelníky, plazy, vtáky,
cicavce) a jej predácia nemôe by hlavnou príèinou úbytku rýb v tokoch.
Priznanie náhrady kôd na vo3⁄4ných vodách z dôvodu predácie vydry
nie je zauívané ani v iných európskych krajinách a v tomto
smere MP SR neplánuje iniciova iadne legislatívne zmeny.
V niektorých tátoch EÚ, kde sa
vydra vyskytuje sa dokonca neuhrádza ani koda spôsobovaná
vydrou na rybochovných zariadeniach. Nevyhnutným predpokladom priznania náhrady
kody je pouitie preventívnych
opatrení zabraòujúcich vydre
v prístupe k nádriam, rybníkom alebo sádkam. Patrí medzi
ne vyia diverzita a niia denzita rybej obsádky, zlepenie
stanoví v rybníkoch, oplotenie (zapustenie do zeme aspoò
20-30 cm a vo výke najmenej
100 cm nad povrchom, podpora
elektrickým ohradníkom, mree na prítokoch a odtokoch...),
zakrývanie otvorov na zamrznutých rybníkoch a pod.
Pretoe na vo3⁄4ných vodách i vo
vodných nádriach a rybnièných sústavách pôsobia mnohé iné faktory
(klimatické vplyvy, zneèistenie, zlé hospodárenie, pytliactvo, iní predátori), nie
je moné pripísa vydre vetky straty
na hospodárení i úbytok rýb v teèúcich
vodách. Nápadné je to u lipòa tymiánového: na jeseò do vo3⁄4nej vody vypustené
na granuliach odchované jednoroèné
lipne sa nevedia v krátkej dobe adaptova na prirodzenú hmyziu potravu a sú
z väèej èasti len potravou pstruhov. Na
kodu spôsobenú vydrou je rybármi
usudzované len na základe malého poètu vylovených rýb na jeseò.

Stanislav GÉCI
V rámci dotácií cez Environmentálny fond bolo pre Slovenský rybársky
zväz a jeho organizácie poskytnutých
v r. 2004 celkovo 5,3 mil. Sk na projekty
Obnova priaznivého stavu ichtyocenóz
vo vo3⁄4ných vodách v rybárskom uívaní
SRZ a Potravná dotácia rybích násad
pre vydru rieènu, v r. 2005 to bolo celkovo 3,67 mil. Sk na projekty Zachovanie
priaznivého stavu ichtyocenóz vo vo3⁄4ných vodách v rybárskom uívaní SRZ
a revitalizácie Hrona a Rimavy (zdroj:
www.envirofond.sk).
Z uvedeného dôvodu sme preto
toho názoru, e MP SR venuje uvedenej problematike dostatok priestoru aj
finanèných prostriedkov, ktorých prerozdelenie a pouitie realizuje samotný
Slovenský rybársky zväz. To3⁄4ko na záver
z listu .

Ani raz v liste neodznelo, e
vydra je mäsoravec pecializujúci sa
najmä na ryby. Zabezpeèenie ochrany
rýb pred vniknutím do chovov rýb pod3⁄4a
predstáv ochranárov má ïaleko od racionálneho myslenia. Práve zlepenie èistoty vôd od zaèiatku 90 rokov minulého
storoèia môe za to, e nastala priam
explózia populácie vydry, klimatické
vplyvy práve nahrávajú vydre, ktorá sa
v období sucha, ktoré tu bolo v r. 2003
a koncom minulého roku priam realizuje v tokoch s minimálnymi prietokmi
vody, pytliactvo sa viac ako po iné roky
darí rybárom eliminova a zlé hospodárenie, tomu nerozumieme, èo pod týmto
bolo myslené. Pod3⁄4a slov niektorých
ochrancov prírody sa vydrám darí preto,
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lebo rybári ich dobre kàmia. Zrejme
toto bolo myslené pod týmto zlým hospodárením. Rybári sú v zmysle zákona
o rybárstve povinní revíry riadne zarybòova. Áno, sú v tom aj iní predátori,
na prvom mieste kormorán ve3⁄4ký, ktorému spomínané milióny z Environmentálneho fondu vystaèia na dva týdne
zimného hodovania na slovenských
vodných tokoch a nádriach.
Posledným nezmyselným tvrdením na záver je, e jednoroèná násada
lipòa je odchovávaná výluène na granulách a vypúaná je na jeseò do vo3⁄4nej
vody, kde sa v krátkej dobe nedokáe
adaptova na prirodzenú hmyziu potravu a je z väèej èasti potravou pstruha
potoèného.
Po prvé: rapídne úbytky rýb sú evidované v posledných rokoch a podotýkame kombinovaný odchov lipòa t.j. z èasti
na granulách, ale aj na prirodzenej zloke
potravy na Slovensku beí aspoò 15 rokov. Po druhé: lipeò je ve3⁄4mi adaptabilná
ryba, lepie adaptabilna ako pstruh a je
vysadzovaná v drvivej väèine do 15. októbra, kedy je ete dos náletového hmyzu
a po tretie, fenotypové správanie lipòa je
úplne odliné, ako fenotypové správanie
pstruha potoèného. Ak pstruh
potoèný h3⁄4adá útoèisko pri brehoch v skrýach (ak vodný tok
nie je zregulovaný), lipeò uteká
hore prúdom toku v skupinkách
a stáva sa preto 3⁄4ahkou korisou
èi u vydry, alebo kormorána.
Pstruh je samozrejme dravec
a v lipòových, resp. v pstruhových vodách vhodných pre ivot
lipòa sa nedá vyhnú tomu, aby
neskonzumoval napríklad aj
lipòa. Ale toho lipòa kúpili tie
len rybári zo svojich skromných
finanèných prostriedkov ...
Páèil sa nám citát
z knihy, ktorej autorom je Jozef Sládek a kolektív vydanej
v roku 1989 pod názvom Aby
preili rok 2000. Autor v òom
na záver kapitoly o vydre rieènej píe: Prvú etapu vybíjania
vydry nielen u nás, ale v celej Európe
mali na svedomí predovetkým rybári. Ich nenávis proti tomuto zvierau
nepoznala hraníc a nièili ho vetkými
prostriedkami. Intenzita vybíjania narastala s rozvojom rybochovných zariadení a pri umelom vysadzovaní rýb do
rybníkov, riek a potokov. Na nejednej
rybárskej výstave napríklad v Èechách
ete v 50.rokoch (myslí sa minulého storoèia) boli intalované nápisy VYDRÁM
ZMAR z vydrích lebiek a kouchy z vydrích koí neboli ve3⁄4kou vzácnosou.
To nepotrebuje komentár. Garde sa obrátilo a môeme v súèasnej dobe nápis
zaktualizova RYBÁM ZMAR.
Ing. Stanislav Géci
je ichtyológ R SRZ ilina
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Ľudia a lesy
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O baranine v „dižkach“, lesoch
za socializmu a o dobrom plate
Chvastejov. Pozoruhodné miesto lesníckej mozaiky Slovenska. Hoci sa osada tohto mena prepadla v èase celkom nedávno, dnes nad tunajími rozvalinami
víazí les a o ivote jej obyvate3⁄4ov vedia u len nemnohí...
tyri, èi pä domov na horských lúkach si pár kilometrov nad Haburou zaèiatkom 20. storoèia buduje nieko3⁄4ko rodín vrátivích sa z Ameriky. Medzi nimi
aj Matlagovci. Dcéra Anna sa èasom vydáva za lesníka Fedora PAÈUTU. V roku
1928 sa sahujú do horárne, ktorú si vlastnoruène vybudovali len kus ponie osady. A tu sa zaèína dnený trojgeneraèný príbeh.
Paèutovci na Chvastejove bez elektriky, vodovodu a prístupovej cesty preili v lesoch pod po3⁄4skou hranicou neuverite3⁄4ných 60 rokov. Keï ich v roku 1957 navtevuje redaktor Východoslovenkých lesov tefan SAHÚ1⁄4, na otázku ako to tu
vydria odpovedajú jednoducho: Nie je to také strané. Len si zvyknú. A keï tu
má èlovek svoju prácu...
História chvastejovskej horárne sa uzatvára v roku 1967, keï Anna a Fedor Paèutovci
odchádzajú doi do Stropkova k dcére Júlii
a zaovi Jozefovi VERBOVI, tie lesníkovi. Od
vtedy miesto pustne...
Chodník vedúci k zarastenej horárni
nachádzame po krátkom h3⁄4adaní. Sprevádza ma Paèutov vnuk Ing. Marián
VERBA, vedúci Lesnej správy Stropkov
na vranovskom závode.

Jozef a Marián VERBA
...vie, dnes to u naozaj vypadá
ako sen. Ale strávil som tu u starých rodièov do svojich deviatich rokov ve3⁄4a krásnych chví3⁄4. V lete sme sem chodievali peo
a v zime na lyiach. Dedo sa príkladne
staral o les, vlastné gazdovstvo bolo uòho
na druhom mieste. To mala na starosti
babka. Bola to boia ena preiarená dobrotou. Keï zahrmelo nikdy sme neutekali
k rodièom, ale k nej. ili tu sebestaène,
na jeseò sa nakúpil petrolej, so3⁄4 a cukor
a do Habury cez zimu ani neschádzali.
Jedla sa najmä solená baranina, ktorú
nakladali do drevených súdkov - dikov.
Okolité lesy mal prenajaté nejaký gróf.
Cez vojnu dedo pomáhal partizánom, za
èo dostal od prezidenta Novotného pamätnú medailu. Koncom 50-tych rokov mu
pribudlo ve3⁄4a urbárov, ktoré boli v zlom
stave. Sadenice pre ne si pestoval vo vlastnej kôlke, ktorá bola vyhodnotená ako
druhá najlepia v celom kraji. Semeno
vdy zbieral sám. Okrem toho zakladal semenitia. Nech je ako chce, pôvod svojich
sadeníc urèite poznal...

Cestovate3⁄4

Odkiaľ prichádzame...
Ján MIÈOVSKÝ
Spomínal si mi, e horáreò bola
postavená v roku 1928, no na prieèelí
je letopoèet 1939...
Správne sú obidva dátumy. Horáreò v tridsiatom deviatom vyhorela a vtedy bola aj obnovená...

Staré èasy zvyknú vypada idylicky, hoci také iste vdy neboli. Presuòme sa k tým dneným, ktoré raz mono
budú naím potomkom tie pripada
romantické... Ako ich vníma ty?

Zmenilo sa veru kadeèo, technológie, hospodárske spôsoby i kalkulaèky... Od roku 1980, keï som nastúpil
na svoje prvé lesnícke miesto sú zmeny
mono väèie, ako za celú dobu naich
dedov a otcov. Myslím, e lesy za socializmu sme spravovali zle. Nie, e by sme
nechceli, èi nevedeli, ale robili sme ve3⁄4a
èinností, aj nelesníckych, a akosi sme
nestíhali nad podstatou lesníctva ve3⁄4mi
rozmý3⁄4a. Ná prístup k lesu bol taký
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priemyselný, vytratil sa z neho cit. Plnili
sme kubíky a nevideli prirodzené zmladenie... Stále sme èosi naháòali - obutie
na pásaky, chomúty pre kone, lity pre
pilèíkov.... A èasto nás pri tom ete aj
klamali... Je to paradoxné, e dnes nás
je omnoho menej, no akosi lepie vidíme, èo treba lesu. A hneï je tu aj ïalí
paradox - napriek tomu, e 326  ka
je oproti predchádzajúcemu lesnému zákonu benevolentnejia, stali sme sa pri
hospodárení uválivejí....! Istoty starých
èias sa síce pominuli, no lesu to rozhodne prospelo!

Mnohí vak hovoria, e práve
dnes niè nestíhajú...

No, tak sa pri tom pozastavme!
Ak sme u hovorili o zmenách, tak mono
najväèia zmena je v tom, e organizácia
práce bola kedysi zaloená na istom individualizme. Lesník bol na obvode koneènou autoritou  o vetko sa staral a za
vetko bol zodpovedný. Dnes je potrebný
viac kolektívny prístup. A mono v tom
je k3⁄4úè aj k dnenému systému práce.
Pracovné náplne sú urobené dobre, no
nemono ich vníma nezávisle od seba.
Ak sa na správe zídu individualisti, ktorí
vidia len svoj obvod, svoju èinnos, nebude to dobre fungova! Ak si vak vedia
pomáha, dá sa vetko zvládnu. Ide vak
aj o osobnú výkonnos: pri vyznaèovaní
aby treba hospodárovi pomôc, no ak
tento dopredu tvrdí, e sa za tyri mesiace nedá vyznaèi 5.000 kubíkov, potom je
chyba v òom!

Ľudia a lesy
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Ktoré?

Návrat z po3⁄4ovaèky

S brigádnièkami

Take dnená organizaèná truktúra ti v podstate vyhovuje?
Odpoviem ti úprimne, ale trocha
odboèím. Vetko treba vníma v istom
vývoji. Rozhodujúci sú 3⁄4udia, to bude plati vdy. Zoberme si napríklad výberové
konania na dodávate3⁄4ov prác. Keï bola
váha poloená len na cene, spôsobilo to
ve3⁄4a zla. Doslova sme vyhnali osvedèených pracovníkov z lesa a vpustili tých,
ktorí mali odvahu, no máloèo o lese vedeli. Chyba sa napravila, výbery sa u robia na dlhie obdobia, je pri nich aj OLH
a cena nie je jediným kritériom. Priznám
sa, e sám robím vetko preto, aby som
dodávate3⁄4ov, ktorí sú schopní dodra
cenový limit na správe udral. Napríklad
sa snaím pre nich uetri rozpracované
porasty, ktoré nejdú do výberu... Èasté
výmeny dodávate3⁄4ov ve3⁄4mi ohrozujú
kvalitu i mnostvo práce. A z toho potom
vyplýva aj atmosféra v kolektíve... Mám
svoj názor aj na výber THZ. Neve3⁄4mi som
súhlasil s preferovaným postupom, e
na kadé miesto treba vyhlási výberové konanie. Niekedy práve poznanie kto
a z kadia3⁄4 prichádza a èo tam dokázal,
má väèiu cenu ako výsledok akéhoko3⁄4vek výberového pohovoru. Jednoducho
 ak sa má udra kolektívny duch, tak
musím ma monos ovplyvni výber 3⁄4udí
s ktorými mám denne robi! No, aby som
ti vak odpovedal: úlohy sa dajú zvládnu
aj v dnenej organizaènej truktúre, ale
tak ako sa vylepili výberové konania treba ete zmeni aj iné veci..

Ve3⁄4ký dôraz sme dnes dali
na OLH, myslím, e a prive3⁄4ký. Mne
tam niekde chýba lesník. Trocha sme
naòho zabudli a pritom práve on rozhoduje o trbách celého podniku! Ak
on nezvládne manipuláciu, peniaze
nám utekajú. Myslím, e sme pozíciu
lesníka nedocenili. Nehovorím o plate, ale o roli, ktorú sme mu prisúdili.
Tá je oproti bývalému lesníkovi psychologicky niia a on sa s tým vo
svojom vnútri nezmieril! Treba nám
stanovi pravidlo, e aj lesník musí
v istom èase spravi skúky OLH.
Stúpne tak kvalita práce i vnútorná
konkurencia. No, ak mám by celkom
úprimný, tak som presvedèený, e
vývoj bude skôr, èi neskôr smerova
k mením lesným obvodom...! Ale nevenujme sa len obvodom! Zmeny sú
potrebné aj na úrovni lesných správ.
Sme stále len nákladové stredisko.
Myslím, e rentové pomery kadej správy
by bolo potrebné vyjadri komplexnejie.
Páèila sa mi mylienka, s ktorou sa uvaovalo kedysi za správ lesov. Finanèná
úroveò správy mala by do istej miery
závislá od vnútropodnikových cien za dodávky dreva. Myslím, e takéto chápanie
pozície lesnej správy, na ktorej sa realizuje
podstatná èas finanèného obratu by bolo
komplexnejie a ekonomike podniku by
prospelo...

