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Les na ktorom obrázku Vás
inšpiruje k vychádzke do prírody?

Celkom hlasovalo: 429

A

Obrázok A
Obrázok B

B

5%
95%

je potrebné nechať
odborníkov, lesníkov, starať sa o les?

Celkom hlasovalo: 421

A

B

Kríza je v poslednom čase azda najviac skloňované slovo. Politici, ekonómovia, analytici,
prognostici, novinári, mediálne celebrity i my,
obyčajní smrteľníci, sa zaoberáme krízou.
Špekulujeme nad jej príčinami, analyzujeme jej prejavy, odhadujeme dĺžku jej trvania.
Ekonomickí experti ju prirovnávajú k veľkej
ekonomickej kríze v dvadsiatych a tridsiatych
rokoch minulého storočia. V súvislosti s tým
sa mi žiada pripomenúť výrok fenomenálneho
českého podnikateľa, zakladateľa obuvníckeho impéria Tomáša Baťu. Vyriekol ho v roku
1932, ale myslím, že doslova a do písmena
vystihuje podstatu aj tej súčasnej krízy:
„Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samé od seba.

A) áno
B) nie

Čo považujete za rozumnejšie:

A

A) nechať drevo po kalamite zhniť v lese
B) vyrobiť z neho drevenú hračku pre deti
Lesník | máj 2009

96%
4%
Celkom hlasovalo: 422

B

To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska
kríza, je iné meno pre mravnú biedu. Mravná
bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok.
V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok možno sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto
omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty
a kombinácie.
Potrebujeme mravné postoje k ľuďom,
k práci a verejnému majetku. Nepodporovať
bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to,
čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy, pracovať
a šetriť a urobiť prácu a šetrenie výnosnejšími, žiaducejšími a čestnejšími než leňošenie
a mrhanie.
Máte pravdu, je treba prekonať krízu dôvery. Technickými zásahmi, finančnými a úverovými ju však prekonať nemožno. Dôvera je vec
osobná a dôveru je možné obnoviť len mravným hľadiskom a osobným príkladom.“
Čo dodať? myslím, že netreba dodávať nič.
Azda len krátky odkaz do obuvníckeho neba:
Vďaka za návod, pán Baťa.

11%
89%
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nenie najmä v lesníctve, ale ich ceny boli pomerne vysoké.
V roku 1926 nasledovali píly značky Rapid
z Nemecka, Sylva a Leitz z Rakúska.
V roku 1927 boli v Nemecku vyrobené motorové píly Record a AKCO, avšak ako zaniknuté značky motorových píl nie sú tak známe
ako píly Dolmar, ktoré sú vyrábané aj v súčasnosti.
Píla Dolmar typ A ktorú predstavil Emil
Lerp v roku 1927 mala výkon 5,9 kW a hmotnosť 58 kg.
Andreas Stihl predstavil v roku 1929 svoj
„dvojmužný stroj na kácanie stromov“. Tento stroj s benzínovým motorom mal hmotnosť
46 kg, výkon 4,5 kW , prácu a manipuláciu
museli zabezpečovať dve osoby.

1930

HisTóRiA ReťAZOVýCH
mOTOROVýCH PíL

Ako sa začala písať história motorových píl? Odhliadnuc od využitia prvých
kamenných zubov zasadených v dreve a kosti, bronzových a oceľových nástrojov využívajúcich princíp zubu, môžeme preskočiť celé tisícročia ľudskej existencie, aby sme sa dostali k využitiu reznej reťaze.

1600

Prvé doložené použitie reznej reťaze pochádza z obdobia okolo roku 1600 vo Walese.
jednalo sa o nástroj zložený z článkov s reznými zubami, ktoré boli pospájané voľným nitovaním. Na koncoch reťaze boli oká s kolíkmi, za ktoré sa reťaz držala pri práci.
Princíp práce bol jednoduchý: reťaz sa
opásala okolo dreva a striedavým ťahaním
koncov sa dosiahlo rezného účinku. Tento
spôsob sa používal v baniach, pretože umožňoval rezanie dreva v úzkych štôlňach. Výhodou bola aj ľahká manipulácia v zloženom
stave, nevýhodou bola náročná výroba (viac
ako sto súčastí) a tým aj vysoká cena. Napriek
uvedenému existuje reálny predpoklad, že
obdobné reťaze sa používali aj v iných krajinách, pričom nie je vylúčené aj oveľa skoršie
použitie.

1800

Devätnáste storočie predstavovalo obdobie významných zmien a vedecko-technického pokroku. Nevyhol sa ani konštrukcii píl.
Prvé pokusy neboli často vôbec zaznamenané
a tak neexistujú presvedčivé doklady.
Vývoj napredoval, aby zaznamenal prvý
patent na reťazovú pílu zo 14. septembra roku 1858. Bol zaregistrovaný Harvey Brownom
v New Yorku. Zaujatie princípom reťaze dokazujú aj patenty, ktorých bolo udelených 25
medzi rokmi 1858 až 1905. Aj keď rezná reťaz predstavovala veľmi zaujímavý nástroj, jej
rozšírenie bolo možné len v súčinnosti s primeraným pohonom.
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Dolmar typ DB 35 bola prvou elektrickou
motorovou pílou, ktorú mohla obsluhovať jedna osoba. Pretože to bola píla s elektromotorom, prívodným káblom a hmotnosťou 22 kg,
bola práca s pílou celkom náročná.
V rokoch 1937 – 1939 dosiahla celosvetová produkcia motorových píl 40 až 50-tisíc
Nastaršia pílová reťaz
kusov.
(ručné použitie)
Firma Dolmar začala vyrábať v roku 1939
motorovú pílu „typ CL“. Píla mala otočnú
spojku, čo umožňovalo napríklad pozdĺžne
rezanie kmeňa.

1900

Koniec devätnásteho a začiatok dvadsiateho storočia bol prelomovým obdobím aj vo
vývoji hnacích jednotiek – motorov – čím boli otvorené možnosti ďalšieho vývoja strojov.
Za prvého významného konštruktéra reťazových píl a reťazí môžeme považovať AmeričaVývoj pílovej reťaze
na Charlesa Wolfa. Napriek tomu, že najprv
(sekacie)
skonštruoval píly, ktoré sa na prenos museNajstaršia pílová reťaz (ručné použitie)
li demontovať, položil základy na ktorých pokračoval nasledovný vývoj ľahkých prenosných motorových píl. Zaujímavé boli aj konbaniach vo Walese sa takéto pílové reťaze používali na prerezanie dreva
štrukčné riešenia reťazí, viacerých typov vVpíl
úzkych štôlňach už okolo roku 1600.
a ich pohonov.
Brute,
1911,USA
USA
Brute,
1911,

1920

Píly a reťaze Charlesa Wolfa boli priekopnícke, pretože sa stali prvými komerčne vyrábanými, a to v sériách niekoľko tisíc kusov.
Najúspešnejšou, bola píla Wolf Electric Drive
Link Saw z roku 1920. model A mal hmotnosť
31,7 kg, model B 36 kg a model C 40,8 kg.
Reťazové motorové píly sa krátko po prvotných úspechoch na trhu začali vyrábať v niekoľkých krajinách (USA, Nemecko, Rakúsko,
Švédsko, Sovietsky zväz...) a v tomto období začali neoficiálne preteky vo vylepšovaní princípu systému reznej reťaze, líšt aj pohonných jednotiek. Hlavnou prioritou sa stalo
zníženie hmotnosti, aby píly mohli používať
dve, prípadne jedna osoba.
Prvá benzínová dvojmužná motorová píla
na svete bola vyrobená spoločnosťou E. Ring
v Berlíne v roku 1925. Vyrábané boli dva typy
píly s názvami Rinco a Erco. Píly našli uplat-

1916,
Švédsko
Sector,Sector,
1916,
Švédsko

Timberwolf,
1925,
Timberwolf,
1925,USA
USA

Stihl, 1932,
Nemecko
Stihl, 1932,
Nemecko

Disston,
1940,
Disston,
1940,USA
USA

Ukážka zobrazuje vývoj sekacích reťazí
(pozn.: zobrazenie nie je v jednotnej mierke)
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motorové píly nemeckej výroby sa v tridsiatych rokoch stávajú strategickou výbavou
nacistickej armády.