Na záver vyuívam monos spýta sa Jozefa VERBU, Mariánovho otca, ako chvastejovskú
samotu vlastne objavil...

Neobjavil som samotu, ale
najmladiu z dcér Fedora Paèutu,
ktorá bola uèite3⁄4kou v Stropkove.
Hrávali sme tam spolu v ochotníckom divadle. Keï sme sa vzali, ili
sme zaèas aj na Chvastejove. Robil
som tam lesníka na polesí Borov,
ktoré patrilo pod Lesný závod Medzilaborce. Ve3⁄4a sme vtedy zalesòovali. eny si tam robotu ve3⁄4mi
váili. Dodnes na ne rád spomínam:
Mária Benková, Anna Tokárová, Zuzana Sièáková.... O vykonaných prácach i tom, èo kde ete treba urobi
mali tieto eny vynikajúci preh3⁄4ad.
S Chvastejovom sa mi spájajú aj výborné svokrine koláèe - makoe, fuèky, opresky  ktoré boli kadú nede3⁄4u
na stole. Na samote sa obèas pristavili financi, ktorí slúili na hranici.

Marián Verba si za 26 rokov doterajej sluby odskúal vetky funkcie
rozhodujúceho stupòa lesnej prevádzky. Nikdy, ani vtedy keï venoval dia3⁄4kovému túdiu lesníctva kadú dovolenku, ne3⁄4utoval, e sa pridal k robotníkom
lesa. A nemrzí ho ani to, e jeho tri deti si vybrali inú cestu a aspoò nateraz
tak uzavreli lesnícku etapu v rodine Verbovcov. Veï, ako hovorí, kadý má
právo h3⁄4ada svoje miesto pod slnkom a dnes je tých moností naozaj ve3⁄4a.
Ak by mi nejaká konkurencia ponúkala miesto, hoci aj ove3⁄4a lepie
zaplatené, neváham ani chví3⁄4u a  ostanem tu! Myslím, e podmienky, ktoré
máme v tátnych lesoch sú oproti súkromným lesom neporovnate3⁄4né. Nejde
len o to, e si ná podnik voèi zamestnancom vdy plnil vetky záväzky, ale
cením si aj to, e kadý, kto chce, má u nás monos na sebe pracova.
Nu, naturálna mzda môe ma rôzne podoby. A tá, o ktorej hovorí Marián Verba naozaj má svoju hodnotu. Hoci si to èasto ani neuvedomujeme.

Ba, niektorí sa ukázali aj èastejie... A tak
sa ïalie dve Paèutove dcéry, moje vagriné, vydali ïaleko  jedna do Bratislavy
a druhá do Nitry. Neskôr sme sa s manelkou presahovali do Stropkova. Robil
som tam potom 24 rokov lesníka na obvode v Duplíne, no takú autoritu, ako mal
svokor som ja vo svojej slube nikdy nezail. Myslím, e dnes by som u nedokázal
v lesoch robi, príli ve3⁄4a sa toho zmenilo.
V technike k lepiemu, ale neviem, èi aj vo
vzahoch medzi 3⁄4uïmi...



Chvastejov
Katastrálna mapa z rokov
1881-82 znázoròuje na mieste
dneného Chvastejova jedinú
stavbu  malý drevený domèek
slúiaci pravdepodobne pre pocestných, ktorí vozovou cestou
prechádzali do susednej Halièe. Okolité lesy a polia patrili
do roku 1901 známemu rusínskemu dejate3⁄4ovi Adolfovi I.
Dobrianskemu, ale pozemky na Chvastejove vlastnil statkár
Turkyòák. Tento na prelome 19. a 20. storoèia odpovedá na
list rusínskych vysahovalcov z Ameriky, ktorí si chcú kúpi
pozemky v Habure, e im ich môe preda v lokalite za kostolom. Vysahovalci uzatvárajú obchod ete pred nalodením,
netuiac, e pozemky sú síce za kostolom, ale  3 kilometre
na sever od obce ! Na ospravedlnenie Turkyòáka môe slúi
iba to, e Habura, ktorá bola v roku 1900 poètom obyvate3⁄4ov
3⁄4udnatejia ako neïaleké Medzilaborce, u nemala v okolí,
napriek znaènému odlesneniu, vo3⁄4né pozemky. A tak navrátilcom po príchode do Habury neostávalo niè iné, iba zaèa i
na na chvoste (z toho vzniklo pomenovanie lokality) na nehostinných pozemkoch v obk3⁄4úèení bukových lesov.
Rodiny na Chvastejove sa èasom rozrástli a nakoniec
vytvorili ojedinelú osadu ktorú tvorilo 5 domov. Ich deti po 2. svetovej vojne odchádzajú, aby nakoniec ako posledná opustila osadu rodina Komanických v roku 1973.
Dnes o niekdajom ivote vypovedajú len nádherné
podhorské lúky s miznúcimi pozostatkami bývalej osady.
V lokalite Chvastejova vyniká exemplár lipy ve3⁄4kolistej, ktorý
bol na návrh osadníkov vyhlásený v roku 1994 za chránený
strom.
Údaje pochádzajú od Ing. Miroslava PORADU, odborného radcu úradu ivotného prostredia v Medzilaborciach,
lesníka, ktorý trpezlivo mapuje históriu rodného kraja.
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Keď sa chce...

Stretnutie
pod Klenovou

... aj dva póly môžu
mať k sebe bližšie.

Ján HUDÁK

Igor VISZLAI
Na prvý poh3⁄4ad ako predstavite3⁄4né, no predsa, èo len pri
troche dobrej vôle realizovate3⁄4né
sa stalo skutoènosou. Na teritóriu
OZ Revúca, v jeho juhovýchodnej
èasti, ktorá zasahuje a do východoslovenského kraja, pri obci Dlhá Ves
sa na prelome júla a augusta konal
30. východoslovenský tábor ochrancov prírody a krajiny.

Jeho organizátori oslovili aj
nás, lesníkov o podporu tohto podujatia. Suchý rozkonárený strom
sponzorov alebo klátiky ku táboráku
predstavovali pomoc, ktorú sme vedeli
zabezpeèi. Prekvapila ma vak poiadavka, èi by sme boli schopní pomôc
organizaène  poskytnú fundovaného pracovníka, ktorý by bol vedúcim
lesníckej sekcie. Keïe si myslím, e
odborníkov a aj po 3⁄4udskej stránke
zodpovedných 3⁄4udí na to máme, po
konzultácii priamo s lesníkom (toho
èasu vedúcim ES Torna3⁄4a) Karolom

Vargom, som ho za vedúceho lesníckej
sekcie na poadované dni uvo3⁄4nil.
S urèitou dávkou zvedavosti
z reakcie som organizátorom ete ponúkol pre detskú sekciu prezentáciu
lesnej pedagogiky. Predsa len, medzi
nádejných ochrancov prírody zasieva mylienky lesníctva... Ale pozitívny
ohlas príjemne prekvapil aj mòa. Dohodnutie termínu bolo u len formalita a tak 2.augusta tvorica lesných
pedagógov rozbalila svoje pomôcky
v strede onoho tábora. Vnímanie prírody vetkými zmyslami oslovilo nie
len detských úèastníkov, ale aj ich
mamièky, otecka, dokonca aj kolegyne
 lesníèky z po3⁄4ských tátnych lesov.
Do zhotovovania vtáèích búdok pre
sýkorky a mucháriky sa hrnuli aj ïalí
z tábora. Vye tyridsa tu vyrobených
búdok bude vyvesených najmä na východnom Slovensku, ale aj vo Wieliczke v Po3⁄4sku, na Záhorí, Horehroní
i Orave. Výlet k Silickej 3⁄4adnici bol ve3⁄4mi príjemným spestrením programu
a pri závereènom kruhu úèastníkov
programu boli vyslovené len slová
uznania a dotazy, ako je moné takéto
aktivity zabezpeèi aj v miesta bydliska táborníkov. Nae usmernenie
v tom, e treba oslovi najblií odtepný závod tátnych lesov, na ktorom
by u mal by urèite vykolený lesný
pedagóg, snáï nájde pochopenie u naich kolegov a takýmto záujemcom sa
neodvrátia chrbtom.
Treba si uvedomi, e práve
v malej detskej duièke bude prebieha boj mylienok, èi to tí lesníci robia
dobre, alebo treba vetko pred kadým
chráni. Keï sme zaali iskru, je na
nás, èi z nej rozdúchame ohník. Aj to je
jedna z ciest, ako laickej verejnosti môeme popri hrách vysvetli súvislosti
v lese a èinnos lesníkov. Pri jednej
z aktivít, v ktorej simulujeme hravou
formou rast lesa od semienka po mohutné stromy, si deti samé odvodzujú,
e lesník musí stromy aj rúba. A keï
to diea nahlas vysloví samo, ja hovorím, e je ná  pochopil. Potom to u
len nesmieme zanedba, kolegovia!

V apríli sme si èas nevedeli zosúladi
tak, aby sme stretnutie mohli nazva 
v mesiaci lesov. Máj nám poèasím neprial, a tak sme sa koneène stretli a v júni, v naej známej lokalite Stratená.
Kto?
Lesná správa Chtelnica a trieda 6.A zo
Základnej koly Chtelnica.
Program, dávno dohodnutý s riadite3⁄4kou Z Mgr. Ruenkou Lukaèovièovou, sa
nám podarilo naplni do poslednej bodky.
Pod vedením OLH Mariána Brisudu, iaci 6.A pomohli pri likvidácii odpadu po
návtevníkoch lesa v okolí rekreaèného
strediska Vítek. Sami boli prekvapení
mnostvom plastového a iného odpadu po
patikových návtevníkoch.
Po práci v prospech èistenia lesa sa
vetci presunuli na Stratenú. Tu ich privítal ved. LS Ing. Ján Hudák, ktorý ich
v skratke oboznámil s lokalitou, pôsobnosou a èinnosou LS. Samostatne sa
poïakoval za doobedòajiu èinnos, pri
ktorej zrejme pochopili význam èistoty
prostredia, ktoré slúi nielen im, ale aj
ostatným návtevníkom lesa. Následne
bol pre deti pripravený ïalí zaujímavý
program. Pre vyhladovaných opekanie, pre
neunavených loptové hry a pre vetkých,
ktorí sa chceli zúèastni súae v stre3⁄4be
zo vzduchovky, obnovenie si vedomosti
z prírodopisu, pri poznávaní letorastov
hlavných drevín Malých Karpát. Buk
za dub, jaseò za orech a ïalie neúspene
oznaèenie, pod odborným doh3⁄4adom lesného personálu boli v krátkej dobe nahradené správnym zaradením jednotlivých
drevín vetkými úèastníkmi. V závere dòa,
sa dievèatá nedali zahanbi a boli rovnocennými súpermi chlapcom v muskej
disciplíne, stre3⁄4be zo vzduchovky.
Neskorie, ale predsa, skontatovali
úèastníci po skonèení úspene preitého
dòa a teia sa opä na jesennú akciu pri
zbere gatanov.
Ing. Ján Hudák je vedúci LS
Chtelnica, OZ Smolenice
Foto: autor





Ing.Igor Viszlai je riadite3⁄4 OZ Revúca
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Lesná
pedagogika
na internete
Peter GOGOLA
Slovenská republika

www.alea.sk  obèianske zdruenie
ALEA (Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít)

Èeská republika

Vábenie v žemberovskej škole
Jana STAÒOVÁ
Ahojte kamaráti, máte radi
prírodu? Nemusíte mi ani odpoveda, pretoe z toho mnostva kresieb
a malieb, ktoré tu vade v triede máte,
vidím, e ste priatelia prírody, a teda aj
lesa. Ozaj, èo to vlastne tá príroda je?
Takto uviedol zaèiatok svojej
prezentácie kolega Ing. Marek Homola v druhej triede emberovskej
základnej koly, ktorú navtevuje aj
môj syn Adam.
Pribline v januári zorganizovala triedna uèite3⁄4ka Mgr. Ingrid
Koúrová krátke besedy s jednotlivými rodièmi svojich iakov na tému:
povolanie môjho ocka, mamièky.
Ja, oblastná kontrolórka, som
im v podstate nemohla predstavi
svoju prácu inak, ako porovnaním
svojej pracovnej náplne s tým, èo robí
aj kolská inpekcia. Èo, samozrejme,
deti rýchlo pochopili. Veï koho by u
len nadchla práca tudovania smerníc a zákonov, a tie potom porovnáva
so skutoènosou, overova si, èi to tak
naozaj v tom teréne funguje.
Ove3⁄4a väèí úspech zoal môj
manel - lesník. Deti si radi vypoèuli, ako taký les vzniká, ako sa musia
o neho lesníci stara kým je malý,
preèo sa musí starý les vypíli a kedy
je vlastne les starý, èo lesu kodí, ako
nám 3⁄4uïom les pomáha (túto tému
deti prevzali do svojej réie - veï nie
sú to iadne mestské detièky, ktoré
poznajú les len z obrázkov).
Ïalou vïaènou témou boli
záitky z neèakaných stretnutí so
zverou. Samozrejme nevynechal ani
záitky zo stretnutí s niektorými 3⁄4ud-

skými návtevníkmi lesov, ktorí majú
s 3⁄4udským spoloèné iba to, e 3⁄4udský
je odvodené od slova 3⁄4udia. Títo návtevníci sa správajú neoh3⁄4aduplne
k prírode, k majetku tátu. Kvôli takýmto ilegálnym návtevám a svojej
vlastnej obrane si manel zakúpil aj
zbraò- revolver, ktorého ukáka mala
znaèný ohlas najmä u chlapcov (daò
za akèné krváky televízie).
Pri svojich po3⁄4ovných skúsenostiach spomenul aj vábenie, ako
èinnos, ktorou sa dá privola a pozorova inak plachá zver. No on sa vábeniu nevenuje, a tak deom pris3⁄4úbil,
e osloví kolegu, ktorý sa tomu lepie
rozumie. Slovo dalo slovo a 3. mája
som uviedla kolegu Mareka medzi
iakov v emberovskej kole.
Takmer ani 45 minút vyuèovacej hodiny nestaèilo na to, aby sme
poèúvali ruèanie jelenej zveri, zvuky
spokojnosti, ktoré vydáva diviaèia
zver pri nachádzaní potravy, viaceré
hlasové prejavy mladej a dospelej
srnèej zveri, vábenie líky mykovaèkou a zajaèím vreadlom, ktoré
musel imitátor na poiadanie iakov
viackrát predvies (mono preto, e
kolákom vreskot pripomína nimi
vydávaný hluk cez prestávky). Celá
zvuková prezentácia bola vhodne
dopåòaná vysvetlením významu a pôvodu predvádzaných zvukov s názorným porovnaním s 3⁄4udskou reèou.
To, e Marekove hlasové ukáky na
rôznych vábnièkách mali úspech
svedèí aj to, e ho deti pozvali na stretnutie aj na budúci kolský rok.