1940

Počas druhej svetovej vojny sa v rokoch
1940 až 1945 sa zvýšila celosvetová produkcia motorových píl na 1 500 kusov za deň.
V roku 1942 vznikla nová spoločnosť Industrial Engineering Limited – IEL. Predstavila sa
modelom píly Beaver v roku 1944. Píla mala
hmotnosť 15,8 kg, výkon 0,92 kW pri objeme
valca 45,2 cm³.
Claude Poulan zakladá v roku 1946 fabriku
Poulan Saw Company v Louisiane, USA.
Začiatok konca reťazí so sekacími zubmi.
joseph Buford Cox vyrobil v roku 1947 prvé
exempláre hoblovacích pílových reťazí ktoré
znamenali prevrat a postupné preorientovanie
(všetkých!) výrobcov píl na tento princíp.
Firma IEL predstavila v roku 1948 na základe
úspechu predchádzajúceho modelu pílu Pioneer. mala obsah valca 50 cm³ a hmotnosť bez
lišty 13 kg.
Robert Paxtone mcCulloch v roku 1948 začal
vyrábať prvé motorové píly s označením „mcCulloch“. Komerčná výroba sa začala o rok neskôr
pílou mcCulloch 3-25 s hmotnosťou 11,2 kg.
Prvé píly poháňané dieselovým motorom
s názvom Comet vyrobila firma Norsk Sagbladd
Fabrik v Oslo v roku 1949. Píly mali neuveriteľnú hmotnosť 8,5 kg, čo bolo menej ako predstavoval štandard benzínových píl.

Stihl BLK 1954

Motorová píla JMP 40 vyrábaná v n.p MOTOR České Budějovice, prevádzka Vodňany

1950

V rokoch 1950-1951 dosahuje ročná produkcia motorových píl čísla 2 milióny kusov za rok.
V roku 1950 firma Stihl vyrobila svoju prvú
„jednomužnú“ pílu model BL. Otočný karburátor umožňoval prácu v rôznych polohách. Píla
mala hmotnosť 16 kg.
motorová píla mcCulloch je v roku 1950
prvou reťazovou motorovou pílou vybavenou
membránovým karburátorom, ktorý umožňuje
prácu vo všetkých polohách. membránový karburátor Tillotson sa stal štandardom.
V roku 1951 bola vyrobená prvá motorová
píla s priamym pohonom – IEL typ HA (pohyb
hnacieho kolesa zabezpečený priamo z kľukového hriadeľa)
motorová píla typ CP od firmy Dolmar z roku
1953 mala hmotnosť iba 13,5 kg.
V roku 1953 sa začala vyrábať druhá motorová píla s priamym pohonom – monark Silver
King DD.
Firma jonsered predstavila v roku 1954
svoju prvú „jednomužnú“ pílu s hmotnosťou
10 kg. model XA s obsahom 50 cm³ umožňoval
pomerne pohodlnú obsluhu jednou osobou.
Zaujímavosťou bol dieselový motor.
V tom istom roku je uvedená na trh aj motorová píla Stihl BLK s hmotnosťou 11 kg.

stihl BLk 1954
K motorovým pílam s priamym pohonom
pribudla píla mall 4mG v roku 1955.
V nasledovnom roku 1956 pribúdajú traja
zástupcovia tohto trendu a to Pm 19, Homelite EZ a mcCulloch D44.
Za zmienku stojí aj Danarm DD 8F z roku 1957, pretože dopĺňa radu motorových píl
s priamym pohonom vyrábaných mimo Európu.
V roku 1958 bola vyrobená prvá motorová
píla s priamym pohonom v Európe. PriekopLesník | máj 2009

Jedna z prvých píl určených pre „domáce“ použitie – Homelite XL Textron

níkom bol model píly SOLO REX s výkonom
3,9 kW. Revolučný systém umožnil zníženie
hmotnosti, zvýšenie výkonu a zlepšenie manipulácie, čím sa stala absolútnou jednotkou
nielen na európskom trhu.
Prvá motorová píla Dolmar typ CF z roku
1958 bez otočnej spojky s membránovým
karburátorom necitlivým na polohu potvrdzuje progresívny trend vývoja motorových píl.
V roku 1958 vyrába motorové píly 45 spoločností a v ponuke je až 200 modelov.
Legendárna motorová píla Stihl CONTRA,
prvá píla tejto značky s priamym pohonom sa
začala vyrábať v roku 1959. mala hmotnosť
12 kg, výkon 4,5 kW. Bola to píla s mimoriadnym komerčným úspechom a obľúbenosťou
u spotrebiteľov.
V roku 1959 vstupuje na trh s motorovými
pílami spoločnosť Husqvarna s modelom A 90
s hmotnosťou 11,5 kg. Priamy pohon sa stal
štandardom.

1960

Rokom 1960 zakončíme krátku exkurziu históriou vývoja motorových píl. Tento rok je hrani-

cou, ktorá má už svojich pamätníkov. Štandardizácia parametrov píl z hľadiska užívateľských
potrieb a bezpečnosti práce nastavila základné
pravidlá a jednotlivé značky striedavo posúvali
pomyselnú latku vývoja smerom nahor. Taktiež
je potrebné objasnenie rozšírenia motorových
píl s ohľadom na pomery u nás.
Pred druhou svetovou vojnou bolo použitie motorových píl v Československu skôr výnimočné. Stroje boli drahé, mimoriadne ťažké,
náročné na údržbu. Použitie v neprístupnom
teréne bolo obmedzené, ak nie priamo vylúčené. Tieto stroje mohli len s vážnymi výhradami
konkurovať skúsenému pilčíkovi s ručnou pílou. Druhá svetová vojna však znamenala výrazný zlom. Drevo je v časoch vojny jednou zo základných strategických surovín. Okrem využitia
v priemysle umožňovalo rýchlu výstavbu dočasných pozícií, spevňovanie zákopov a zhotovenie mostov. Nemecko bolo krajinou, kde sa začala tradícia výroby motorových píl v Európe už
v polovici dvadsiatich rokov. Tento technologický náskok bol v čase druhej svetovej vojny naplno využitý. Nemecká branná moc Wehrmacht
bola pri svojom dobyvateľskom postupe vybavená štandardne aj prenosnými dvojmužnými
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motorovými pílami. V tomto období sa motorové píly stali skutočným pomocníkom a výhody
už prevažovali nad nevýhodami. Od roku 1943
sa po prehranej bitke o Stalingrad začalo ťažké obdobie dovtedy takmer neporaziteľnej armády. Strata pozícií a následný ústup nemeckej
armády bol sprevádzaný selektívnym výberom
primeranej výbavy vojska. Pri ústupe zostávali
motorové píly na oslobodenom území. Tieto boli neskôr zavedené do prevádzky aj u nás a následne bol strojový park dopĺňaný o nové stroje. Päťdesiate roky plné budovateľského nadšenia priali aj vývoju technológií. motorové píly sa
stali potrebným a žiadaným výrobkom.
V národnom podniku motor České Budějovice sa už v prvej polovici päťdesiatich rokov
realizoval vývoj a následne aj výroba dvojmužných a jednomužných motorových píl. jednomužné motorové píly v tejto dobe predstavovali efektívnejší nástroj ktorý sa stával celosvetovým štandardom. Z tohoto dôvodu bola výroba
dvojmužných motorových píl obmedzená a nakoniec sa od nej upustilo úplne.