Ing. Jana Staòová, oblastná kontrolórka

www.lsvimperk.cz  ISL Vimperk
www.lesycr.cz  LÈR, s. p.
www.ostravskelesy.cz  Ostravské
mestské lesy 
www.mze.cz  MZe ÈR
www.uhul.cz  ÚHÚL Brandýs nad
Labem
www.vulhm.cz  VÚLHM 
www.npsumava.cz  NP a CHKO umava
www.slshranice.cz  SL v Hranicích
www.lipka.cz/jezirko  Lesná kola
Jezírko

Rakúsko

www.waldpaedagogik.at  stránky
o lesnej pedagogike v Rakúsku
www.lebensministerium.at  ministerstvo po3⁄4nohospodárstva, lesníctva,
ivotného prostredia a vodného hospodárstva
www.tierpark.at  Prírodný park
Buchenberg ve Waidhofenu nad Ybbs
www.amstetten.at  Lesný chodník
v Amstetten

Nemecko

www.waldsolarheim.de  Wald Solar
Heim v Eberswalde
www.forstverein.de  stránky o lesnej
pedagogike v Nemecku
www.jagd-online.de  stránky lesnej
pedagogiky pre deti

Po3⁄4sko

www.lp.gov.pl  Lasy Pañstwowe

Fínsko

www.smy.fi  Finnish Forest Association

Maïarsko

www.tabor.sopron.hu  Lesné ekocentrum
www.nimfea.hu  NIMFEA  spolok
na ochranu prírody
www.foek.hu  Zentai Kinga  nezávislé ekologické centrum

Celoerópske aktivity
www.paws.daa-bbo.de  Projekt PAWS
 Pedagogické aktivity v lese
www.waldpaedagogik-europe.com
 Wald Pädagogik Netzwerk
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Poh3⁄4ad na Zvernicu Biela
skala v Malých Karpatoch

Dnes z OZ Smolenice

Chráňme les pre človeka,
nie pred človekom!
Jozef MARKO
Krásny, vinársky kraj! Majestátny Smolenický zámok na úpätí
Malých Karpát akoby držal ochrannú ruku nad malebnou obcou,
rozkladajúcou sa pod ním. Na jej začiatku, v smere od Trnavy, stojí
budova sídla OZ Smolenice. Krátko po ôsmej hodine do nej vchádzam, ale musím počkať – prebieha porada vedenia závodu. Zatiaľ
si triedim v mysli prvé dojmy. Túto časť Slovenska nepoznám a tak
teraz sedím v kancelárii vedľa sekretariátu riaditeľa plný očakávania,
akých ľudí tu stretnem, čo nové sa dozviem a uvidím.
POCTIVCI PLNÚ VÝKU
NÁHRAD NEÚÈTUJÚ
Ako sa u stalo dobrým zvykom,
vïaka prístupu kolegov na odtepných
závodoch, reportánu cestu zaèínam aj
na OZ Smolenice stretnutím so vetkými èlenmi jeho vedenia. Po porade sa mi
nerozpàchli za povinnosami. Naopak.
Trpezlivo a otvorene odpovedajú na
moje otázky a hovoria o tom, èo ich trápi i teí. Reè príde na pozíciu odborného
lesného hospodára. V tejto súvislosti sa
dozvedám, e niektorí OLH-áci si zaèali
kupova drahé autá s vysokou priemernou spotrebou pohonných hmôt a e si
radi úètujú plnú výku náhrad.
Zneuívajú tak skutoènos, e
zatia3⁄4 nie je zavedený úèinný systém
kontroly pouívania súkromných
motorových vozidiel na sluobné úèely. Sme presvedèení, e podnik by mal
okrem toho stanovi aj spresòujúce
podmienky na nákup áut. Stropom
by mali by vozidlá typu Lada Niva so
spotrebou 11 a 12 litrov na sto kilometrov. Na generálnom riadite3⁄4stve
uznali nau pripomienku ako ve3⁄4mi
dobrú. Viete, my vo vedení závodu tie
peniaze OLH-ákom za náhrady nezávidíme. Nech si ich majú. Ide nám ale
o to, aby na tento systém nedoplácal
podnik a poctivci, ktorí plnú výku
náhrad neúètujú a vykazujú iba tie
pracovné cesty, ktoré aj skutoène absolvovali, hovorí riadite3⁄4 Ing. Ondrej
Kièák a ostatní unisono súhlasia.
Vedúci lesníckej výroby Ing. Oto
Pisaroviè netají obavy zo zvládnutia ïal-

ieho problému. Do konca augusta
majú by na závodoch vyznaèené aby
na nasledujúci rok a následne spracovaná sortimentácia, ale v èase mojej
návtevy ete nemali v Smoleniciach
k dispozícii program na spracovanie
údajov z priemerkovania vzorníkovou
metódou od firmy Foresta. Hlavný
problém vidím v zastúpení zvlátnej
akosti a vláknine. Bude vzorník naozaj vzorníkom, odráajúcim realitu?
Ak nie, ako potom splníme záväzky
zo zmlúv, ak budú nae informácie
z neodskúaného programu o kalkulovanej výanosti sortimentov
na jednotlivých abových prvkoch
v rozpore so skutoènosou?

SMOLENIÈANIA CHCÚ
BY PILOTNÝM ZÁVODOM
Napriek týmto obavám sú Smolenièania odhodlaní dopracova sa
na podobnú úroveò, akú majú v niektorých èinnostiach ich kolegovia lesníci
v .p. Vojenské lesy a majetky Plieovce. Nedávno ich navtívili v Javorine
pod Tatrami a videli na vlastné oèi, ako
efektívne môe fungova prepracovaný
výrobno  obchodný logistický systém
s moderným technickým vybavením,
zruením expedièných skladov a manipuláciou na odvozných miestach.
Smolenièania v súèasnosti pracujú
metódou surových kmeòov a nedokáu
porovna vymanipulovanie sortimentov na expedièných skladoch s plánovanou sortimentáciou na JPRL. Pod3⁄4a
slov Ing. Kièáka je smolenický OZ jeden

Vedenie OZ Smolenice po rannej porade. Z3⁄4ava
Ing. Pisaroviè, Ing. Palaj, Ing. tibraný a Ing. Kièáková

z najlepie vybavených v rámci .p.
LESY SR a aj preto by mohol plni funkciu pilotného závodu, na ktorom by bol
takýto systém implementovaný.
Nadobúdam pocit, e moji hostitelia nepatria k tým, ktorí sa zvyknú
vyplakáva na ramenách. Príklad? Neuralgický bod fungovania kadého závodu  lesné cesty. Smolenièania mali
na ich údrbu a rekontrukciu naplánovaných na tento rok 8 miliónov korún, podnik im schválil len 3 milióny.
Pritom OZ Smolenice iba na opravu
lesných ciest pokodených alebo znièených nedávnymi povodòami musia vynaloi 5,5 mil. Sk! Máme prís3⁄4ub, e
povodòové kody budú zoh3⁄4adnené
v hospodárskom výsledku závodu.
Napriek tomu h3⁄4adáme monosti, ako
si pomôc a uetri. Podarilo sa nám
to napríklad na 1,2 kilometra dlhom
úseku lesnej cesty pouitím materiálu z miestnych zdrojov, informuje
vedúci ekonomiky Ing. Peter Palaj.
Ïalie prostriedky získava závod vïaka aktívnej práci s dlníkmi.
Výsledok? Výrazné zníenie poh3⁄4adávok, dohodnuté splátkové kalendáre,
nekompromisný postup v prípade ich
nedodriavania a po výkon exekúcie.
Väèina naich dlníkov navrhnuté
splátkové kalendáre uvítala, pretoe
im pomáhajú preklenú problematické obdobia, bilancuje Ing. Kièák.
Smolenièania patria medzi najlepie
závody aj v zhodnocovaní dreva, pretoe na aukciách nepredávajú iba a výluène cenné sortimenty, ale zaèali na
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Sèerená hladina kàmiacimi sa pstruhmi a sivoòmi v Rybárni Parina

Reportáž z OZ
takto nejako by
mala vyzera kadá lesná správa
a jej okolie! Nová
PÔVODNE TO BOLA
fasáda, parádny
NAJKAREDIA BUDOVA V DEDINE
altánok, strihaný
Smolenický závod je zaujímavý
trávnik,
dreveaj tým, e ako jediný spravuje v rámná strieka nad
ci .p. LESY SR rybné hospodárstvo.
vchodom,
perMierime teda s riadite3⁄4om do Rybárne
goly, udriavané
Parina. Presviedèam sa, e zariadenie
záhony s kvetmi
má vetko, èo má ma, vrátane staa kríkmi. Vetko
rostlivého personálu. Prekvapuje ma
dielo tunajích
mnostvo nádrí, plných kaprov, pstrulesníkov na èele
hov dúhových a potoèných, a sivoòa
s vedúcim lesnej
amerického. Vo výborných podmiensprávy Ing. Vlakach na chov rýb tu dokáu odchova
dimírom
Turapod3⁄4a Ing. Kièáka dostatok plôdika na
nom: No vidíte,
zarybòovanie vodných tokov a nádrí,
pôvodne to bola
najkaredia budova v dedine.
Keï som hovoril s bývalým riadite3⁄4om závodu o tom, ako ju
chcem vylepi, povedal mi, e
môem robi èo chcem, ale on
mi na to nedá ani korunu. A tak
sme si pomohli sami. Viete, o lesníkoch sa niekedy hanlivo tvrdí,
e sú leniví, ale to nie je pravda.
Tu kadý z nás nieèo urobil, zabezpeèil, zmajstroval. Ale máme
aj ïalie nápady. Vysadili sme
v areáli správy 25 druhov drevín,
ku ktorým umiestnime tabu3⁄4ky.
Pre miestne deti tak vytvoríme
Ing. Plavý (v3⁄4avo) vysvet3⁄4uje riadite3⁄4ovi, ako chce
dobudova odchytové zariadenie vo Zvernici Biela skala
malé arborétum.
S Ing. Turanom absolvujem ete dve zaujímavé zastávky.
ktoré uívajú a obhospodarujú ostatné
Na lesníckom náuènom chodníku, ktoodtepné závody. Aj sme im ponúkali
rý mienia lesníci rozíri v spolupráci
túto monos, ale zatia3⁄4 ju nevyuiso samosprávou obce Moravany, mesta
li a na nau ponuku nezareagoval
Pieany a angaovanými miestnymi
ani prísluný odbor na generálnom
podnikate3⁄4mi, no a potom u agilného
riadite3⁄4stve, ktorý by ju azda mohol
starostu Moravian, ktorý je príkladom
a mono aj mal podpori, pretoe podèloveka, za ktorého hovoria èiny. Nanik by na tom iba získal sklamane
príklad stavba 140 nájomných bytov
dodáva Ing. Kièák. Miestni lesníci majú
v obci s nieèo vye dvoma tisíckami
aj ïalie nápady, ako zefektívni preobyvate3⁄4ov, teda neporovnate3⁄4ne menvádzkovanie rybárne. Jedným z nich
ej ako je ilina, ktorej primátor sa
je vyuitie jej èasti na komerèné úèely.
nedávno chválil v médiách postavením
S týmto miestom sa lúèim s pocitom,
250-tich nájomných bytov... Ing. Turan
e by bolo ve3⁄4kou kodou, ak by sme
ve3⁄4mi zaujímavo hovorí aj o tom, aký by
spoloène nevyuili jeho potenciál.
mal by vzah lesníkov k návtevníkom
A ete jedna raritná spomienka mi
lesa a vo mne natrvalo ostáva
ostane na toto miesto. Predstavte si,
jeho mylienka: Chráòme les
e správcovi rybárne sa podarilo v jej
pre èloveka, nie pred èloveareáli ulovi za jedinú sezónu a tyridkom! Takto vyjadrená filozofia
sa líok! Na stene jeho kancelárie visí
je urèite múdrejia ako tá, ktorú
dôkaz  fotografia úspeného strelca
vo vzahu k verejnosti presadzua vetkých jeho úlovkov.
jú ochrancovia prírody. Ak ju
Je èas presunú sa ïalej. Tento
budeme v tejto podobe presadzopojem v ponímaní OZ Smolenice muva my lesníci, urèite si získame
sím spresni, veï od sútoku Dunaja
medzi 3⁄4uïmi ove3⁄4a viac sympatií
a Moravy a po Povaský Inovec treba
a pochopenia, ako máme dnes.
na teritóriu závodu prekona vzdialenos, presahujúcu sto kilometrov.
NÁPADY ZO ZVERNICE
Zastavujeme pri budove Lesnej správy
BIELA SKALA
Moravany, obce vzdialenej od Piean
Zvernica
Biela skala
na nieko3⁄4ko hodov kameòom. Tak
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nich predáva aj piliarsku gu3⁄4atinu III.A
a III.B akosti. No a na hospodárskom
výsledku to je samozrejme hneï vidie.

Ing. Turan (vpravo) ukazuje na tabu3⁄4u NCH
v Moravanoch. V3⁄4avo Ing. Kièák.

v bezprostrednej blízkosti nespoèetnekrát v médiách spomínaného luxusného rekreaèného zariadenia pre
poslancov parlamentu a èlenov vlády
v Èastej  Papiernièke je s vye 3 000
hektármi druhou najväèou na Slovensku. Smolenièania v nej zaèali realizova projekt revitalizácie, na ktorý
zatia3⁄4 dostali pol milióna korún. A e
sú to dobre pouité prostriedky, o tom
svedèia slová a ukáky Ing. Rastislava
Plavého, technika a po3⁄4ovného pecialistu LS Píla. Dokazujú tie, e lesníci
tu majú výborné nápady. Napríklad
ten s podávaním krmiva po spracovaní v tzv. miagaèi. Upravené krmivo
zver 3⁄4ahie trávi a spotrebuje ho menej
ako neupraveného. Alebo ten s poloením obyèajných betónových panelov
pod kàmidlá. Ich okolie je tak hygienickejie a nedochádza k plytvaniu
s krmivom. Milo prekvapia aj upravené
a vyznaèené po3⁄4ovnícke chodníky vo
zvernici. Tých jednoduchých, ale uitoèných a nasledovania hodných nápadov je tu viac. Staèí sa prís pozrie
a inpirova sa.
Moja reportána cesta konèí
v Smoleniciach o siedmej hodine veèer.
Viem, e som zïaleka nevidel vetko zaujímavé. A vy vedzte, e som z priestorových dôvodov nemohol napísa vetko
zaujímavé, èo som tu za jediný deò videl a poèul.



Vzorovo upravené okolie
a exteriér LS Moravany
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INTRODUKOVANÉ DREVINY
Na Slovensku pestujeme už
siedmu generáciu agáta.
Je 250 rokov málo na to,
aby agát ochrancovia prírody
prestali vnímať ako nechcený?
Ing. Varga CSc. pri
vysvetlovaní významu
introdukovaných drevín II.