V archivovaných písomnostiach závodu sa
nachádza zmienka o výrobe prototypov v roku
1954 a požiadavka výroby „nultej“ série v nasledovnom roku. Výroba motorových jednotiek
prebiehala vo výrobnom závode vo Vodňanoch
a testovanie membránového karburátora v teréne v Harmanticiach. motorová píla typ 28 bola pre značnú hmotnosť a konštrukčnú zastaralosť medzitypom medzi prvými pokusnými
výrobkami a finálnym výrobkom s označením
jmP 40 (jmP je skratkou výrazu „jednomužná
motorová píla“).
Ešte v roku 1960 bola vykonaná príprava
a v roku 1961 spustená výroba motorovej časti v podniku vo Vodňanoch a doplnenie lištami
z národného podniku TOS Svitavy. motorová píla jmP 40 bola určená pre plné nasadenie v národnom hospodárstve. Tento zámer sa však ukázal ako nedosiahnuteľný a rezervy boli vykrývané
zahraničnými výrobkami. Pracovníci s pílou jmP
40 dosahovali zhruba dvojtretinového pracovného výkonu oproti predpokladu a takmer polovičného výkonu v porovnaní so zahraničnými výrobkami. Stroj s pohotovostnou hmotnosťou 14 kg,
v kombinácii s vysokou poruchovosťou, zdĺhavými záručnými opravami a nedostatkom náhradných dielov predstavoval závažné nedostatky
a nezodpovedal požiadavkám lesného hospodárstva. Naviac, pamätníci zo zmieneného podniku tvrdia, že výrobok bol vyrábaný podľa vzoru spoza „železnej opony“, pričom boli poruše-
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né patentové práva. Faktom však je, že v polovici
šesťdesiatich rokov sa od výroby motorovej píly jmP 40 upúšťa. V období krátkej doby „socializmu s ľudskou tvárou“ sa nadviazalo jednanie
s firmami zo západnej Európy, so zámerom licenčnej výroby motorových píl, ktoré v tej dobe
predstavovali svetovú špičku. Invázia spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 zámer
prekazila a výroba motorových píl už v uvedenom podniku nepokračovala ani v období normalizácie. V období ľudovej demokracie a socializmu, bola ponuka niektorých zariadení zameraná
len pre oblasť štátneho hospodárstva. Chýbala
voľne dostupná ponuka celej rady výrobkov, medzi ktoré môžeme rátať aj motorové píly. Vo všeobecnosti, výrobky zhotovené u nás, zaostávali
za ponukou západnej proveniencie. Preto sa riešil problém „západným“ tovarom (Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo, Homelite...), prípadne ešte
problematickejším individuálnym dovozom zo
zahraničia. V záujme národného hospodárstva
boli motorové píly zabezpečované aj zo zahraničia. Pre malospotrebiteľov bolo však získanie
motorových píl mimoriadne ťažké, aj keď existovalo niekoľko možností ako sa k píle dostať.
V predaji úzkoprofilového dovozového tovaru
mal výsadné postavenie podnik zahraničného
obchodu – Tuzex. V tomto prípade bolo treba
zaobstaranie „západnej“ meny, ktorá slúžila
k nákupu poukážok – bonov. No i tak sa jednalo prevažne o stroje s nízkym výkonom, určené pre hobby použitie. V bežnej praxi bolo často využívané zapožičanie strojného vybavenia zamestnancami štátnych podnikov
a príslušníkmi armády, prípadne bolo sprevádzkované vyradené náradie. Pamätníci
spomínajú aj z dnešného pohľadu kuriózne
prípady, keď bol vyradený starý výrobok, no
ten zostal naďalej v prevádzke a záujemca
získal výrobok nový. Náhradné diely boli zabezpečované obdobným spôsobom. Takáto „partnerská“ výpomoc prinášala zúčastneným stranám výhody, avšak na úkor štátneho
podniku. Naplnenie skutkovej podstaty § 132,
teda rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve nebolo v tých dobách výnimočné.
V Českej republike sa v roku 1991 (v krátkom období federácie), začala vyrábať elektrická reťazová motorová píla s typovým označením EPR 30-S v podniku Narex Česká Lípa.
Tento typ sa vyrábal len v jednom prevedení
(výkon aj veľkosť lišty) až do roku 1997. Píla mala ručný dávkovač mazania reťaze a mala motor umiestnený v ose stroja. Riešenie píly malo svoje výhody, avšak ručné dávkovanie
mazacieho oleja bolo v dobe automatického
mazania reťaze predsa len zastaralé.
Druhá polovica dvadsiateho storočia priniesla aj výraznejšiu selekciu výrobkov na špecifické použitia. Takto vznikli modely píl, ktoré
boli vhodné na ťažbu, odvetvovanie, farmárske
záhradnícke a remeselnícke činnosti, prípadne pre záchranárske použitie. Píly sa začínajú
podriaďovať požiadavkám jednotlivých spotrebiteľských skupín nie len vlastnou konštrukciou,
ale aj doplnkovou výbavou. Typy reťazí a líšt pokrývajú celé spotrebiteľské spektrum. V ponuke
sú lišty a reťaze na rezanie veľmi znečisteného
dreva, rezanie ľadu a dokonca kamenných blokov, betónu a pod. Koncom dvadsiateho storočia dochádza aj k automatizácii a búrlivému
rozvoju harvestorových technológíí, čo predstavuje samostatnú vývojovú líniu.
andrej Irša

▪ na slovíčko...
... s publicistom
Andrejom iršom
na jeseň pripravujete vydanie knižnej
publikácie o histórii motorovej píly.
je to priekopnícky čin, pretože takáto literatúra na slovensku (a zrejme
i v Čechách) dosiaľ chýbala. Ako ste
sa dostali k tejto problematike?
musím otázku trocha usmerniť. Kniha nieje primárne zameraná na históriu motorových
píl. jedná sa o knihu, ktorá je venovaná výtvarníckej práci s motorovou pílou a iným strojným
vybavením. Dôvodom vzniku je úplná absencia knižného titulu s takýmto zameraním. Kniha rozoberá problematiku špecifického použitia, ktoré sa teší výraznému záujmu a chýba na
našom knižnom trhu aj výukových materiáloch
škôl. Titul by mal predstaviť problematiku zaujímavým a v širšej miere použiteľným spôsobom
so zachovaním odbornej informačnej hodnoty.
Kapitola venovaná histórii motorových píl
sa o svoju existenciu prihlásila sama. Vo všeobecnosti motorová píla nie je považovaná za
umelecký nástroj, a už vôbec nie tradičný. Napriek tomu má za sebou úžasný vývoj a mnohoraké väzby k rôznym oblastiam. Už to si zaslúži pozornosť. Daľším dôvodom je, že historický
pohľad je taktiež témou u nás doteraz nespracovanou a je nepochybne vhodným doplnením
knihy. Ďalej je treba spomenúť, že kniha bude
výrazne slovenským a českým titulom. Nebude teda prepisom obdobných kníh z Nemecka, Anglie a USA, aj keď do týchto kníh bolo
nahliadnuté. K problematike mám blízko ako
profesionálny užívateľ motorových píl, pôvodnou profesiou som mechanik strojov a zariadení a okrem toho som organizátorom výstav,
sympózií, prezentácií a iných podujatí. Čo sa
týka publicistiky, prispeval som do niekoľkých
časopisov článkami, podieľal som sa autorsky
na monografii „Rezbář František Gajda“ a prevádzkujem portál www.rezbarstvo.sk. Téma
knihy je v mojom prípade reálne žitou skúsenosťou a bolo len otázkou času kedy myšlienka
dostane knižnú podobu.
Aký je predbežný záujem čitateľov a ako je to
s podporou projektu?
Čitateľský záujem sa dá určiť na základe niekoľkých faktorov. je ním rastúci záujem o prácu s drevom, vznik nových drevospracujúcich smerov na školách remeselného aj umeleckého zamerania, monitoring
tém diskusných fór a taktiež vyhľadávaných
slov a fráz na internete. Významným zdrojom je vlastný portál s príslušným fórom, kde
sa dajú niektoré veci overiť priamo u cieľových skupín. Tieto informácie sú porovnávané s dostupnou literatúrou. Keďže literatúra
tohoto druhu u nás doposiaľ nie je prakticky
žiadna, začala sa využívať zahraničná. Táto
však stabilizuje u nás nevhodné inokultúrne
vplyvy, zatiaľ čo u nás máme veľmi zaujímavú
samostatnú vývojovú líniu. Titul, ktorý vznikne s prihliadnutím k horeuvedenému, môže
byť prínosom pre odborne nevzdelaných záu-
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jemcov a zároveň je zaujímavým aj pre odbornú verejnosť.
Čo sa týka podpory projektu, jednoznačne
vedie podpora slovenského autora a slovensky písanej knihy českými investormi a konzultantmi, preto som mimoriadne potešený možnosťou prezentácie knihy tu na tomto mieste.
Samostatnú poznámku si zaslúžia distribútori motorových píl. Nepochybne by mohli mnohými spôsobmi prospieť k vydaniu tématicky blízkej knihy (tovar k nafoteniu, reklamné strany), aj
ku kvalite informácií (štatistiky, výmena informácií). Bohužiaľ, skutočnosť je iná. Charakteristická
je mimoriadna rezervovanosť voči akýmkoľvek
snahám podpory, či výmene informácií na princípe spätnej väzby. Na ilustráciu uvediem holú
skutočnosť. „Podpora“ projektu uvedenými subjektmi bola vykonaná v jednom prípade reklamným guličkovým perom a v druhom prípade reklamnou nálepkou. Stav záujmu o stabilizáciu
nových výrobkov na trhu, preškolenie predajcov
s ohľadom na rozširujúce sa spotrebiteľské skupiny je u nás nedostatočný aj v prípade renomovaných subjektov. Svojim prístupom sa nepriamo podieľajú na vyššej úrazovosti spotrebiteľov
aj poruchovosti používaných strojov, vyplývajúcich z nevhodnej inštruktáže a slabej znalosti
spôsobu práce a potrieb marginalizovaných skupín. Najhoršie však je, že uvedených skutočností
si nie sú vedomí. Toto je zatiaľ najneočakávanejšou skúsenosťou pri príprave knihy.
kde všade ste zbierali informácie a podklady
pre vznik vašej knižky?
Základnými zdrojmi informácií sú odborné
knihy, katalógy, smernice, manuály k použitiu,
diskusné fóra rôzneho zamerania, archívy, diplomové a vedecké práce a taktiež vlastné dlohoročné skúsenosti. Obzvlášť dôležité sú však
osobné konzultácie s odbornou verejnosťou. Na
kvalite titulu sa celkovo podieľa niekoľko desiatok ľudí, kde sa každý vyjadruje k problematike

v ktorej je doma. Kniha nie je len písaným textom s obrázkami. je to takmer päť rokov systematickej práce, autorizácia fotografií, textov,
zabezpečenie finančného krytia, vytýčenie línie
a dohľad nad množstvom vecí. Napríklad je veľmi ťažké povedať v určitom okamihu, že práce
na knihe končia. Kniha sa totiž neustále vyvíja,
prijíma nové podnety a tlač je konečným riešením, kde už nie sú možné žiadne zásahy... Nepochybujem o tom, že po vytlačení by som ešte niektoré veci chcel poriešiť, ale už to nebude
možné. Preto využívam niekoľkozdrojové overovanie informácií a som otvorený konštruktívnej
kritike pred vydaním titulu. Koncept je vo svojej
finálnej podobe spracovaný grafikom, ktorý má
bohaté skúsenosti s výrobou kníh a ten zabezpečí všetky nasledovné úkony až po finálny produkt. V tejto fáze som už iba konzultantom.
mimochodom, viete pracovať s motorovou pílou?
áno, ale inak ako sa s ňou bežne pracuje.
Výtvarník (umelec alebo remeselník) využíva
pri práci na soche dlhé pozdĺžne rezy, a hlboké zápichy. Zhotovovanie dutín a otvorov kladie vysoké nároky na výkon a konštrukciu píly.
Kombinácia rezných uhlov vyžaduje neustále
zmeny polohy píly aj pracovníka, čo robí prácu fyzicky náročnou. Používanie hrotu píly,
a „hobľovanie“ povrchu materiálu extrémne
zaťažuje reťaz aj lištu. Okrem toho sa venujem
aj časovo vymedzenej exhibícii, kedy vznikne
dielo v priebehu niekoľkých hodín priamo pred
očami divákov. Bezpečnostné riziká sú tu iné
ako pri práci v lese, alebo pri rezaní polien do
krbu. Aktívne využívam štyri motorové píly odstupňované výkonovo a mám niekoľko zbierkových exemplárov. Píly sú u mňa všade, dokonca aj v spálni na skrini.
V akom náklade vyjde vaša publikácia? kedy
a kde ju hodláte predstaviť verejnosti?

Andrej Irša

Náklad publikácie je 1500 kusov, s určením pre SR a ČR. Ak sa naplní počet reklamných strán, bude kniha vytlačená na kriedovom papieri vo formáte A4 a v pevnej väzbe.
mala by byť predstavená na pôde najvýznamnejších donorov projektu. Kniha bude mať aj
takmer samostatnú internetovú prezentáciu,
ktorá umožní virtuálnu prehliadku a bude
obohatená o informácie ktoré sa do knihy nevošli. Pre tento účel sú rezervované dve domény – irsa.sk a irsa.cz.
Ďakujem Vám za rozhovor.
P.S. Touto cestou tlmočím záujem pána Iršu, kto by mohol poskytnúť fotografie alebo
autentické textové materiály, použiteľné v knihe (nie len) o histórii motorových píl, nech ho
kontaktuje na adrese irsa@rezbarstvo.sk
peter gogola

motorové píly v zbierkových fondoch
Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
ako jediné svojho druhu na Slovensku ochraňuje vo so svojich depozitárnych priestoroch
množstvo zbierkových predmetov dokumentujúcich históriu lesníctva a drevárstva na
Slovensku. Osobitnú skupinu tvoria pracovné pomôcky, či už stroje, nástroje a pracovné
náradie, používané pri ťažbe dreva. Vývojovo
najmladšou skupinou sú motorové píly, ktoré prichádzajú do lesníckej praxe v 20. storočí. Z množstva vyvinutých a na Slovensku používaných typov dvojmužných a neskôr jed-
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nomužných motorových, či elektrických píl od
rôznych výrobcov sa v lesníckom zbierkovom
fonde múzea nachádza len malá omrvinka. Tvorí ju 8 kusov dvojmužných, 29 kusov jednomužných píl a niekoľko samostatných súčastí motorových píl (reťaze, vodiace lišty, klzné vložky).
Podľa zápisov v prírastkových knihách prvé
píly daroval v roku 1958 Výskumný ústav mechanizácie lesného priemyslu v Oravskom Podzámku. Boli to jednomužné píly jmP 54, ORAVA,
BUSTA a pojazdná motorová píla ŠIKULA. O prvých dvoch vieme, že boli vyvíjané v uvedenom
ústave, avšak o ďalších dvoch sa nám nepodarilo
zatiaľ získať podrobnejšie informácie. V rokoch
1964 – 1967 boli získané píly z Podnikového riaditeľstva štátnych lesov Banská Bystrica, Lesného závodu Čierny Váh a Oddelenia lesnej techniky Výskumného ústavu lesného hospodárstva
vo Zvolene. Do zbierkového fondu pribudli dvojmužná elektrická píla RINCO, dvojmužné motorové píly SAW AKCO, mALL, mERCURY i dvojmužná
motorová píla mP 50 a dvojmužná motorová píla
pre porez kmeňov na skladoch mOTOS vyvinuté
v Oravskom Podzámku. V zbierke jednomužných
píl sa nachádzajú aj píly STIHL CONTRA, STIHL
BLK, DRUŽBA, HOmELITE, PIONIER, jO.BU, jmP

54, jmP 40 a elektrická reťazová píla VAKOP,
ale i ďalšie exponáty – jednomužné motorové
píly dovezené zo Švédska, Nemecka, Rakúska,
Čiech i USA, ktoré sa bežne používali na Slovensku pri ťažbe dreva.
márIa rošková
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Lesnícke dni 2009
Tretie celoslovenské Lesnícke dni (22.4.-1.5.2009) opäť priniesli množstvo najrôznejších podujatí. na desať dní žilo celé slovensko podujatiami, ktoré pripravili lesníci pre širokú verejnosť.
i keď s výrazne zníženým rozpočtom a bez mediálnej kampane, ale so silným posolstvom, odovzdávaným osobne v kontakte s početnými návštevníkmi. je pravdou, že mediálny priestor v tomto období ovládli iné témy, ale vďaka Lesníckym dňom si slovensko opäť pripomenulo, že štyri
desatiny jeho územia pokrývajú lesy. A tieto pestujú a chránia muži (a ženy) v lesníckych uniformách. Prierez Lesníckych dní predstavíme vo fotoreportáži.

22. 4. 09

Slávnostné otvorenie Lesníckych
dní v stredu 22. apríla na Námestí SNP vo Zvolene navštívila „Raa
kúsko – uhorská cisárovná vdov
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22. 4.

O zábavu na otvorení Lesníckych dní
nebola núdza. V dueli si zmerali sily žiaci dvoch zvolenských
škôl, pričom kapitánmi tímov boli primátor
Zvolena miroslav Kusein a dekan Lesníckej fakulty Rudolf Kropil. Úctyhodní páni na chvíľu
odložili solídny imidž a stali sa staršími kamarátmi nadšených súťažiacich.

27. 4.

Odborná konferencia Zmierňovanie následkov globálnej krízy – Drevo ako strategická surovina, ktorá sa konala v pondelok
27. apríla v aule Technickej univerzity vo Zvolene, prilákala vskutku reprezentatívnu vzorku zástupcov všetkých lesníckych inštitúcií – vzdelávacích, vedecko-výskumných,
hospodárskych i štátnej správy. Premiér Robert Fico vo
svojom príhovore priamo a otvorene konštatoval zlú situáciu v lesnom hospodárstve a podmienil ochotu riešiť tento
problém mobilizovaním vnútorných zdrojov v sektore.