Ing. Ladislav Varga, CSc.:

„Hrozí rozpad
ekosystému.
Odvrátiť ho
môžu aj
nepôvodné
dreviny!“
Jozef MARKO

Ochrancovia prírody ich a priori odmietajú a robia všetko preto,
aby aspoň z niektorých častí Slovenska úplne vymizli. Bojujú pritom
s lesníkmi, ktorí naopak vidia v ich
širšom využití veľkú perspektívu
nielen z hľadiska ekonomického,
ale aj ekologického, krajinotvorného a ďalších, celospoločensky
žiaducich funkcií lesných porastov.
Nepôvodné, alebo introdukované
dreviny. Tejto téme venujeme v aktuálnom vydaní Lesníka pravidelnú
rubriku Zaujme Vás, ktorú otvára
v tejto problematike rešpektovaný
a uznávaný odborník, erudovaný
teoretik i skúsený praktik, riaditeľ
Odštepného závodu š.p. LESY SR
v Palárikove Ing. Ladislav VARGA,
CSc. Jeho zamyslenia a úvahy, podložené racionálnymi argumentmi,
sme zaznamenali a redakčne spracovali do nasledujúcich riadkov.
HRANICA ADAPTABILITY DREVÍN
JE PREKROÈENÁ
Dnes stojíme pred jednou obrovskou úlohou. Musíme si odpoveda
na otázku, akou kombináciou drevín
dosiahneme, aby v období globálnych klimatických zmien dokázali lesné porasty
existova ako stabilné ekosystémy. Globálna klimatická zmena je tu, aj keï ju niekto
nazýva ako výkyvy poèasia. Isté vak je, e
táto zmena má ve3⁄4ký vplyv na stabilitu
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ekosystémov. V druhej polovici 70-tych
a na zaèiatku 80-tych rokov minulého storoèia sme na Slovensku takýto problém
u rieili. Dolo k hromadnému hynutiu
duba. Jeho prvotnou príèinou bolo výrazné nabúranie stability lesných spoloèenstiev, zníením dlhodobého úhrnu zráok
a ich rozloenia. Pozrite sa, aké bolo v tomto roku leto? A aký bol júl 2006? Prakticky
bez zráok! Keï si premietneme, aké boli
maximálne teploty, ako poklesla relatívna
vlhkos vzduchu, aký to má obrovský dopad na ekosystém a na dreviny, ktoré sa
v òom nachádzajú, musíme si poloi otázku, èi sú schopné po výrazných teplotných
a zrákových výkyvoch tieto okové stavy
prei, alebo nie...
Môeme poveda, e kadá drevina funguje v rámci Gaussovej krivky
s vlastným adaptaèným procesom na výkyvy v prostredí, v ktorom ije. Drevina
dokáe v rámci svojich moností korigova
anomálie prostredia a samozrejme túto
schopnos má v ove3⁄4a väèej miere ekosystém. Dnes sme ale v situácii, e v dôsledku
spomenutých klimatických zmien sa pribliujeme k hranici adaptability. V podmienkach OZ Palárikovo v súèasnosti
zabezpeèujeme v súlade so stanovenými
technologickými postupmi výsadbu duba
na miestach, ktoré nám predpisuje lesný
hospodársky plán. V súvislosti s tým kladiem zásadnú otázku: Preije dub, ktorý
sa má ai pribline o 120 rokov, takéto
výrazné klimatické zmeny na vetkých
stanovitiach kde sa v súèasnosti pestuje
Odpoveï myslím poznáme a je logická: Nebude schopný sa na ne adaptova!

EXTRÉMNY TLAK V NÍINÁCH
A PAHORKATINÁCH
Je teda jasné, e lesné ekosystémy sú vystavené extrémnemu tlaku.
Ve3⁄4mi silný je v níinách a parhokatinách, kde sú poèas vegetaèného obdobia
najvyie priemerné teploty, najvyie
teplotné maximá a výrazný pokles atmosferických zráok. Práve juné Slovensko je z h3⁄4adiska lesných vegetaèných
stupòov zastúpené dubovým pásmom,
ktoré predstavuje nárazníkové pásmo
k lesostepným a stepným spoloèenstvám.
Alebo ho nazvime obranným valom, ktorý nedovo3⁄4uje, aby sa posúvalo stepné
pásmo smerom hore, do vyích polôh.
Zároveò dub - pochopite3⁄4ne - nemá podmienky na to, aby zasahoval do stepného
pásma. Akonáhle dôjde k oslabeniu tohto
dubového obranného valu, automaticky
to znamená, e sa naruuje stabilita celého ekosystému a po prekroèení únosnej
miery tohto naruenia hrozí nebezpeèenstvo jeho postupného rozpadu!
Dnes sme teda svedkami korózie
ekosystému v dôsledku globálnych klimatických zmien. Máme tu tým pádom
mimoriadne vány problém. Vráme sa

k rubnej dobe duba v dåke 120 rokov
a polome si otázku: Akým spôsobom
tento problém vyriei a akú drevinu
namiesto duba poui? U pred dvoma
rokmi som sa za pracovníkov prevádzky opýtal na odbornej konferencii k tejto téme pracovníkov z výskumu, èi po
vysadení jaseòa tíhleho dokáe tieto
zmeny prei. Vydria a preijú to ostatné dreviny, ktoré predpisuje LHP? Alebo
preijú tak, e bude ich rast charakterizovaný stagnáciou a budú pravidelne
atakované biotickými èinite3⁄4mi ? Ak áno,
pre nás to nie je rieenie, pretoe musíme
hospodári v rovnováhe produkèných
a mimoprodukèných, celospoloèenských
funkcií lesa.

NEPÔVODNÁ KUKURICA NIKOMU
NEVADÍ, AGÁT NIEKOMU STÁLE ÁNO
Ak chceme tento problém kontruktívne vyriei, musíme nájs dreviny, ktoré toto pásmo vyplnia. V suchých
extrémnych stanovitiach v naich podmienkach nastupuje na prvom mieste
agát. Vynikajúco znáa sucho. Ak by sme
si teraz urèili poradie drevín pod3⁄4a ich
nárokov na vodu, zaèali by sme u topo3⁄4a
3⁄4achteného, potom nasledujú vàby, jaseò tíhly, duby, domáce topole sivé a po
nich nasleduje práve agát. Samozrejme
za predpokladu, e berieme do úvahy
iba listnaté dreviny. Agát máme na Slovensku u 400 rokov. Pri jeho rubnej
dobe 35 rokov a po zoh3⁄4adnení legislatívneho priestoru v lesníctve vytvorenom
Tereziánskym lesným poriadkom z roku 1769, je zrejmé, e agát vysádzame
na Slovensku u 250 rokov na ochranu
viatych pieskov a rieenie nedostatku
palivového dreva. Na niektorých lokalitách sme u dopestovali piatu a iestu
generáciu agáta. Je skutoène ete agát
nepôvodnou drevinou? Je u zdomácnená, zdomestifikovaná? Alebo stále
chce ete niekto hovori o nepôvodnosti
dreviny, ktorá vo vzahu k zachovaniu
lesných ekosystémov v klimaticky naruených stanovitných podmienkach
môe vytvori plnohodnotnú stabilizaènú náhradu? Ko3⁄4ko máme my lesníci
ete èaka na zmenu stanoviska ochrancov prírody a odporcov introdukovaných
drevín? 250 rokov je málo? Ko3⁄4ko bude
dos, 500 alebo 1000 rokov? Èo vlastne
niektorí 3⁄4udia chcú? Bene sa stáva, e
uprostred po3⁄4nohospodárskych kultúr,
kde sa pestuje kukurica, ktorá takisto
nie je pôvodná a nikomu to nevadí, rastie
agát a niektorých 3⁄4udí ide rozhodi kvôli
tomu od zlosti...
Práve ekológovia by mohli vedie,
e agátové drevo je najekologickejie, pretoe vetky ostatné druhy dreva z iných
drevín potrebujú ochranné náterové materiály, ktoré drevo konzervujú. Pritom kadý
syntetický náterový materiál je potenciál-
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Riport
nym nosièom karcinogénnych látok. Agát,
pouitý pod vodou, vo vode, na vzduchu,
v zemi, v mrazoch, vo vysokých teplotách
vydrí v podobe nenatretého agátového
kolu s priemerom 10 cm vo vinohrade 40
 60 rokov. Alebo si vezmime kritizované
pouitie umelých hmôt, pritom tu máme
plnohodnotnú náhradu. V Mníchove majú
stolièky a stoly v piváròach vyrobené
z agátového dreva, ktoré vydrí viac ako
umelohmotný nábytok, rozírený u nás
na letných terasách a podobne.

VIAC VÝZNAMOV AGÁTA AKO PRÍKLADU
VÝZNAMU NEPÔVODNÝCH DREVÍN
Ïalí význam agátu spoèíva
v tom, e v tej istej hodnote, akú agát prinesie za 35 rokov v produkcii dreva, prinesie aj v produkcii medu. Bohuia3⁄4, na
Slovensku dnes nevenujeme vèelárstvu
takú pozornos, akú by si zaslúilo. Akoby sme si neuvedomovali pravdivos mylienky, ktorú vyslovil dávno jeden múdry
mu keï povedal, e dva roky potom, ako
vyhynú vèely, vymrú aj 3⁄4udia. Bez procesu opelenia rastlín, plodín a drevín sa
jednoducho nezaobídeme. Na súèasnej
výmere agátu na Slovensku, ktorá predstavuje 32 000 hektárov by sme mohli
aj vïaka dopestovaniu dlhie kvitnúcich
agátov získa ove3⁄4a viac agátového medu
v porovnaní s menej kvalitným medom,
ktorý na Slovensko dováame.
Z roka na rok pribúdajú u nás suché stanovitia, èie prebieha proces xerofitizácie. Lesníci dnes po3⁄4nohospodárom
ponúkajú monos, e na neúrodných suchých plochách, ktoré evidujú ako marginálne, okrajové a nevhodné na pestovanie
po3⁄4nohospodárskych plodín, dopestujú
agát. Táto drevina môe významne prehovori do rieenia globálneho problému,
ktorým je energetická kríza a následné
intenzívne h3⁄4adanie obnovite3⁄4ných zdrojov energie. Dos èasto sa hovorí o energetických porastoch, výrobe energetickej
tiepky, program jej produkcie v rámci
.p. LESY SR je u pomerne známy. Staèí
sa ís pozrie k naim juným susedom
do Maïarska a vidie na vlastné oèi, èo
to znamená, keï sa lesníci systematicky
starajú o agátové porasty z h3⁄4adiska kvality i kvantity. Pri poh3⁄4ade z dia3⁄4ky by ste
nikdy nepovedali, e sú to agátiny, pretoe
agáty v nich sú rovné ako jedle.
Na príklade agáta som chcel dokumentova, aký obrovský význam majú
introdukované
dreviny.
Potrebujeme
pozna iba ich nároky, vykona selekciu,
správanie dreviny v konkrétnych stanovitných podmienkach, analyzova ho
a retrospektívne vyhodnoti. Tak, ako som
v predchádzajúcich riadkoch vyhodnotil
agát z rôznych uhlov poh3⁄4adu, tak isto
môem postupova v prípade 3⁄4achtených
topo3⁄4ov, duba èerveného, orecha èierneho,
gatana jedlého a ïalích drevín, ktoré
majú nielen v naej prírode, ale aj v slovenskom lesníctve svoje nezastupite3⁄4né
miesto. Ich význam by mala pochopi celá
spoloènos.



Ing. Molnár v 12-roènej mladine orecha èierneho

Lesníci vedia,
kam s akou
drevinou
Jozef MARKO
Je horúci augustový deň.
Stojím spolu s ťažbárom Odštepného závodu (OZ) Palárikovo Ing.
Antonom Molnárom a vedúcim
Lesnej správy (LS) Bajč Ing. Františkom Kráľom na naplaveninách
Váhu. Moji sprievodcovia sú pripravení podeliť sa o svoje skúsenosti
zo zakladania a výchovy porastov
z introdukovaných drevín. Kto, ak
nie práve títo lesníci môžu na túto
tému kvalifikovane hovoriť. Veď
pestujú topole až na 70% výmery
palárikovského závodu, na teritóriu LS Bajč sa na dvoch pätinách
plochy nachádza topoľ šľachtený,
na ďalších dvoch pätinách agát
biely a na zvyšku dominuje dub
červený, orech čierny, jaseň štíhly
a javory.
Pred nami stojí deväroèný porast topo3⁄4a 3⁄4achteného s výkou 10
metrov a priemerom v prsnej výke 18
 19 centimetrov. Bol zaloený v spone
4x4 metre, po prebierke budú rás jednotlivé stromy v spone 7x7 metrov. V
prvom zásahu vyberáme nekvalitu,
teda pribline tretinu jedincov, zo sortimentov nám napadne iba vláknina.
Koruny topo3⁄4ov vak po prvej prebierke spevnejú a hrúbkový prírastok
zaène prevyova prírastok výkový.
Skúsenosti nám ukázali, e ideálne
je rúba topo3⁄4ový porast vtedy, keï
dosiahne hrúbku 55  60 cm, èo je vo
veku 20  25 rokov, hovorí Ing. Krá3⁄4.
Ing. Molnár pridáva ïaliu pozoruhodnú informáciu. Na inundácii nemá
topo3⁄4 3⁄4achtený iadnych významných
kodcov, take lesníci uetria náklady
na oetrovanie a ochranu porastov.
U iná je ale situácia vo vetrolamoch

a remízkach mimo inundácie, tam sa
pokodeniam nevyhnú. Presúvame sa
len o pár stovák metrov ïalej za hrádzu
a pred nami je rubne zrelý, 25  roèný
porast topo3⁄4a 3⁄4achteného, na ktorom
je vidie, e u nemá taký dostatok vlahy, ako ten predolý. Zásoba drevnej
hmoty v takomto poraste predstavuje takmer 300 kubíkov. V porastoch
s ideálnou výkou hladiny spodnej
vody je tento údaj nepomerne vyí:
400  450 kubíkov.
Lada Niva nás o pár minút
priváa do lokality Èergov v katastrálnom území Vrbovej nad Váhom, ktorá mi pripadá ako malé krá3⁄4ovstvo
orecha èierneho. Na pomerne malom
priestore mám monos vidie uznaný
75  roèný porast, o pár metrov ïalej
kmeòovinu i výsev z neïalekého semenného porastu, 6  roèný porast
ved3⁄4a depónia po celoplonej príprave
pôdy, no a ukáka je kompletná po
zhliadnutí 12  roènej mladiny. Pre
svoju textúru, farbu a úitkové vlastnosti je drevo z orecha èierneho ve3⁄4mi vyh3⁄4adávané nábytkármi. Orech
èierny potrebuje sviee pôdy a tu môete vidie, aký je rozdiel v prírastku
pod3⁄4a prístupu toho  ktorého jedinca k spodnej vode. Vimnite si, zver
orech èierny nepokodzuje. Je horký,
nechutí jej, kontatuje Ing. Molnár
a ja sa ete dozvedám, e poèas rubnej
doby 80  100 rokov vychovávajú lesníci porasty orecha èierneho podobným
spôsobom ako je to u buka. Pritom
v mladinách jedince v podúrovni vypadávajú z porastu sami, v hlavnej úrovni
budú neiaduci konkurenti budúcich
rubných stromov vèas vypílení. Na
konkrétnych príkladoch a ukákach
sa presviedèam, e miestni lesníci ve3⁄4mi dobre poznajú podmienky jednotlivých stanoví a vedia im prispôsobi
obnovné a výchovné postupy v práci
s introdukovanými drevinami.
Platí to aj o agáte na lokalite
Sv. Peter. Najskôr si prezeráme pähektárový holorub. U po týdni
od vyrúbania agát zaèal úspene
zmladzova. Tu na viatych pieskoch
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sa cíti ako doma. Staèí úèinne
podporova bohatú koreòovú
výmladnos a semenáèiky agáta
v raste, vèas odstraòova pòové
výmladky a výsledky sa rýchlo
dostavia. Agát je toti mimoriadne vïaènou drevinou. Zoberte
si, e jeho rubný vek je 40 rokov
a dosahuje zásobu na hektár
280 kubíkov. Dub má na podobných stanovitiach síce zásobu
okolo 400 kubíkov na hektár,
ale jeho rubný vek je 120 rokov.
Za ten èas odrastú tri generácie
agáta..., argumentuje Ing. Krá3⁄4
a je vidie, e pociuje akúsi vnútornú úctu voèi tejto drevine. Je
pritom zrejmé, e pri súèasných
globálnych klimatických zmenách, sprevádzaných výraznými
teplotnými a zrákovými výkyvmi,
je istota produkcie za 40 rokov
úplne iná ako za 120 rokov. Preto
sa neèudujem, e za týchto podmienok vidia palárikovskí lesníci
v agáte a ïalích introdukovaných
a rýchlorastúcich drevinách ve3⁄4kú perspektívu. O to väèiu, e ak
pred 10 a 15 rokmi bol napríklad
o agátovú gu3⁄4atinu iba malý záujem,

Ing. Král ukazuje na ivotaschopné
koreòové výmladky a semenáèiky agáta

dnes dopyt výrazne prevyuje ponuku. To isté platí aj v prípade agátového
paliva a vlákniny.
Poslednou zastávkou je Zvernica v Bátorových Kosihách a mojím
sprievodcom sa stáva vedúci lesnej
správy Ing. Ladislav Lévárdy. Zastavujeme pri 35  roènom vyvetvenom
poraste duba èerveného a ja zisujem,
preèo ho nachádzam na takejto ploche
práve tu. Dub èervený plodí èastejie ako ostatné duby, má vysokú ujatos a je ve3⁄4mi vhodný pre zver. Jeho
výhodou tie je, e prakticky nemá
kodcov. Spomínam si, e v jednom
roku bol premnoený chrúst. Ostatné
druhy dubov trpeli, ale dub èervený
nie. Tak ako vetky duby je ale citlivý na neskoré mrazy, informuje Ing.
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A takto sa dokáe agát
natiahnu za svetlom, ktoré miluje

Lévárdy. Cestou po rozsiahlej zvernici
s rozlohou presahujúcu 1400 ha sa
vzápätí dozvedám, e nie vetky nepôvodné dreviny sú lesníkmi vítané.
Tým skutoène nevítaným hosom je
tuná pajaseò 3⁄4aznatý, ktorý sa dokáe
vetrom neuverite3⁄4ne rýchlo rozirova.
Lesníci hovoria, e èím intenzívnejie
jeho nálety vysekávajú, tým hustejie
narastú znova. Prezriem si ete porasty dvoch ihliènatých drevín pôvodom
zo Severnej Ameriky  vejmutovky
a duglasky a moja exkurzia konèí.
Jednoznaène potvrdila, e nepôvodné dreviny majú v slovenskom
lesníctve svoje pevné a èoraz významnejie miesto. e si to svoje miesto vedia zasta na viacerých stanovitiach
ove3⁄4a lepie z ekonomického i ekologického h3⁄4adiska ako domáce dreviny. A e sa tak deje vïaka znalostiam
a skúsenostiam lesníkov, ktorí dokáu potenciál introdukovaných drevín
naplno vyui.



Viete, že ...
Jozef MARKO
... agát biely bol prvýkrát vysadený
na území Slovenska v roku 1601? Ešte
predtým ho doviezli zo Severnej Ameriky do Francúzska.
... topoľ šľachtený je 50-percentým
krížencom samičieho amerického topo-

ľa čierneho a 50-percentným krížencom
samčieho európskeho topoľa čierneho?
Prvé krížence sa objavili najskôr vo
francúzskych parkoch v roku 1870. Po
sadovníkoch ich začali vysádzať aj roľníci a vodohospodári. Na Slovensko si
topoľové hybridy po prvýkrát našli cestu
v roku 1910.
... v prírodných topoľových kultúrach
je index listovej plochy 7, čo znamená,
že na jeden hektár porastu pripadá sedem hektárov lístia? V porastoch topoľa
šľachteného je tento index 6,6.
... okrem súčasnej porastovej plochy
agáta bieleho na Slovensku s výmerou
35 000 ha by bolo možné u nás podľa
odborníkov zalesniť agátom ďalších
40 000 ha bielych a ľadom ležiacich
plôch?
... topoľ šľachtený dokáže v rubnom
veku transpirovať denne až tisíc litrov
vody?
... na introdukovaných drevinách
sa vzácne vyskytuje tzv. očkové drevo,
o ktoré majú obrovský záujem nábytkári?
Keď sa totiž pustí do rezu na jeho textúre sú jasne viditeľné tmavé očká.



Revúčania počuli argumenty
a rozhodli sa:

Ideme do
toho!
Jozef MARKO
Rastúci význam a dopyt po
introdukovaných drevinách inšpiruje lesníkov, aby začali nielen uvažovať o ich využití, ale aby začali
realizovať konkrétne kroky, smerujúce k zakladaniu nových porastov z týchto drevín, predovšetkým
agáta a topoľa šľachteného. Najnovším príkladom je prístup kolegov na OZ Revúca, o ktorom sme
sa porozprávali s riaditeľom závodu
Ing. Igorom VISZLAIOM.

Preèo ste sa rozhodli pestova
agát na teritóriu OZ Revúca?



- K tomuto rozhodnutiu nás viedlo
viacero pohnútok. Jednak je to stále
ubúdajúca výmera nami spravovaných lesov z retituèných dôvodov
a tým ubúdajúca sila tátneho
podniku, aj v súvislosti so zamestnanosou. Ïalím dôvodom je mnostvo
neobrábanej pôdy v regióne, èo nás
ve3⁄4mi trápi. Neposledným z mnostva
dôvodov je momentálny boom v potrebe energetického dreva, ktorý bude dlhodobejí a teda aj perspektíva tohto

Zaujme Vás
projektu je nad rámec náho pôsobenia v aktívnej slube. tartovacím
impulzom pre rozbehnutie aktivít
bol jarný seminár o pestovaní energetických porastov vo Zvolene a ve3⁄4mi emotívny a presvedèivý prednes
príspevku riadite3⁄4a OZ Palárikovo
 Ing. Ladislava Vargu, CSc. Zúèastnil som sa na òom s naim vedúcim
lesníckej výroby Ing. Hlinkom a cestou domov bolo rozhodnuté  ideme
do toho!

Rozpestované agátové sadenice na OZ Revúca

 Na akej ploche plánujete pestova agát?
- Po prvých rekognoskáciách terénu,
porovnaní plôch na evidenèný stav,
druh pozemkov a podobne sme sa
rozhodli tento rok zalesni prvých
pä hektárov 3⁄4adom leiacej pôdy.
Rozpestované sadenice agáta vak
máme na nieko3⁄4ko desiatok hektárov. Ve3⁄4mi èasto postup prác, vôbec
celú techniku pestovania a urèite aj
ekonomiku konzultujeme s Ing.Vargom. Z týchto diskusií vyplynulo, e
ekonomický zmysel to má vtedy, ak
sa budeme na závode venova energetickým porastom na ploche medzi
200 a 300 ha. Take k takejto výmere sa chceme dopracova, aby úsilie
prinieslo aj ovocie.
 Pestovali u niekedy v minulosti

revúcki lesníci túto drevinu?

- Pod3⁄4a mojich informácií takto zamerané pestovanie agátov na území
závodu dosia3⁄4 nebolo. Jeho zastúpenie v porastoch na dnených lesných správach Torna3⁄4a, Ratková
i Jelava je miestami dominantné,
ale z poh3⁄4adu celej správy alebo dokonca celého závodu nie je významnou drevinou. Niektoré stromy vak
dosahujú zaujímavé dimenzie. Na
jednej z aukcií dreva sme ich ponúkli klientom a bol o ne celkom sluný záujem, ba dokonca speòaenie
predèilo nae oèakávanie.
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Aké kroky budete musie v najbliom èase zrealizova v súvislosti s pripravovaným pestovaním
agáta?



- Jednostupòový projekt na pestovanie energetických porastov nám
vypracováva Ing.Varga a budeme
postupova pod3⁄4a neho. Nae prvé
kroky som u spomínal  vytypova
plochy, vykopali sa sondy s odberom vzoriek pôdy na rozbor, aby sa
urèila najvhodnejia drevina na
konkrétne lokality, rozpestovali sa
sadenice, ale aj nepríjemná administratívna agenda. Vybavili sme u na
pozemkovom úrade prekategorizáciu
pozemkov, máme na to rozhodnutie. Ale aj jedna dobrá správa  na
lesnej správa Torna3⁄4a i Ratková, kde
sa uvauje s pestovaním agátových
porastov, práve predbieha obnova
LHP. Modely na pestovanie takýchto
porastov ete nie sú vypracované,
ale práve teraz je najpríhodnejí èas
riei s vyhotovovate3⁄4om plánu a tátnou správou lesného hospodárstva
aj tento problém. Uvidíme ete, ako
sa k problému postavia iné orgány
 ide o nepôvodnú drevinu, ktorá je
tu síce u viac ako tyristo rokov, ale...
Potom ete treba pripravi plochy na
zalesòovanie (prvý osoh v podobe
energetickej hmoty), zalesni, následná starostlivos...



O výrobe z agátu bieleho

Skrotený
divoch
Ladislav CSOMOR
Mnohokrát si kladiem otázku, aký je vlastne agát? Mohutný
netvor, neustále si h3⁄4adajúci svetlo
medzi bratmi a sestrami iných drevín v lesných porastoch, vytvárajúc
tak zo svojho kmeòa nenapodobnite3⁄4né krivky rôznych rozmerov

Plieovce - agátová brána VLM .p.

a kál? Úspený predátor, ktorý si
zabezpeèil svoju budúcnos na viacerých pilieroch? Alebo súèas rozvoniavajúceho lesoparku ako darcu
chutného medu, kvalitného paliva
i suroviny na výrobu papiera pre èasopis, ktorý práve dríte v ruke? Agát
je vetko v jednom. Myslím, e je to
pravá stredoeurópska rarita.
Urèite ste si vimli, e som nespomenul remeselnícke spracovanie
agátu bieleho. V súèasnosti preíva
svoju renesanciu. V minulosti bola
vyuívaná jeho neuverite3⁄4ná odolnos vo vinárstve vo forme ståpov,
ako súèas vodných mlynov, v kolárstve, no a v neposlednom rade v kadodennom ivote po3⁄4nohospodárov
a remeselníkov. Ja som pribline
pred siedmimi rokmi prvýkrát zaal
sekeru do agáta a zaloil som prevádzku na jeho spracovanie. Dnes
v nej pracuje osem zamestnancov
a spracováva agát pre záhradný
nábytok a záhradné stavby. Výrobu
zameriavame na spracovanie agáta
vetkých tried, dokonca aj haluziny
a palivovej èasti. Výsledkom bezodpadového spracovania sú brikety
a odrezky z píly, ktoré predávame
ako palivo. Spracovávame vetky
stupne krivosti agáta a pritom ponechávame tvary rastu. Hovoríme
tomu, e tvary naich výrobkov
z agátu formuje príroda. Nae výrobky sa dostávajú k rodinným domom
a do záhrad ako atypické altánky,
pohodlné stoly a lavice, do retaurácií ako masívne sedacie sety, do
kôl a obcí ako vyh3⁄4adávané èasti
detských ihrísk. Do zverníc zasa dodávame mohutné a odolné brány
a ploty.
Hodnotu naich výrobkov zvyuje ruèné opracovanie,
vyadujúce si mimoriadnu zruènos a trpezlivos majstrov. No
a ete nieèo  lásku k ivej hmote,
k agátu. Agát si ju urèite zaslúi.
Ladislav Csomor je majite3⁄4om
firmy Astol z Ve3⁄4kých Ludiniec
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Lesníctvo a poľnohospodárstvo v SR moderné prístupy hospodárenia a vzdelávanie
Daniel Leinský
Spoloènos
zaloená
na
poznaní
(knowledge-based society) je jedným z k3⁄4úèových bodov rozvojových programov Európskej
únie pre roky 2007-2013. Základným predpokladom úspeného rozvoja ktorejko3⁄4vek oblasti hospodárstva je zvládnutá prax, dostatoèné
vedomosti, výmena informácií a skúsenosti
 poznanie. Nie inak je tomu v sektoroch lesného hospodárstva a po3⁄4nohospodárstva na
Slovensku, sektoroch, v ktorých základným
kapitálom je pôda, zloky ivotného prostredia
a nároèná práca so ivými systémami. Vo väèine prípadov musia po3⁄4nohospodári a lesní
hospodári zvláda aj terénnu èi klimatickú
rôznorodos, naviac princípy ekonomického
riadenia podniku, legislatívu, základy marketingu a pod. Prepojenie vedy, výskumu a praxe
sú i v týchto sektoroch podmienkou zvyovania kvality, efektivity a zniovania negatívnych dopadov na ivotné prostredie, prírodné
ekosystémy a zdravie 3⁄4udí.
Hospodárenie na pôde je nároèné na poznanie a jeho výsledky môu by zásadným
prínosom pre spoloènos, no rovnako môu
aj kodi, môu by ziskové ale aj stratové.
Preto sa EÚ rozhodla podporova vzdelávacie
aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a zruè-

ností v oboch sektoroch. Na Slovensku je to
predovetkým prostredníctvom Sektorového
operaèného programu po3⁄4nohospodárstvo
a rozvoj vidieka (SOP) a Plánu rozvoja vidieka
(PRV), ktoré ponúkajú opatrenie Vzdelávanie.
Vzdelávanie prostredníctvom opatrení
SOP a PRV Vzdelávanie umoòuje pracovníkom po3⁄4nohospodárstva a lesného hospodárstva celoivotné, odborné vzdelávanie formou
akreditovaných kurzov M SR. TU Zvolen
ponúka pestrú paletu vzdelávacích kurzov pre
rok 2006 v lesnom hospodárstve:
1. Výberkový hospodársky spôsob a výberkové lesy
2. Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prirastkovú produkciu
3. Integrované abovo dopravné technológie v lesníctve - technika a technológia
v zmenených spoloèenských a ekonomických podmienkach
4. Tvorba projektov zalesòovania po3⁄4nohospodárskej pôdy
5. Vplyv truktúry porastov a pestovných
opatrení na zníenie rizika pôdnej erózie
6. Finanèná a organizaèná stabilizácia podniku