23. 4. – 24. 4.

V dňoch 23. a 24. apríla sa vo Sv.
Antone konali majstrovstvá Slovenskej republiky v odborných
zručnostiach žiakov stredných odborných škôl a stredných odborných škôl lesníckych. Súťaž druž
stiev vyhralo družstvo usporiadateľskej školy SOŠ, Šoltésovej
5, Banská Štiavnica a v jednotliv
coch si prvú cenu odniesol Dominik Karljak zo SOŠL Tvrdošín.
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24. 4.

Partnerom Lesníckych dní 2009
bola výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO
v Banskej Bystrici (21.-24.4.)
Okrem účasti špecialistov na
odbornom programe (Ing. L.
Varga – Rýchlorastúce dreviny, Ing. j. Farkaš – Biomasa) sa
do diania na výstave zapojili aj
lesní pedagógovia z OZ Revúca. Pripravili pre žiakov banskobystrických škôl súťaže, o.i. aj
v triedení odpadu.

23. 4.
Chovankyne Domova sociálnych služieb v osade Drábsko privítali s nadšením pestovateľa LS Sihla Ing. Vojtecha Ilčíka. Pre sadenice „stromov
poznania“ našli miesto v areáli ich
domova a spoločnými silami ich aj
vysadili. Ich čistá, detinská radosť
bola výrazom vďačnosti za čas a priazeň lesníkov. áno, aj takúto podobu
má lesná pedagogika.
Aj lesníci z LS Duchonka,
OZ Prievdza sa zapojili
do vysádzania miniarborét lesných drevín, ktoré
už po tretí rok pribúdajú v areáloch základných
i materských škôl pod
názvom STROmY POZNANIA. V tomto roku navštívili lesníci zo š.p. LESY
SR 754 škôl a spolu so
žiakmi vysadili lipu, brezu a smrek pichľavý.

1. 5.

Záver Lesníckych
dní bol už tradične
zároveň otvorením
novej – už siedmej
– sezóny v Lesníckom skanzene vo
Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Tentokrát bol spojený aj s oslavou
jubilea – storočnice Čiernohronskej
lesnej železnice. V piatok 1. mája čelní predstavitelia lesníckych inštitúcií
opäť zasadili Stromy poznania, prítomní poslanci Národnej rady milan Urbáni a Tibor
Lebocký symbolicky „otvorili dolinu“ a návštevníci sa v príjemnom májovom počasí
vybrali po trase náučného chodníka. Alebo zostali sedieť v amfiteátri, kde strieľal ohňostroj, hralo sa, spievalo a tancovalo...

Informácie o všetkom, čo sa dialo počas Lesníckych dní na Slovensku
by bezpochyby zaplnili celý časopis Lesník. To množstvo podujatí, ktoré pripravili lesníci z Lesov SR, zo Štátnych lesov TANAPu, Vojenských
lesov a majetkov, mestských lesov v Bratislave, Košiciach, v Banskej
Bystrici či Trenčíne, z lesníckych škôl alebo z Lesníckeho a drevárske-

ho múzea vo Zvolene – paleta bola pestrá a mnohoraká. mohli by sme
si položiť otázku, či sa tretí ročník Lesníckych dní vydaril. Ale odpovedať na ňu by mal asi niekto iní: škôlkari, školáci, študenti, dôchodcovia: jednoducho sama verejnosť. Skúsme ich hlasy počúvať. možno sa
nám vďaka tomu podarí pripraviť Lesnícke dni 2010 ešte lepšie.

text: peter gogola foto: borIs pekarovIč, martIn mázor, jIří junek, archív redakcIe
Lesník | máj 2009
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Po tom, ako Rada vlády pre hospodársku krízu schválila začiatkom apríla pre š.p.
LesY sR návratnú finančnú výpomoc, objavili sa v masmédiách pochybnosti o správnosti tohto kroku a o efektívnom použití štátnych prostriedkov. Bolo potrebné verejnosti vysvetliť, prečo podnik požiadal o finančnú pôžičku štátu, ako chce naložiť so
štátnymi peniazmi a v neposlednom rade, ako ich chce štátu splatiť. Preto len pár
dní po rozhodnutí, ktoré prezentoval na tlačovej konferencii premiér Robert Fico,
v bratislavskom sídle slovenského syndikátu novinárov generálny riaditeľ š.p. LesY
sR jozef minďáš a generálny riaditeľ sekcie lesníckej ministerstva pôdohospodárstva sR július novotný vysvetľovali žurnalistom lesnícke dôvody a argumenty.

AkO PReBieHALA TLAČOVá kOnFeRenCiA
k náVRATnej FinAnČnej VýPOmOCi PRe LesY sR

j. minĎáŠ: „Aby sme nemuseli
zasiahnuť do podstaty lesa“

tovaní a ochrane lesa – reálna potreba zvýšenia
nákladov predstavuje sumu 25 mil. €. Tým podnik následne zabezpečí prácu pre približne 2 000
pracovníkov v externom prostredí. Š.p. LESY SR
bude môcť naďalej vďaka podpore štátu spravovať 230 tisíc ha neštátnych neodovzdaných lesov
(ročne vynakladá podnik na tento účel takmer 8
mil. €, čiže 240 mil. Sk) a vykonávať majetkové
usporiadanie lesných pozemkov v nákladovom
vyjadrení cca 15 mil. € za dva roky. Ďalej podnik
potrebuje vykryť náklady na odstraňovanie povodňových škôd vo výške 5 mil. €.

Za normálnych okolností lesníctvo
výhody nepotrebuje
„Pre nás lesníkov je podstatné, že okrem toho, že držíme surovinovú základňu pre tri veľké segmenty – drevospracujúci priemysel, výrobu celulózy a papiera a energetiku – je na celom tomto reťazci naviazaných viac ako 100 tisíc
ľudí. V lesníckom segmente si nachádza prácu takmer 39 tisíc ľudí. Ak lesníci zastavia svoju
činnosť hlavne v tzv. hladových dolinách, tak ľudia v nich budú prví, ktorí budú mať veľké sociálne problémy. Na ministerstve sa snažíme riešiť situáciu v celom lesníckom segmente a preto
sme pripravili niekoľko opatrení, ako by sa dali
stlmiť dôsledky krízy. Na úrovni ministerstva sa
snažíme riešiť problém zníženia daní z lesných
pozemkov, neúmerne zaťažujúcich hlavne malé lesnícke subjekty. Rokujeme o tejto možnosti
so zástupcami ZMOS-u. Prvé rokovanie prebehlo
na korektnej úrovni. Zaujíma nás enormne otázka, ako presvedčiť daňových poplatníkov, že les
poskytuje ďaleko viac funkcií, ako je drevo a produkty z dreva. Chceme dosiahnuť, aby podporili aj zabezpečenie ostatných funkcií. Je nám ale
jasné, že ide o veľmi zložitý proces, ktorý si vyžaduje veľa času, trpezlivosti a presviedčania, aby
občania pochopili, prečo je to pre nich dôležité,“
argumentoval pred novinármi j. Novotný.
Podľa jeho slov odborníci reálne odhadujú
trojročné trvanie obdobia vážnej krízy, ktoré lesníctvo bude musieť prekonať a na prefinancovanie tohto obdobia potrebuje zmienený balík finančných prostriedkov, pretože za normálnych
okolností vývoja cien dreva a dopyte po dreve
lesníctvo dokáže existovať bez toho, aby malo
nejaké významné ekonomické výhody. Takto reagoval aj v odpovediach na obavy novinárov, či
štátny podnik LESY SR bude schopný splatiť štátu požičané peniaze. Veď ak za normálnych okolností dokáže štátny podnik generovať zisk na
úrovni presahujúcej dvesto miliónov korún, potom neexistuje dôvod domnievať sa, že by nebol
po prekonaní krízy splatiť pôžičku, ktorá mu ju
pomôže zvládnuť.