Lesné žienky na Poľane
Mária BIESOVÁ, Darina SCHWARZOVÁ
Na Po3⁄4ane vlci vyjú, zavýjajú. A horári,
tí beári, vínko pijú... známa to pesnièka, ku
ktorej mono doda, e v dòoch 17. a 20. augusta 2006 okrem horárov  beárov vínko
na Po3⁄4ane popíjali (s mierou) aj horárky, resp.
eny lesníèky. Ako kadoroène, tak aj v tomto roku sa konalo pravidelné stretnutie ien
 lesníèiek , ktoré sú èlenkami Klubu ien
lesníèiek pri Slovenskej lesníckej komore.
V tomto roku organizovala u 8. stretnutie
Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica.
Hostite3⁄4mi stretnutia bol OZ Kriváò a OZ
Èierny Balog.
V piatok dopoludnia sme navtívili kôlkárske stredisko Kraje, patriace pod OZ
Semenoles. Na úvod nás privítal riadite3⁄4 OZ
Kriváò Ing. Jozef Bystriansky, ktorý nám robil
príjemného hostite3⁄4a celý deò. Po òom si slovo
zobral Ing. Frantiek Indro  vedúci Lesnej
správy Po3⁄4ana, ktorý nás oboznámil s hospodárskymi úlohami na tejto LS. Sprievodcu po
kôlkárskom stredisku nám robil jeho vedúci
p.Peter Fekiaè. Druhou naou zastávkou bolo
vodné dielo Hriòovská priehrada, kde
nás sprevádzal a s výstavbou a prevádzkou tohto zariadenia oboznámil jeho
vedúci Ing. Rudolf Sýkora. Potom sme
navtívili úpravovòu úitkovej vody, kde
nás sprevádzal vedúci Ing. Juraj Hazlinger. Máloktorá z nás navtívila zariadenie podobného charakteru a preto bola
táto zastávka obzvlá zaujímavá. Nae
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putovanie po OZ Kriváò pokraèovalo na LS
Víg3⁄4a, kde nás privítal vedúci LS Ing. Ján
Ostrolucký. V spolupráci s po3⁄4ovným pecialistom na LS Ing. Jánom Nôkom nám ukázali
novovybudovanú zvernicu pre jeleniu zver.
Nevedno, èi to bola náhoda, ale keï sme prechádzali okolo obory, videli sme statné jedince
jeleòov, ktoré stáli ako prikované, keï zbadali
to3⁄4ko ien pokope. U sme sa zaèali aj obáva,
èi nasledujúca ukáka bude tie s jej obyvate3⁄4om, ale medvedí brloh, ktorý nám ukázali,
bol naastie prázdny (medveï by musel by
poriadne hluchý, aby nepoèul dupot to3⁄4kých
lesných ienok). Potom nasledovalo krátke obèerstvenie, kde sa ukázalo, e miestni horári
sú výborní kuchári. A aby ten gulá a ovèí syr
nám nepokazili postavu, tak nás zobral pán
riadite3⁄4 na krátku túru z Dudáa na Horský
hotel Po3⁄4ana, kde sme boli aj ubytované. Veèer
nasledovalo opekanie, ktoré nám svojou návtevou spríjemnil predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Blaej Moucha.
V sobotu nám sprievodcu robil predseda

7. Právne a ekonomické podmienky podnikania
8. Tvorba projektov v lesnom hospodárstve
v súlade s programovými dokumentmi na
Slovensku a v po3⁄4nohospodárstve sú to
kurzy:
- Agroenvironmentálne opatrenia v po3⁄4nohospodárstve
- Finanèná a organizaèná stabilizácia
podniku
- Právne a ekonomické podmienky podnikania
Kadý kurz sa pri úspenom absolvovaní
konèí odovzdávaním certifikátu, naviac kurz
Agro-environmentálne opatrenia v po3⁄4nohospodárstve je akceptovaný MPSR pre získanie
a príjem európskych dotácií pre Agro-environmentálne opatrenia PRV v po3⁄4nohospodárstve.
Kurzy majú limitovaný poèet miest, sú
bezplatné  spolufinancované fondmi EÚ.
Viac informácií o kurzoch, monos on-line
registrácie nájdete na stránkach: www.eurokurzy.sk alebo e-mailom: sop@vsld.tuzvo.sk;
resp. tel. è. 045/5206 519.
Ing. Daniel Leinský, PhD.,
Centrum ïalieho vzdelávania TU Zvolen



Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica
Ing. Jaroslav ulek a zamestanci OZ Èierny
Balog Ing. Miroslav Pepich a Ing.Stanislav
Kmec. Ukázali nám unikátnu prírodnú rezerváciu Dobroèský prales. Bola to ve3⁄4mi príjemná a nádherná trojhodinová prechádzka,
po ktorej nás èakalo obèerstvenie, o ktoré sa
nám postaral sám pán riadite3⁄4 OZ Èierny
Balog, Ing.Miroslav Engler, v spolupráci s Ing.
Pepichom, vedúcim úseku lesníckej výroby.
Sobotòajie popoludnie patrilo lesníckemu
skanzenu vo Vydrovskej doline. To, e nám
sprievodcu robil Ing. Ján Mièovský  otec
skanzenu, bolo neopakovate3⁄4ným záitkom.
Asi málokto dokáe rozpráva o jednotlivých
zastávkach pútavejie ako on. Lesnou eleznièkou sme sa zviezli zo skanzenu do obce Èierny
Balog, kde nás èakal autobus. Po krátkej návteve zmrzlinového stánku sme sa vrátili opä
na Po3⁄4anu.
Po nede3⁄4òajích raòajkách nasledovala
krátka doobedòajia túra. Po krátkej porade
kam, nám miestny horár a súèasne ná
sprievodca pán Ivan Kopáèik odporuèil vodopád Bystré. Jeho výber bol perfektný. Po krátkom adrenalínovom zostupe po rebríkoch sa
nám naskytol úasný poh3⁄4ad na prúd padajúcej vody. A u nasledoval len obed a cesta
domov.
Budúci roèník patrí Východniarkam.
U teraz sa teíme na urèite zaujímavý
program, ale aj na to, e sa spolu opä
stretneme. Ak nás chcete spozna, tak
Vás pozývame medzi nás - eny  lesníèky.
Ing.Mária Biesová je oblastný
kontrolór, Ing.Darina Schwarzová je
referentkou na odbore usmernovania
ekonomiky, GR LSR



Z múzea • Šport
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alebo

Pár slov o predmetoch
zo zbierok Lesníckeho
a drevárskeho múzea

Ing. Tibor Blatný

Drevená
krabica, ktorej jedna vonkajia plocha je
vyloená tmavým a svetlým drevom do tvaru
achovnice a na druhej strane je rôznymi
druhmi dreva vytvorená hracia plocha pre
stolovú hru mlyn. V krabici sú uloené
biele a èierne figúrky urèené pre hru mlyn,
dáma a ach. Urèite to kadý pozná. U ako
malé deti sme sa hrávali niektoré z týchto
stolových hier, ktoré patria medzi najstarie
v tejto kategórii. Veï prvá podoba achu,
známa pod menom èatarunga, sa objavila
okolo roku 500 v severnej Indii. Do Európy
- panielska a na Sicíliu  preniesli hru
Maurovia, ale prvé písomné zmienky
o achu sa nali a v tzv. Katalónskom
testamente z roku 1010. V 11. storoèí sa
achy objavili tie v Èechách, kde ich
najpravdepodobnejie priviezli z Talianska
èeskí kupci. Tak, ako aj nai predkovia
v dobách minulých, aj my poznáme túto
stolovú hru v rôznych prevedeniach. Mení sa
materiál, z ktorého je hra vyrobená i vzh3⁄4ad
jednotlivých figúrok. Èím je teda práve tento
úplne obyèajný ach, aj keï v luxusnejom
prevedení neobyèajný? Kadý poh3⁄4ad
na drevenú krabicu s figúrkami, kadý
dotyk s týmto predmetom nám pripomína
významnú osobnos lesníctva, známeho
botanika  fytogeografa európskeho mena,
Ing. Tibora Blatného, ktorý je hlavne
v lesníckych odborných kruhoch urèite
ve3⁄4mi dobre známy. Narodil sa v roku 1883,
absolvoval Vysokú kolu banícku a lesnícku
v Banskej tiavnici. Bol spolupracovníkom
prof. L. Feketeho, spracoval rozsiahly
tatistický materiál z terénneho prieskumu
o rozírení lesných drevín v Karpatskej

Jeden
neobyčajný
obyčajný šach
Mária ROKOVÁ

oblasti v maïarskom i nemeckom jazyku.
Po ukonèení prvej svetovej vojny aj napriek
strateným nádejam na ïalie vedecké
bádanie a lákavým s3⁄4ubom (ponúkli mu
katedru pestovania lesov na univerzite
v oproni) ostal na Slovensku a nastúpil ako
prednosta Lesnej správy Osrblie v Hronci.
Z Hronca odiiel za inpekèného úradníka
Riadite3⁄4stva tátnych lesov v arnovici
a neskôr v Liptovskom Hrádku. V ïalích
rokoch pracoval ako zástupca riadite3⁄4a
tátnych lesov a majetkov v Hodoníne i ako

námestník ústredného riadite3⁄4a tátnych
lesov v Bratislave. Do dôchodku odiiel ako
62 roèný v hodnosti ministerského lesného
radcu. Ïalích 20 rokov sa okrem odbornej
literárnej èinnosti venoval archivárskej práci
v Pôdohospodárskom archíve v Rimavskej
Sobote. Intenzívne pracoval na usporiadaní
archívnych fondov a zhromaïoval materiál
pre svoje historické a fytogeografické túdie.
Bol priekopníkom slovenskej fytogeografie
a dendrológie, dejín lesníctva a lesníckeho
archivárstva na Slovensku. Je autorom
rozsiahleho diela o rozírení stromov
a krov lesníckeho významu na Slovensku,
historických túdií o lesných pomeroch
na Horehroní v období J. D. Matejovie
a o 1⁄4. Greinerovi. Za svoju prácu bol ocenený
zlatým a diamantovým odznakom Lesníckej
a drevárskej univerzity oproni i pamätnou
zlatou medailou Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene. Zomrel v roku
1969, je pochovaný na Frauenberskom
cintoríne v Banskej tiavnici.
Nevieme, aký osud mali jeho
osobné i pracovné veci po jeho smrti.
Vieme vak, e achy z jeho pozostalosti
sa dostali do obchodu Klenoty v Banskej
Bystrici, odkia3⁄4 ich v roku 1970 kúpilo
vtedajie Lesnícke, drevárske a po3⁄4ovnícke
múzeum v Antole za 50 Kès a zaradilo
ich do svojho zbierkového fondu. Tak sa
podarilo zachova predmet, ktorý má
ve3⁄4kú výpovednú hodnotu. Dokumentuje
nám chvíle, ktoré jeho majite3⁄4 trávil v èase
keï sa nevenoval odbornej lesníckej, èi
archivárskej èinnosti. Môeme predpoklada,
e ich trávil i hraním achu. Dáva nám
monos zamyslie sa a poloi si nieko3⁄4ko
otázok. Akým bol Ing. Tibor Blatný achistom? S kým hrával túto hru? Bola to
manelka, s ktorou preil 61 rokov pekného
manelstva, alebo napr. Tibor astný, ktorý
s ním spolupracoval aj v odbornej oblasti?
To sú otázky, na ktoré bohuia3⁄4 nevieme
odpoveda. Mono èas dá na ne odpovede.
Ing. Mária Roková,
Múzeum vo Svätom Antone  Lesnícke
a drevárske múzeum vo Zvolene



Letné športové hry OZ Smolenice
Ján HUDÁK
Prekrásne letné poèasie, tradiène príjemné prostredie horárne Klenová, dokonalá organizácia a servis
sa stali spoloèníkmi zamestnancom
OZ Smolenice pri tradièných letných
portových hrách v piatok 18. augusta na Lesnej správe Chtelnica v lokalite Stratená.
Organizaèný tím pripravil pre
úèastníkov zaujímavé súané disciplí-

ny, v ktorých si kolegovia niè nedarovali. Postupne absolvovali stre3⁄4bu zo
vzduchovky, hod polenom na dia3⁄4ku,
rezanie dreva na zimné vykurovacie
obdobie na èas a nohejbalový turnaj.
Na záver záujemcovia absolvovali
premiérovú súa v novej streleckej
disciplíne po3⁄4ovnícky parkúr na asfaltové terèe. Dynamika a variabilita stre3⁄4by vetkým uèarila a musel ju ukonèi

a posledný lietajúci holub. O doplnenie energie súaiacich sa postaralo
kvalitné jedlo a dodraný pitný reim.
Poradie v jednotlivých disciplínach nebolo to podstatné, èo vyznelo
nakoniec aj v radoch úèastníkov pri
závereènom vyhodnotení súaí.
Ing. Ján Hudák
je vedúci LS Chtelnica, OZ Smolenice
foto: autor
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Disciplína moja  tvoja
resp. zo mòa  do mòa

Nohejbalový turnaj

Odovzdávanie cien

Pozvánka
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Kone z Národného rebèína

Navtívte
OZ Topo3⁄4èianky
Jozef ABO

Lesy,
ktoré
obhospodaruje
OZ
Topo3⁄4èianky, sa nachádzajú v pohoriach
Tríbeè a Pohronský
Inovec. Sú to susediace horstvá, ktoré
Zubor
odde3⁄4uje iba úzke
údolie toku Hornej
itavy. Obe pohoria sa relatívne prudko dvíhajú z pahorkatín Podunajskej
níiny a napriek tomu, e ich absolútne
výky sú len stredohorské, vzbudzujú
dojem vysokých pohorí. Ve3⁄4ký Tríbeè má
nadmorskú výku 840 m a Pohronský
Inovec 901 m. OZ Topo3⁄4èianky obhospodaruje lesy na výmere 29 960 ha v okresoch Zlaté Moravce, Nitra, Topo3⁄4èany,
Partizánske a arnovica. Organizaène
je rozèlenený na tri lesné správy a Stredisko sluieb, ktoré sa pecializuje na
pestovanie a predaj okrasných kríkov
a stromov, spracovanie a predaj diviny,
pestovanie vinièa a výrobu vína. Zabezpeèuje aj údrby a úpravy zámockého
parku v Topo3⁄4èiankach.
Teritórium OZ je bohaté na historické a kultúrne pamiatky, aj prírodné
krásy a zaujímavosti. Topo3⁄4èianky sú
najvýznamnejím turistickým strediskom regiónu Horné Poitavie. Doma
aj v zahranièí sú známe vïaka po3⁄4ovníctvu, zubrom, koòom a v poslednom èase aj vïaka dobrému vínu.

Väèina návtevníkov zaèína svoj pobyt
prehliadkou katie3⁄4a, ktorý je umiestnený v zámockom parku. Katie3⁄4 je známy
ako sídlo èeskoslovenských prezidentov.
Iba nieko3⁄4ko metrov od katie3⁄4a sa nachádza Po3⁄4ovnícky zámoèek s plastikami
zhasínajúceho jeleòa a raneného diviaka. Sú to diela známeho sochára Alojza
Stróbla. V Topo3⁄4èiankach má sídlo aj Národný rebèín. Priamo v meste si môu
návtevníci prehliadnu vynovenú jazdiareò, ktorá slúi najmä na výcvik koní,
predvádzanie niektorých jazdeckých
portov a hypologické múzeum. Milovníci koní ich môu obdivova aj priamo
v prírode v chovných zariadeniach Breziny, Hostianske a Rybník. Ve3⁄4mi ob3⁄4úbené sú vychádzky na koèoch.
Vïaèným objektom návtevníkov
je Zubria zvernica, ktorá je vzdialená necelých 10 km od Topo3⁄4èianok. Zásluhou
tunajích lesníkov v nej bolo od roku
1958 odchovaných bezmála 200 zubrov.
V súèasnosti ije v zariadení 13 jedincov,
z toho 4 èerstvo narodené zubríèatá.
Iba pár kilometrov od Topo3⁄4èianok leí okresné mesto Zlaté Moravce,
ktoré je známe najmä pamiatkami na
túrovského básnika Janka Krá3⁄4a.
Okrem mnostva pamätihodností v tomto meste, za pozornos stojí park s ojedinelou alejou smútoèného smreka
a mauzóleom rodiny Migaziovcov.
Pre bených turistov aj odborníkov je ve3⁄4mi atraktívne Arborétum Mlyòany, ktoré sa pecializuje na pestovanie
vdyzelených stromov a kríkov. Najkrajie je v máji, v období kvitnutia nespoèetných druhov rododendrónov.
Zaujímavou skupinou objektov
regiónu je 5 zrúcanín hradov. Najznámejie sú zrúcaniny Hruova v blízkosti Topo3⁄4èianok a Gýmea pri Jelenci.
Ale návtevník neo3⁄4utuje ani výstup na
Èierny hrad pri Zlatne, Oponický hrad
nad Oponicami a zrúcaninu stránej vee v blízkosti Jed3⁄4ových
Kostolian. Pod hradom
Gýme sa nachádza
prírodná rezervácia
Gatanica, kde rastú cca. 200 roèné
gatany.
Po3⁄4ovníkom

Po3⁄4ovnícky zámok Topo3⁄4èianky

je urèite známe, e v blízkosti tohto hradu boli v 19. storoèí vypustené prvýkrát
na Slovensku do vo3⁄4nej prírody muflóny,
dovezené priamo z Korziky. Z hradu Gýme mono uvidie aj najstarí kostol na
Slovensku, kostol Sv. Juraja, so zachovalou vnútornou výzdobou, v obci Kosto3⁄4any pod Tríbeèom.
Príroda regiónu je bohatá
na mnostvo chránených rastlín a ivoèíchov, èo dokazuje aj nieko3⁄4ko významných rezervácii. Je veobecne známe, e
v pohoriach Tríbeè aj Pohronský Inovec
sa nachádzajú významné hniezdne biotopy orla krá3⁄4ovského.
Významnou súèasou hospodárenia OZ je aj po3⁄4ovníctvo. Tri po3⁄4ovnícke
revíry majú výmeru 15 300 ha. Z toho
zvernice 11 845 ha. Iba pre zaujímavos
dodávam, e v roku 2007 uplynie 100 rokov od sprevádzkovania topo3⁄4èianskych
zverníc. V po3⁄4ovníckych revíroch sa
vyskytujú vetky druhy raticovej zveri.
V posledných rokoch stále èastejie aj
medveï a rys.
Na území OZ Topo3⁄4èianky sa nachádza klenot Lesov SR, .p.  Po3⁄4ovnícky
zámok Topo3⁄4èianky, bývalé sídlo rodu
Habsburgovcov, ktorého história siaha
a do roku 1905. Pre po3⁄4ovníkov, ale aj
ostatných návtevníkov, má OZ k dispozícii 12 chát. Pod3⁄4a vybavenosti ich môeme rozdeli do troch kategórii. V prvej
kategórii je Chata Tríbeè - Velèice, kde
poskytujeme ubytovanie v apartmánoch,
s monosou podávania stravy. Ïalia
kategória sú chaty so tandardnou výbavou - Chata Stanovisko a Chata Koborno.
V poslednej kategórii sú malé chatky bez
elektriny (napr.: Po3⁄4ovnícka chata iare,
Hájenka Kríne cesty, Chata Jastrabie,
Dekanová, Tompinová, atï.). Skromnejie vybavenie chatiek v poslednej kategórii, vynahradí návtevníkovi nádherné
prostredie, v ktorom sú situované.
Jozef abo je referent BTS, PO, OaO,
OZ Topo3⁄4èianky, Foto: autor



Bliie informácie o ubytovacích
monostiach OZ Topo3⁄4èianky získate
na www.lesy.sk,
na e-mailovej adrese
topolcianky@lesy.sk
alebo na t.è. 037/640 34 24.
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Stmeľováky nám treba!
Jozef MARKO
Nedávno mi jeden dlhoroèný
zamestnanec podniku reprodukoval
vetu jeho kolegu: V naom podniku
je tá chyba, e 3⁄4udia, ktorí v òom pracujú, sa málo poznajú. Stme3⁄4ováky
nám treba robi! A hneï dodal, e je
to veru tak, pretoe inak sa nám komunikuje s niekým v rámci závodu,
alebo na inom závode, ak ho osobne poznáme a inak, keï poznáme
iba jeho meno.
Inak
pristupujeme
ku kolegovi
a inak pochopíme jeho starosti vtedy, keï o òom
vieme viac ako len to, na akej pozícii
pracuje. Potom aj akosi 3⁄4ahie podáme oèakávanú pomocnú ruku pri
rieení výrobných a iných problémov, ktoré sú iba zdanlivo problémami jednotlivca.
Nie, nedá sa poveda, e by vo
vedeniach odtepných závodov tieto
staré pravdy nechápali. A v praxi im aj
venujú urèitú pozornos. Niekde organizujú portové hry, niekde dokonca
letné i zimné, sprevádzané spoloèenským programom, inde umiestòujú

Glosa

Súcit
Ján MIÈOVSKÝ
Enem pro nás a nae dietky!
Replika zo známeho vtipu pripomína
fakt, e drvivú èas ivotných úkonov
vykonávame v prospech seba a svojich najbliích. Máme to v sebe zakódované a je to tak aj v poriadku.
Veï 3⁄4udský rod preíva tisícroèia nie
skrz osvietenos krá3⁄4ov, humánnos
vlád, èi altruizmus parlamentov, ale
len a len vïaka sebectvu, ktoré dáva
rodinu na prvé miesto.
Môe nám to vak staèi...?
Ak si na rieèicu svedomia
poloíme otázku, èo naozaj nezitne
robíme pre neznámych, ktorí nám to
adresne nikdy nevrátia, ve3⁄4a tam toho
asi neostane: môeme si napríklad
kúpi Nota bene, poda ruku krívajúcemu starcovi, oèisti po niekom
WC... alostne málo? Iste. Jeden drobnuèký dobrý skutok je vak vdy viac
ako tisíc krásnych slov.

porady mimo kancelárií do prírodného prostredia, v ktorom po pracovnej
èasti stretnutia skonzumujú chutný
gu3⁄4á, vypijú nejaké to pivko, ale hlavne  spoznávajú jeden druhého inak,
ako za stolom v kancelárii. Hlbie, dôkladnejie a pravdivejie.
Isté je jedno a v tom sa nedá
s vetou náho kolegu z úvodu èlánku nesúhlasi. Takýchto stmelovákov nikdy nie je dos. Vyuime kadú
príleitos spozna sa. Napríklad tak,
ako lesníci zo Smoleníc, ktorí chceli
vidie, ako hospodária vojenskí lesníci pod Tatrami. Pri tejto príleitosti
navtívili aj kolegov v tátnych lesoch
TANAP-u. Riadite3⁄4 smolenického
závodu Ing. Ondrej Kièák ïalej ve3⁄4mi rád spomína na to, s akou úctou
a pozornosou sa jemu venoval riadite3⁄4 bardejovského závodu Ing. tefan
Beòa, s ktorým si dovtedy iba párkrát
podal ruku na poradách a niè viac.
Teraz oèakáva Bardejovèanov na domovskom závode a rád im oplatí ich
prístup a pohostinnos. Ani jedna
strana nepochybuje o tom, e to bude
zasa obojstranne prospené a príjemné stretnutie. Inpirujúce, vak?



Vetci sa obèas stretáme so
zúfalými mailmi a esemeskami 3⁄4udí,
ktorí prosia o krv pre svojich blízkych. Príèinou je jej nedostatok. Je jej
menej ako kedysi. Akoby s narastajúcim blahobytom spoloènosti klesal
súcit jednotlivca. Zvlátne. Totalita
dávno skonèila, obèianske zdruenia
zachraòujú vetkých a vetko, kostoly
sú plné milosrdenstva a .....transfúzky stále prázdnejie...
Je preto dobre, e nemálo naich kolegýò a kolegov má darovanie
krvi zaradené vo svojom ivotnom
programe. A, e sú medzi nimi aj takí,

Poznámka
ktorí zorganizovaním spoloèného odberu dokáu obèas prebra z letargie
aj nás ostatných. Pripomínajú nám,
e darovanie krvi je jedným z najèistejích aktov 3⁄4udskosti voèi neznámemu. Aktom, na ktorý môe by u
dnes veèer zúfalo odkázaný ktoko3⁄4vek
z nás.
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Prečo mám
rada les

JANKA HOSPODÁROVÁ
(moderátorka TV Markíza)

Príroda, i keï sme k nej pod3⁄4a
môjho názoru správame prive3⁄4mi macosky, nám stále poskytuje najlepí zdroj
dobytia energie a zdroj pravdy, ktorá funguje na tejto zemeguli. Toto by sa vak
nezmestilo do pár viet, ktorými mám vyjadri svoj vzah k lesu.
Do najbliieho kontaktu s prírodou som prila pred piatimi rokmi,
kedy som si kúpila svojho koòa Diora.
Vychádzky s ním v lese ma vdy dokázali
znovu postavi na nohy i po tom najvyèerpávajúcejom období. Je od nás 3⁄4udí
ve3⁄4mi hlúpe, keï namiesto lesa navtevujeme víkend èo víkend nákupné centrá
a namiesto prechádzky v prírode si dopriavame oddych v preplnenom klimatizovanom hypermarkete, v ktorom nám
stromy nahrádzajú umelohmotné kvety!
Ja sa u po chvíli v takomto prostredí zaèínam dusi a preto sa mu vyhýbam, ako
vládzem. To najkrajie, hneï po láske, èo
nám pod3⁄4a môjho názoru ivot ponúka,
je práve príroda. Nikde si nedokáem oddýchnu viac ako v lese, pri vode, èi niekde
na lúke pod nádhernou oblohou.
Je mi ve3⁄4mi smutno, keï vidím, akí
sme k prírode krutí a zasadzujeme jej stále viac a viac rán v podobe zneèisovania
ovzduia, vôd, èi robenia si smetísk priamo v lesoch. Nesmieme sa teda èudova,
keï sa nám ako bumerang nae èiny voèi
nej vracajú v podobe tsunami, globálneho
otep3⁄4ovania, kalamít, èi zemetrasení. Ubliovaním prírode ubliujeme sami sebe.
Ja pobyt v prírode doslova milujem a dúfam, e napokon vetko dobre
dopadne. Máloèo sa vyrovná príjemnému pocitu, keï na vychádzke s Diorkom
stretávame srnky, zajaèiky èi majestátne
vtáèie dravce.



31

Lesník•9•2006

Krížovka • Humor

Uv

Starká ty si taká hlúpa,
e nerozozná koòa
od somára...
No to sa mýli.
(Odpoveï tvorí tajnièku)

eríte ?

Stredisko drevárskej výroby v Beòui v spolupráci s firmou
Lexar, ktorá je známa hlavne ako
výrobca pamäových FLASH kariet,
pripravilo výrobu netradièného
USB k3⁄4úèa. K poèítaèu sa pripája
tradiène prostredníctvom vysokorýchlostného rozhrania USB 2.0
s plnou kompatibilitou s predchádzajúcim pomalím tandardom
1.1. Plne Plug&Play pre Windows
ME, 2000, XP, MacOS 8.6, Linux
2.4.0 a vyí, drivery nutné iba pro
Windows 98/98SE, mono poui
ako bootovacie zariadenie (pokia3⁄4
to umoòuje základná doska), naèítanie 800Kb/sec., zápis 500Kb/
sec, hmotnos 17g, switch proti
smazaniu dát, predlovací kábel je
súèasou balenia.
Technológia je zahranièná, dizajn slovenský. Beòuania
prejavili pri jeho vývoji zruènos
i tvorivos zároveò. USB k3⁄4úè z SDV
Beòu je medzi konkurenènými
výrobkami neprehliadnute3⁄4ný. Ako
povedal obchodný riadite3⁄4 siete
supermarketov s elektronikou Jay
elektrodom, oèakávame, e tento
výrobok bude tohtoroèným hitom.
Rubriku pripravuje: Ferko Tárajko
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!.
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.
Zanechal vá dedko nieèo
po smrti? opýtali sa kamaráti horára a on na to: Hej, pitie!.

Tajnièka kríovky z letného dvojèísla Lesníka znie: ...a rozhodli sme sa, e radej
pôjdeme do kina Z úspených lútite3⁄4ov sme tentokrát vyrebovali 1⁄4ubomíra Kováèecha
z Dolného Hrièova. Víazovi posielame knihu z produkcie vydavate3⁄4stva IKAR. K výhre mu
blahoeláme a prajeme príjemné chvíle pri èítaní.
redakcia

Zozbieral: Julo Burkovský

Hobby
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Rybársky receptár
Maïarská rybacia polievka Halászlé
Suroviny: 1,5 kg kapra vykosteného, pokrájaného na plátky, rybacie hlavy z väèích rýb, rybacie
odrezky (prsné plutvy, chvost, análna plutva), biele ryby vyèistené, vnútornosti (peèienky, mäso od èriev,
tuk z telovej dutiny, ikry, mlieè), mletá èervená paprika, chili paprièky, so3⁄4, slneènicový olej, cca 0.3 l leèa,
alebo adekvátne èerstvej zeleniny (2 paradajky, 2 papriky), cibu3⁄4a, rybací bujón (nemusí by)
Postup prípravy: Hlavy, odrezky a vyèistené biele ryby zalejeme vodou tak, aby bolo vetko v hrnci
ponorené, osolíme a varíme 50 min. Vývar scedíme a vetko mäso po vychladení oberieme. V druhom
hrnci speníme cibu3⁄4u. Potom zmiernime plameò a popráime ju dvomi lyicami èervenej papriky.
Keï zaène paprika peni, pridáme leèo alebo natenko nakrájané paradajky a papriku. Podusíme.
Potom zalejeme vývarom, pridáme bujón, plátky vykosteného kapra, obraté mäso a vnútornosti.
Dolejeme vodu a z3⁄4ahka premieame. Varíme na miernom ohni 20 minút, medzitým dochucujeme
so3⁄4ou a chili paprièkami.
Pripomienky a rady: Je dôleité dohliadnu, aby paprika nezhorkla pri penení. Kto má rád naozaj
tip3⁄4avé, nech sladkú papriku spení aj s chili paprièkami. Koho zaauje kyselinou èervená
paprika, môe si da po naservírovaní na polievku trochu kyslej smotany, ktorá tento neduh
eliminuje. Oleja musí by to3⁄4ko, aby na polievke po odstavení vzniklo oko ako pri gulái. Halászlé
sa podáva s chlebom a zapíja robustným èerveným vínom. Platí zásada, e èím viac druhov rýb,
tým lepie. Ak urobíte vývar hustý (popr. pridáte elatínu), môete ho na druhý deò podáva aj
ako huspeninu, je to výborné. Najvhodnejie druhy rýb na Halászlé sú pleskáè, mrena, podustva,
jalec, kapor, karas, uka a pstruh.
RUBRIKU PRIPRAVUJE PROF. ING. L ADISL AV PAULE, PhD.