„V prvom rade chcem povedať, že náš štátny
podnik má v zmysle zriaďovacej zmluvy povinnosť zabezpečiť trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov, ktoré sme dostali do správy. Týka
sa to štátnych i neštátnych neodovzdaných lesných pozemkov. Preto potrebujeme plnohodnotne realizovať výkon lesníckych činností, vrátane
zabezpečenie verejnoprospešných funkcií, ktoré lesníci poskytujú spoločnosti bez toho, aby za
túto prácu dostávali adekvátnu finančnú náhradu,“ povedal na úvod svojho vystúpenia j. minďáš a vzápätí predstavil genézu vývoja dopadov
krízy na hospodárenie podniku v roku 2008 a začiatkom roku 2009 s medziročnými porovnaniami rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov.
Tieto informácie dostali zástupcovia masmédií
aj vo forme tlačovej správy a určite môžu byť užitočné aj pre čitateľov nášho časopisu:
Štátny podnik LESY SR vysúťažil ešte v novembri 2007 vo verejnom obstarávaní projekty
hradené z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a s ich realizáciou začal na jar 2008.
Išlo o projekty ozdravných opatrení na kalamitných plochách, projekty revitalizácie hynúcich
smrečín a projekty na výstavbu protipožiarnych
lesných ciest vo výške 690 mil. Sk. Už v apríli
2008 začal podnik pociťovať následky hypotekárnej krízy – zníženie záujmu o drevo, tlak na
znižovanie jeho cien, zhoršenie platobnej disciplíny odberateľov. Výsledkom bolo citeľné zníženie príjmov z predaja dreva. Na prefinancovanie rozbehnutých projektov, ktorých ukončenie
bolo plánované ešte v roku 2008 a postupne je
hrádzané v roku z PPA, bol preto š.p. LESY SR rokovať a dohodol s financujúcou bankou výhodný
kontokorentný úver vo výške 700 mil. Sk.

Úsporné opatrenia zaviedol š.p. LESY SR
už v lete 2008, teda znížil náklady na výrobu
1 m³ dreva o 25,- Sk (dosiahnuté bolo celkové
zníženie nákladov na úrovni 115 mil. Sk). Boli znížené náklady na opravy a údržby o 80 mil.
Sk, režijné náklady o 100 mil. Sk, atď. Stále to
ale nestačilo na vykrývanie výpadkov v tržbách
za drevo. V hospodárskom zámere vyhotovenom
v decembri 2008 na rok 2009 boli prijaté opatrenia na minimalizáciu nákladov a plán s kladným HV. Vývoj na trhu s drevom nás ale donútil
už v marci 2009 rebilancovať výrobno-finančný
plán, v ktorom sa podľa súčasného a prognózovaného vývoja trhu s drevom podnik dostáva do
červených čísel. Priemerná predajná cena dreva
je pod úrovňou vlastných nákladov výroby. Príjmy z predaja dreva nepostačujú na pokrytie ani
najnevyhnutnejších výdavkov na chod firmy.
Ďalšie priložené tabuľky dokumentujú, ako
dramaticky museli LESY SR redukovať v pláne
na rok 2009 náklady na pestovateľskú činnosť,
teda aj na ochranu lesa v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi. „Uvedomujeme si, že
takéto dramatické zníženie výkonov v pestovaní a ochrane lesa môže v nasledujúcich rokov predstavovať výrazné zhoršenie stavu lesa a následné ekologické a environmentálne
problémy. Pripravili sme preto po konzultáciách so zriaďovateľom – Ministerstvom pôdohospodárstva SR návrh opatrení, ako je možné
preklenúť krízové obdobie tak, aby sme nemuseli zasiahnuť do podstaty lesa“ prízvukoval
na tlačovej konferencii novinárom j. minďáš.
Návratná finančná výpomoc pre š.p. LESY SR
vo výške 67 mil. € (cca 2 mld. Sk) umožní v roku
2009 a 2010 prejsť na požadovaný výkon v pes-

Znižovanie nákladov na výpadky
v tržbách nestačilo

Vybrané ukazovatele hospodárskej činnosti, LsR, š.p. Banská Bystrica
merná
Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť
Ukazovateľ
jednotka 01.-03.2007 01.-03.2008 01.-03.2009
1. Tržby a výnosy celkom
mil. €
69,046
73,727
48,974
2. Náklady celkom
mil. €
54,365
60,759
48,033
3. Hospodársky výsledok
mil. €
14,681
12, 968
0,941
4. Objem predaného dreva
m3
932 179
1 060 497
855 299
5. Priemerná predajná cena dreva
€/m3
55,0
52,5
38,8

O tom, ako dramaticky sa začala situácia na
trhu s drevom zhoršovať a kam až dospela v I.
štvrťroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím rokov 2007 a 2008 vypovedajú priložené
tabuľky. Na doplnenie vyššie uvedených údajov uvádzame ešte porovnanie ďalšieho dôležitého ukazovateľa – priemerného speňaženia
dreva, ktoré v I. štvrťroku 2008 pokleslo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 o 74
Sk/m³ (z 1 655 na 1 581 Sk/m³). O rok neskôr,
teda v I. štvrťroku 2009, predstavoval pokles
v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 až
413 Sk/m³ (z 1 581 na 1 168 Sk/m³).
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Pestovateľská činnosť, LsR, š.p. Banská Bystrica
merná
Ukazovateľ
jednotka
mil. €
1. Náklady pestovateľskej činnosti celkom
2. z toho: náklady na ochranu lesa
mil. €
3. náklady na revitalizáciu smrečín
mil. €
4. ostatné náklady na pestovanie lesa
mil. €

jozef marko

Skutočnosť
2007
27,573
4,542
5,492
17,539

Skutočnosť Hospodársky
2008
zámer 2009
32,249
12,559
6,673
1,992
5,762
0,000
19,814
10,567
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lesnícky portrét

VeDúCi Lesnej sPRáVY HRABiČOV inG. AnTOn ŠAGáT

Skúsený lesník si vie poradiť
Mladý nevie, kam z konopí
každé ráno je už od šiestej vo svojej kancelárii, alebo prespáva niekoľko dní v týždni na poľovníckej chate v lese. Lesníci za ním nemusia cestovať do mesta, ale vedia, že on si ich nájde
v teréne, v ktorom sa denne pohybuje. nevie si predstaviť, že by nešiel do lesa s puškou. nie
preto, aby z nej musel za každú cenu vystreliť, ale životné skúsenosti ho presvedčili, že práve
pri poľovačke lesník najviac toho v lese prejde, najviac vníma a cíti, premyslí si a berie pri tom
do úvahy každý detail, ktorý rozhoduje o úspechu a neúspechu odborného obhospodarovania lesných porastov. napriek tomu, že je rodený Bratislavčan, žije pre les a v lese odmalička.
Otca – zanieteného poľovníka, sprevádzal na postriežkach a okrem toho, medzi rodinnými
priateľmi Šagátovcov vždy prevažovali práve lesníci. Takže po absolvovaní strednej všeobecnovzdelávacej školy sa ing. Anton Šagát dlho nerozmýšľal a podal si prihlášku na lesnícku
fakultu vo Zvolene. Štúdiá úspešne ukončil v roku 1975. Po základnej vojenskej službe nastúpil k štátnym lesom. je im verný už takmer 33 rokov a ako zdôrazňuje, nemenil by.
V rokoch 1976 až 1979 pôsobil na Lesnom
závode Palárikovo. Potom už smerovali jeho
kroky do Žarnovice, kam sa presťahoval aj s rodinou. V rokoch 1979 – 2000 pracoval na poste
vedúceho LS Brod v Horných Hámroch, v rokoch
2000 – 2005 ako vedúci LS Hrabičov. Ďalšie dva
roky bol na pozícii odborného lesného hospodára. Od 1. januára 2008 je opäť vedúcim LS Hrabičov so sídlom v Žarnovici. Každý z organizačných
modelov lesníckej prevádzky, ktorými za uplynulé roky prešiel náš podnik, mal podľa neho svoje
nedostatky. Keď pôsobil na lesnom obvode ako
OLH, nebolo podľa jeho názoru v poriadku, že
mu nepodliehal lesník. Z lesníkov boli podľa jeho
slov vtedy len „voziči“, prevážajúci sa na tatrovkách od jedného odvozného miesta k druhému,
vydávajúc drevo. OLH nemal pritom šancu sám
vyznačiť všetku ťažbu a pracovať ešte aj s KRPK.
V súčasnom modeli, v ktorom je správca zároveň
OLH, sa musí spoliehať na lesníkov, pretože nestíha obsiahnuť niekoľko tisíc hektárov výmery
lesnej správy. A to tiež nie je ideálne.