Filatelistické okienko

Doprava dreva
Iste mi dajú všetci lesníci za pravdu, že najťažšie
nie je drevo vyťažiť, ale dopraviť ho z lesa
až na miesto spracovania. Starší si dokonca
pamätajú približovanie gravitačnou silou,
alebo koňmi, ale taktiež dopravu splavovaním
plťami alebo lesnými železničkami. Toto všetko
môžeme vidieť v dnešnej kolekcii známok,
kde sú zastúpené všetky spôsoby približovania
dreva počnúc ľudskou silou (Francúzska
Rovníková Afrika), približovanie animálnou silou
– koňmi (Venda, Švédsko a Andora), slonmi
(Burma), ale tiež traktormi (Československo,
Vietnam) a lanovkami. Doprava dreva je častým
motívom známok. Hojne je zastúpená doprava
plťami (Rakúsko, Rumunsko,
Fínsko), nákladnými autami
(Stredoafrická republika,
Britský Honduras), železnicou
(Rumunsko a Slovensko)
alebo aj námorná doprava
(Chile). Námety s približovaním
a dopravou dreva dobre
ČILE
odzrkadľujú regionálne rozdiely
v ovplyvňujúcich prácu v lese,
ale aj technický rozvoj
Na známkach a filatelistických
dokladoch sa objavili aj niektoré,
nám dobre známe spôsoby
dopravy a to
pomocou
SAMOA
špeciálneho
lesného
ťahača LKT 80
a pásového
traktora TDT

VIETNAM

VENDA

FRANCÚZSKA
ROVNÍKOVÁ
AFRIKA

ANDORA

BARMA

BRITSKÝ HONDURAS

ČESKOSLOVENSKO

FÍNSKO

FÍNSKO

STREDOAFRICKÁ
REPUBLIKA

ŠVÉDSKO
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Pre deti
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1.

Hádanka
Tento ivoèích ije vysoko v horách. Tvar jeho tela je
vo vetkých oh3⁄4adoch prispôsobený vysokohorskému
prostrediu. Pevné nohy a svalstvo mu umoòuje 3⁄4ahký
pohyb aj po najstrmích skalách. Patrí medzi turovité
ivoèíchy, párnokopytníky. Telo má pokryté hustou srsou
od svetloplavej do edastoèiernej farby, s krátkymi, dozadu
zatoèenými hnedými rohami a ltkastou kresbou na hlave.
Je bylinoravec, iví sa hlavne trávou a bôbovitými rastlinami.
Na jar samica privádza na svet jedno mláïa. ije v skupinách,
len niektoré dospelé samce ijú samotársky.

Ahoj kamaráti,
polite mi správne
odpovede. Jedného
rieite3⁄4a odmením
darèekom.

Ako sa volá tento ivoèích? Skús ho nakresli!

2. Pozná chrobáky? Doplò do rámikov pod obrázkami
ich názvy.

L

j

F

3. Pomô nájs Mikovi cestu
k jeho hraèke.

R

CH

4. Vystrihni a poskladaj obrázok.
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Za správne odpovede posielam odmenu Mikovi Kolenièovi zo Sliaèa
Moja adresa je:
Veverièka Ryka, LESY SR .p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Ahoj a dovidenia nabudúce!!!

Spoločenská kronika • Recenzia

Tri týždne praxe
u LESOV SR
Sarah MEIER
Ako
vajèiarska
tudentka
som mala
monos
poèas troch
týdòov
prakticky spoznáva lesy a prácu lesníkov
na Slovensku.
tudujem na vysokej technickej kole v Zurichu pecializáciu so
zameraním na krajinu a lesníctvo.
Táto prax mi dala hlavne rozmanité
poh3⁄4ady do organizácie a prácu v lesných závodoch. Môj pobyt na Generálnom riadite3⁄4stve lesov v Banskej
Bystrici a v lesných závodoch v iline,
Slovenskej Lupèi a v Èiernom Balogu
boli ve3⁄4mi bohaté na záitky a poznatky. Tak som mala napríklad monos
priamo v teréne zai záchranné práce
pri lesnom poiari v Pohorelej, okrem
toho spozna rôzne metódy a organizáciu aby a spracovania dreva a spoznala som ve3⁄4a pekných úitkových
lesov ako aj krásne chránené prírodné
oblasti. Pôsobivé boli návtevy v Badinskom pralese a Dobroèi s bohatými obrovskými stromami a màtvym
drevom s prirodzenou truktúrou lesa
ale aj ve3⁄4ké kalamitné plochy v Osrblí.

Taktie návteva moderného skanzenu v Èiernom Balogu mi ukázala ako
sa dá priblíi vhodným spôsobom
lesné hospodárstvo s turizmom. Tieto
moje tri týdne boli ve3⁄4mi rozmanité
na mnohé zaujímavé záitky a pouèné
poznania, ktoré by som mohla ïalej
vymenováva. Obzvlá som vak bola
dojatá srdeènosou a pohostinnosou
s akou ma vade prijali. Najkrajie sú
moje spomienky na vetkých milých
3⁄4udí, s ktorými som sa stretla pri obhliadke vo vaich lesoch. Nazbierala
som ve3⁄4a pozitívnych skúseností a tento pobyt zostane vo mne navdy tou
najlepou spomienkou.
Chcem sa touto cestou srdeène
poïakova vetkým tým 3⁄4uïom ktorí sa
mi poèas praxe venovali a umonili mi
získa tieto poznatky. Obzvlá ïakujem vedeniu tátnych lesov a hlavne
Petrovi Gogolovi ktorý organizaène
a tématicky zabezpèil moju prax tak,
e sa vôbec mohla uskutoèni.
Moje hodnotné poznatky a dojmy z praxe odovzdám ïalej mojim tudijným kolegom a docentom vysokej
koly. Mono tieto moje poznatky budú
prvým mostom medzi vajèiarskom
a Slovenskom v tejto oblasti.



Sarah Meier, tudentka Federal
Institute of Technology, Zurich

DO VAŠEJ KNIŽNICE
Peter GOGOLA
PAUL WILIAMS: IZBOVÉ RASTLINY
Kniha Izbové rastliny ponúka inpiratívne nápady
na oivenie domova a ukazuje, ako doò vnies farebnos
a krásu prírody. Môete naèerpa podnety na pôsobivé
aranmány a výber vhodných èrepníkov a iných nádob
pre svoje rastliny. Vïaka praktickým tipom, postupom
a odporúèaniam na rýchle rieenie problémov sa dozviete, ako udriava izbové rastliny v perfektnom stave.
Vyberte si z vye 150 3⁄4ahko dostupných rastlín uvedených v kapitole Preh3⁄4ad rastlín od A po Z. Kadá z nich
sa 3⁄4ahko pestuje, je odolná voèi kodcom a chorobám
a príalivá pre oèi.



Vydalo vydavate3⁄4stvo IKAR.

Inzercia
Kúpim knihu J. Komarka Lovy
v Karpatoch. Ponúknite, prosím.
M. Porada, 0907 187 605
Predáme výhodne lanovku KSK 16
vèítane náhradných dielov.
Telefón: 0907 310 979
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Životné
jubileá
SEPTEMBER 2006
IVOTNÉ JUBILEÁ
50 ROKOV
Pelikán tefan, nar. 11. 9. 1956, vedúci MES,
MES Konská  OZ ilina
Ing. Oravkin Milan, nar. 25. 9. 1956, vedúci
lesníckej výroby  OZ Beòu
Gavalec Alexander,
nar. 6. 9. 1956, referent MTZ a nákupu
 OZ Slovenská 1⁄4upèa
abka Ján, nar. 5. 9. 1956, manipulant, ES
Rimavská Baòa  OZ Rimavská Sobota
Kacinová Jana, nar. 15. 9. 1956, úètovník  OZ
Koice
Ing. Longauer Milan, nar. 16. 9. 1956, vedúci
odboru vnútornej správy  GR BB
60 ROKOV
Melich Ján, nar. 14. 8. 1946, manipulant, ES
Pieany  OZ Smolenice
Havran Igor, nar. 23. 9. 1946, lesník,
LS Nitrianska Streda  OZ Topo3⁄4èianky
Ki Ján, nar. 17. 9. 1946, lesník,
LS Dubodiel  OZ Trenèín
Mráz Peter, nar. 14. 9. 1946, OLH,
LS Spiská Nová Ves  OZ Koice
Ing. Oádal Svatopluk,
nar. 1. 9. 1946, vedúci Pracoviska OIT ilina
 GR BB
Fi3⁄4ko Ladislav, nar. 24. 9. 1946, oblastný
kontrolór  GR BB
ODCHOD DO PREDÈASNÉHO
STAROBNÉ HO DÔCHODKU
Hako 1⁄4ubomír, nar. 7. 2. 1946, abár,
LS 1⁄4uboreè  OZ Krupina
Bystriansky tefan, nar. 15. 3. 1946, lesník,
LS 1⁄4uboreè  OZ Krupina
Palasthy Jaroslav, nar. 20. 4. 1947, lesník, LS
1⁄4uboreè  OZ Krupina
Parillová Elena, 10. 9. 1951, sekretárka, MTZ
 OZ Krupina
Èavojský Rudolf, nar. 10. 10. 1946, lesník, LS
1⁄4uboreè  OZ Krupina
Fáber Dalibor, nar. 14. 11. 1946, lesník,
LS Antol  OZ Krupina
Murín Pavel, nar. 17. 11. 1946, manipulant,
ES Hontianske Nemce  OZ Krupina
ODCHOD DO STAROBNÉHO DÔCHODKU
Kohárová Mária, nar. 1. 1. 1950,
hlavný úètovník  OZ Beòu
Ing. Tisovèík Marián, nar. 5. 3. 1945, logistik
 OZ Èierny Balog
Ing. Helena Turská

Oprava
V letnom èísle arapatil tlaèový kriatok: v príspevku Ing. Cocha o futbalovom
turnaji v tabu3⁄4ke Slovenská 1⁄4upèa  Jasenie vypadol zo Skupiny B v 6. riadku tím
OZ ilina.
Vo fotoreportái zo súae Naj horár
2006 na strane 15 pod obrázkom víazného tímu OZ Slovenská 1⁄4upèa je omylom
uvedené, e sú to traja najlepí jednotlivci. V príspevku Kalamita v Osrblí  desa
rokov po sme zabudli uvies, e autorom
fotografií je Ing. Boris Pekaroviè.
Vetkým dotknutým sa ospravedlòujeme.
Redakcia èasopisu Lesník



Z3⁄4ava starosta obce Hrabièov Ján Repiský
a riadite3⁄4 OZ arnovica Ing. Ján Tomá

Vladimír Boháè

V roku 1919 bolo v Žarnovici zriadené Riaditeľstvo Štátnych lesov a majetkov, ktoré bolo na úrovni napríklad RŠLM v Banskej Bystrici. Okrem
iného spravovalo rozsiahle lesy aj v okolí rieky Hron na juh od Zvolena. Časť týchto lesných porastov sa nachádza v pohorí Vtáčnik v Kľakovskej
a Pokutskej doline. Už od počiatku banských aktivít v okolí Banskej Štiavnice sa drevo dopravovalo na pílu a pltnícku stanicu v Žarnovici. Až do
roku 1928 bolo drevo z lesov zvážané volskými a konskými záprahmi. Riaditeľ RŠLM Ing. Samuel Kriška preto inicioval stavbu lesnej železnice.
Po častiach bola stavaná až do roku 1930. Postavenie 34 km tratí stálo 6 miliónov korún. Z hlavnej trate Žarnovice – Brod- Hrabičov - Pavlova
lúčka (21,9 km) odbočovali úseky Brod – Maras dolina (1,8 km) a Hrabičov – Megová (7,8 km). Boli postavené nákladiská Brod, Maras dolina,
Hrabičov, Kollárová, Pokuty, Pavlova Lúčka, Ostrý Grúň, Podkľak, Boháčka a Megová, spojené s pílou v Žarnovici telefónom. Prvý vlak sa vydal
do doliny 1. októbra 1928. Ročná kapacita odvozu dreva predpokládala prepravu 46 tis. m3 bukového dreva. Z dôvodu nárastu ťažby bola v roku
1935 postavená moderná elektrická píla so skladom dreva. Vyrábali sa v nej prevažne železničné podvaly a telegrafné stĺpy. Železničkou sa
zvážalo drevo aj do závodu Preglejka.
Po roku 1954 sa množstvo prepraveného dreva znižovalo a horšil sa technický stav železničky. Preto bola v roku 1966 zrušená.
Možno by sa na železničku zabudlo, keby si tohtoročné 40. výročie ukončenia prevádzky nepripomenuli predseda Mikroregiónu Kľakovská
dolina a starosta obce Hrabičov Ján Repiský a pracovník Odštepného závodu Lesov Slovenskej republiky, š. p., Ing. Ivan Brašeň. Presvedčili
riaditeľa OZ Ing. Jána Tomáša, vedenie GR LSR, š. p., v Banskej Bystrici, kde s nimi najviac spolupracoval Ing. Ján Mičovský, CSc., a vedenie
Matice slovenskej v Martine na čele s jej správcom Dr. Miroslavom Bielikom, rodákom z Ostrého Grúňa. Štúdiu náučného chodníka veľmi
kvalitne vypracoval fanúšik lesných železníc Mgr. art. Tomáš Haviar z Bratislavy. Jeho rodina má však korene v tomto kraji.
LESY SR dodali materiál a stroje na stavbu náučného chodníka, finančnou čiastkou 150 tis Sk prispela Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica. Farebný leták s históriou železničky a trasou náučného chodníka vytlačila Matica slovenská. Vďaka úsiliu týchto všetkých, ale aj
pracovníkov LSR, š. p., OZ Žarnovica a obyvateľov regiónu mohol byť v sobotu 26. 8. 2006 v Hrabičove na Pilke náučný chodník „PO STOPÁCH
LESNEJ ŽELEZNICE KĽAKOVSKOU DOLINOU“ slávnostne otvorený.
V blízkosti sídla bývalej Lesnej správy Hrabičov stálo depo, ktoré je vďaka
výročiu žarnovickej železničky rekonštruované. Bude v ňom umiestnené
malé múzeum tejto trate. Na jej stene je namaľované logo náučného
chodníka. Dominuje mu parná lokomotíva typu Orenstein – Koppel na
kamennom moste v Pokutách a nápis Lesnou železnicou Kľakovskou
dolinou.
V areáli bývalého depa a staničky úzkorozchodnej žlezničky na Pilke stojí
na koľajniciach dve garnitúry oplenových vozňov s drevom. Dodala je do
trvalého zapožičania Čiernohronská železnica Čierny Balog. Okolo vozňov
bolo vystavené všetkých 12 panelov náučného chodníka, ktorý bude ďalej
doplňovaný o prírodovednú tematiku. Autorom textov a grafickej úpravy
týchto panelov je Mgr. Art. Tomáš Haviar.
Na slávnosti v Hrabičove na Pilke dostal pamätnú medailu jeden
z posledných žijúcich bývalých pracovníkov lesnej železničky Vladimír Boháč
z Hrabičova. Na otázku, ako sa dostal na železničku, mi odpovedal:
„Po škole som chcel robiť v lese. Nastúpil som do roboty k lesníkovi
Rudolfovi Fáberovi, najprv som robil pri spevňovaní ciest a po čase som sa
stal kuričom na parnom valci a až do havárie vláčika v roku 1956 pod Kľakom
som bol kuričom a brzdárom na lesnej železnici.
Zatrúbenie na vlakvedúceho trúbku po prestrihnutí pásky na otvorení
odštartovalo prvú etapu fungovania náučného chodníka „Po stopách lesnej
železnice Kľakovskou dolinou.“ Nech sa naplní jej zakladateľom túžba
vdýchnuť život do aspoň časti jej bývalej trasy a do hrabičovských lesov vrátiť
hlas píšťaly lokomotívy úzkorozchodného vláčika.
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