„Za hospodárenie na úseku by mal
zodpovedať v prvom rade lesník“
Ako by mal vyzerať optimálny model rozdelenia právomocí, kompetencií a zodpovedností
v lesníckej prevádzke podľa Ing. Šagáta? „Lesné obvody by sme mali zachovať s ťažbou približne 4 000 až 5 000 kubíkov ročne a výmerami lesných obvodov na úrovni 1 000 hektárov. Okrem
toho si myslím, že funkcia odborného lesného
hospodára má opodstatnenie v neštátnych lesníckych subjektoch, ale v štátnych lesoch nie,
pretože v nich pracujú len odborne vzdelaní lesníci. Preto by sa mal zmeniť zákon, podľa ktorého by ostal OLH povinný len v neštátnych lesoch.
Na lesných správach by mali ostať dvaja technici.
Ak totiž ostane so správcom len jeden, má čo robiť, aby zvládal spracovať údaje z pestovnej a ťažbovej činnosti do počítačových programov. Stane
sa len akousi kancelárskou krysou. Neviem, prečo sa nemôžeme vrátiť k fungujúcemu systému,
v ktorom za hospodárenie na svojom úseku zodpovedal v prvom rade lesník? Ak previerka zistila
nedostatky, najskôr to pocítil na plate lesník a ak
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bolo nedostatkov na jednotlivých úsekoch správy
zistených viac, pocítil to na plate aj správca. Výsledkom bolo, že lesník cítil plnú zodpovednosť
za úsek a správca za lesníkov. Všetci tak ťahali
spolu, mali rovnaký záujem,“ konštatuje Ing. Šagát a dodáva, že by bol za to, aby nielen OLH
prechádzali každých päť rokov povinnými preškoleniami, ale aby ich absolvovali aj lesníci. Zo
skúsenosti vie, že pre niektorých lesníkov je súčasná legislatíva niečo ako „španielska dedina“.
je to spôsobené aj tým, že nie sú ničím nútení zaujímať sa nielen o ňu, ale napríklad aj o proces,
kritériá a význam certifikácie lesov alebo pravidlá prírode blízkych spôsobov obhospodarovaná
lesa zakotvených v hnutí Pro Silva.
Ing. Šagáta porovnávajúc to, čo je, s tým,
čo bolo mrzí, že menej investujeme do pestovnej činnosti. A keď už preferujeme prirodzené zmladenie, nerozumie, načo boli vytvorené veľkoškôlky, ktoré nahradili malé lesné
škôlky na lesných správach a odštepných závodoch a za chviľu nebudú mať na týchto obrovských plochách čo pestovať.. Sťažuje si, že
lesníci sú mnohokrát nútení brať zo škôlkárskych stredísk menej kvalitné sadenice, ktoré ani zďaleka nedosahujú kvalitatívnu úroveň
sadeníc, ktoré si predtým lesníci sami dopestovali v miestnych podmienkach. „V súčasnosti už hovoríme len o tom, ako a kde usporiť,
ale ak chceme v lese niečo zmysluplné dosiahnuť, musíme sa mu aj náležite venovať. To neznamená len vezúc sa cez porasty autom a formálne si plniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú
zo zákona. Les potrebuje viac – viac nášho času, energie, znalostí a chuti preň niečo urobiť.
V tejto súvislosti si spomínam na systém polesí. Polesný mal vtedy dostatok priestoru na
to, aby vedel o lese na jeho teritóriu skutočne
všetko. Toto by mala byť naša priorita aj dnes.
Východisko zo súčasného stavu je jediné – zastabilizujme už konečne lesné správy a lesné
obvody tak, aby pretrvali v rovnakom usporiadaní aspoň desať rokov. Pokiaľ medzi lesníkmi bude pretrvávať strach z prepúšťania, alebo
obavy z ďalšieho premiestnenia na iný obvod,
nevychováme z nich odborníkov, akých podnik
a lesy potrebujú.

„Vydržme, ale neprepúšťajme!“
Ak totiž lesník prichádza na úsek s tým, že na
ňom vydrží dva, možno tri roky, tak nikdy na ňom
nebude pracovať tak, ako keď dostane príležitosť
niečo na ňom dokázať za desať – dvadsať rokov.
Viete, ten rozdiel medzi skúseným lesníkom, ktorý pozná detailne svoj lesný obvod a lesníkom,
ktorý je na ňom nový, je skutočne obrovský. Aj
dobrý lekár potrebuje v danom obore odborne
dozrieť. Také sté je to s lesníkom. Keď napríklad
potrebujeme zistiť, aké škody spôsobila v porastoch veterná kalamita, tak skúsený lesník už vie,
kde mu vietor mohol vyvrátiť stromy a po pár hodinách mi je schopný dať kvalifikovaný odhad
škôd. Ale mladý, neskúsený lesník bude blúdiť
po lese a hľadať kalamitu aj tam, kde nemôže byť.
Alebo si zoberte príklad zistenia škôd po prívalových vodách. Skúsený lesník už vie, kde mu vyráža voda po prívalových dažďoch a kde potrebuje odstraňovať škody. Neskúsený lesník zasa len
tápe. A takýchto príkladov z bežnej každodennej
praxe vám môžem povedať možno sto,“ vysvetľuje Ing. Šagát a glosuje svoje rozprávanie krátkym, ale výstižným konštatovaním: „Skúsený
lesník si vie vždy poradiť, ale mladý nevie, kam
z konopí.“
Na záver nášho stretnutia ešte debatujeme o reštrukturalizácii a revitalizácii podniku,
ktorou vláda podmienila poskytnutie návratnej štátnej výpomoci. Ing. Šagát nerozumie,
prečo máme napríklad na rozdiel od Carga najskôr reštrukturalizovať a až potom dostaneme
finančné prostriedky nevyhnutné na zabezpečenie všetkých funkcií lesa v čase hlbokej krízy
na trhu s drevom. Železniciam preplácame výkony vo verejnom záujme, prečo sa lesom neplatí za plnenie verejnoprospešných funkcii.
Radí: „Vydržme, ale neprepúšťajme! Neberme ďalších ľudí z lesníckej prevádzky! Obráťme pozornosť na OZLT a OZ Semenoles a prehodnoťme ich prínos!“ Oplatí sa zamyslieť nad
slovami Ing. Šagáta. Počúvať názory tých, ktorí
už niečo pre podnik a les urobili, niečo za roky
praxe dokázali. Ing. Šagát medzi nich bezpochyby patrí.
jozef marko
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lesnícke spravodajstvo

zľava prof. Križo, starostka Hrochote Anna Čerhýňová a starosta Očovej Juraj Kubiš

Človek s piesňou

v srdci

Záľuba lesníka a vysokoškolského pedagóga prof. milana Križa vo folklóre je vec verejne známa. Svoju lásku k rodnej Hrochoti
a jej autentickému folklóru pretavil do publikácie moje piesne, ktorú slávnostne predstavil svojim rodákom, priateľom a milovníkom folklóru v nedeľu 5. apríla v Kultúrnom

dome v Hrochoti. Kniha obsahuje okrem
autorových spomienok notové zápisy
a texty viac ako 400 hrochotských ľudových piesní. Toto dielo autor symbolicky
odovzdal ako štafetu ďalším generáciám
milovníkov podpolianskeho folklóru.
peter gogola

sklamanie? Ani nie.

Pôvodne ma to mrzelo: Popri znížených platoch žiadame lesný personál
o zvládnutie stromov poznania na stovkách škôl celého slovenska, osvedčených lesných pedagógov prosíme, aby nezľavovali a aj počas svojho voľna zastrešili akcie Lesníckych dní, no keď majú pracovníci ústredia podniku
ukázať, že disponujú podobným nadšením pre vec – zaváhajú... najprv som
mal objednaný jeden autobus s poznámkou, že nám bude treba skôr dva,
potom som „cúvol“ – že asi aj jeden postačí, aby sa napokon ukázalo, že netreba ani ten... napokon ma však sklamanie prešlo.

O čom to píšem? Vo vedení podniku vzniklo rozhodnutie brigádnicky zalesniť počas
Lesníckych dní vhodnú plochu. Kolegovia z OZ
Slovenská Ľupča, LS Predajná, vyšli zámeru v ústrety a vybrali projektovanú kalamitnú
holinu v neľahkom teréne vo Vajskovskej doli-

12

ne. Rozoslal som po podniku informáciu a čakal. Prihlásilo sa šestnásť záujemcov. K nim
sa pridal podobný počet „domácich“ a všetci
spoločne vo štvrtok 30. apríla poctivo vysadili v extrémne skalnatom teréne 2000 jedlí
a smrekov. A prečo ma to sklamanie prešlo?
To napíšem rád. Na počiatku sa naozaj mohlo
zdať, že akcia je trochu účelová. Veď, ak vedenie podniku berie do rúk krompáče (motykami to v tej skale naozaj nešlo) najskôr to bude
len taká propaganda, nie? Dopadlo to inak.
Prirodzená atmosféra, poctivo spotené čelá
brigádnikov a najmä reálna, hoci len drobná
pomoc lesu i podniku boli tou najlepšou odpoveďou na otázky o zmysle akcie. Pridanou
hodnotou bolo určite to, že účastníci mali počas tých niekoľkých hodín k sebe o pozna-

nie bližšie, ako možno počas celého roka na
chodbách podniku. Pripomenulo mi to trocha
situáciu, keď nám pred časom nemecký riaditeľ jedného energetického podniku sponzorsky venoval na budovanie lesníckeho náučného chodníka 200 tisíc korún s podmienkou,
že on a jeho ľudia musia prísť v sobotu na brigádu bezplatne osadzovať tabule. Asi o tom
vedel svoje. A nechce sa mi obísť ani myšlienku, ktorá by mohla byť krédom azda všetkých
dobrých vedúcich pracovníkov: Najúčinnejšia
riadiaca metóda je osobný príklad. Takže vďaka, milé kolegyne a kolegovia z podniku, závodu i správy. Bolo to užitočné a bolo to fajn.
ján mIčovský
foto: frantIšek kráľ
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lesná pedagogika

RUkOVäť
LesnéHO
PeDAGóGA
P
1. časť

Lesná pedagogika v štátnom podniku LesY sR má svoje
„detské choroby“ prekonané. Vďaka záujmu zamestnancov
o túto formu práce s verejnosťou a vďaka systematickému
a cieľavedomému prístupu sa podarilo dosiahnuť veľmi dobré výsledky. skúsenosti potvrdili v plnom rozsahu, že práve
lesná pedagogika ako forma práce s verejnosťou, zacielenou
najmä na mladú generáciu, má obrovský potenciál meniť postoje verejnosti voči lesu a lesníkom. A čo je pozoruhodné,
nevyžaduje to vysoké finančné náklady, len vnútornú motiváciu a zvládnutie základných, predovšetkým komunikačných a prezentačných zručností.
Podnikový časopis Lesník od počiatku realizácie projektu lesnej pedagogiky vytváral
priestor na jej prezentáciu na svojich stránkach publikovaním spravodajských príspevkoch o činnosti lesných pedagógov na jednotlivých odštepných závodoch. Neskôr bola
uverejnená séria newsletterov o medzinárodnom projekte PAWS (pädogogische arbeit
im wald). Po ukončení pilotnej etapy projektu lesnej pedagogiky môžeme konštatovať,
že práca s cieľovou kategóriou deti a mládež
je systematická a koncepčná. Dostatok skúseností vlieva lesným pedagógom zdravé sebavedomie, chuť do ďalšej práce a záujem
čeliť ďalším výzvam: práca so skupinami detí so špeciálnymi potrebami (so zmyslovými
a inými hendikepmi), s rómskym etnikom,
so seniormi. Bude potrebné rozvíjať marke-

ting a mediálnu komunikáciu, doriešiť odmeňovanie a nájsť optimálny
model financovania. Tieto výzvy sú dôvodom, prečo budeme v tomto
a nasledujúcich číslach Lesníka uverejňovať
seriál Rukoväť lesného pedagóga, v ktorom
budeme otvárať aktuálne témy. Cieľom je necúvnuť z dosiahnutých „pozícií“, dosiahnuť
novú kvalitatívnu úroveň a ponúknuť inšpiráciu všetkým, ktorí majú chuť sa k lesným
pedagógom pripojiť.
Každý ekonóm pozná učebnicovú výraz
„cost cutting“ (kost kating, angl. = krátenie,
znižovanie nákladov). je to prvé opatrenie, ku
ktorému siahajú manažéri v čase krízy. je pochopiteľné, že aj štátny podnik LESY SR v súčasnej ekonomickej situácii musí pristúpiť

k radikálnemu znižovaniu nákladov na všetky
činnosti, ktoré priamo nesúvisia s jeho hlavným predmetom činnosti – s obhospodarovaním lesov. je to samozrejmé a správne. Ale
lesná pedagogika je presne ten spôsob práce
s verejnosťou, na ktorú nepotrebujeme státisícový rozpočet, dokážeme ju robiť efektívne a relatívne lacno. Recept na jej úspech sa
neukrýva v drahých pomôckach či špičkovej
didaktickej technike. je ukrytý v ľuďoch samotných a predovšetkým v tej najúžasnejšej
učebnej pomôcke, ktorú nám darovala sama
príroda – v lese.
peter gogola

▪ FóRUm
Teraz keď je kríza, mnohí považujú podujatia, ktoré sme doteraz robili s verejnosťou, za míňanie peňazí. málokto si však uvedomuje, že aj vďaka týmto podujatiam sme
vytvorili reálnejší a lepší obraz o lesníctve
a Lesoch SR v očiach širokej verejnosti a že
môžu ísť mestom so vztýčenou hlavou a byť
hrdí na svoju robotu, pretože ľudia o nás vedia a ich postoj k nám je úplne iný ako pred
3-4 rokmi. myslím si, že je treba osloviť lesných pedagógov a kolegov k ďalšej práci aj
napriek tomu, že je kríza. Veď nikto z nás to
nerobí kvôli peniazom. myslím si, že tým kto-
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rí neholdujú týmto aktivitám, dokážeme to, že
možno práve nám viac záleží na pohľade verejnosti na firmu a lesníctvo ako také. A nemyslíme len na vlastné vrecká, lebo pedagogika je
robota nadčas a často na úkor seba samého. ja
osobne voľné piatky využívam na lesnú pedagogiku lebo doteraz som nestíhal, nakoľko od
nového roka som „zdedil“ robotu, ktorú doteraz vykonávali dvaja pracovníci.
jozef ropjak, lesný pedagóg,
referent mechanizácie, dopravy a iS
oz Bardejov

Jozef Ropjak
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rybárstvo

Vysadzovanie malých úhorov

Večný tulák opäť

na slovensku

Vzdušnými cestami k nám na radosť všetkých slovenských rybárov „priplával“ opäť po roku večný tulák z ďalekého karibiku – úhor riečny.

Na viedenskom letisku Schwechat v utorok
21. apríla vo večerných hodinách čakali na odvoz dve palety s množstvom vzorne naukladaných polystyrénových krabíc, ktoré prevzali pracovníci Rady SRZ Žilina od anglického dodávateľa. Po rutinnej prehliadke jednej krabice, či je
monté v poriadku a zabezpečení nákladu v úložnom priestore vozidla mohla pomaly začať posledná púť úhora do slovenských vôd.

Spolu bolo dodaných 62 kg monté v polkilovom a kilovom balení, čo predstavuje necelých 200 tisíc kusov malých približne 6 centimetrových, priesvitných úhoríkov.
mimo revírov Rady SRZ, kde bolo distribuovaných 39 kg monté si túto atraktívnu
a nie vždy finančne dostupnú rybku objednalo 13 základných organizácií SRZ z celého
Slovenska.

Detailný záber na malého „tuláka“
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Preberanie monté na viedenskom letisku

Tento krát celý priebeh operácie „ÚHOR“
od dojednania podmienok s anglickým dodávateľom, cez prevzatie rýb na letisku, jeho distribúciu, až po vysadenie do revírov bol
v rukách pracovníkov oddelenia tečúcich vôd
pri Rade SRZ Žilina. Aj preto, podľa slov garanta akcie Ing. Tibora Krajča bola cena oproti
vlaňajšku veľmi dobrá – iba 17 000.-Sk (564
eur za kilogram úhorieho monté).
Rozvoz úhora až do najvzdialenejšej lokality (Domaša) skončil v skorých odpoludňajších hodinách dňa 22. apríla 2009.
stanIslav gécI
snímky autor
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poľovníctvo

FiBROmATóZA
jeleňovitých
Výsledky výskumu

Nádory sú zaraďované k najmenej preskúmaným chorobám zveri. Pôvodné informácie
o výskyte fibromatózy v populácii srnčej zveri sú u nás sporadické, alebo chýbajú. V minulosti sa vyskytli prípady papilomatózy kamzíkov a ojedinelé prípady u jeleňov. Fibromatóza
je uvádzaná u jeleňov ako zriedkavé nádorové
ochorenie, ale je predpoklad, že frekvencia nádorových ochorení u cervidov bude vyššia, aj
keď pre sporadický výskyt sa jej v poľovníckej
praxi u nás nevenovala osobitná pozornosť.
medzi prvými zdokumentovanými prípadmi
fibromatózy na Slovensku bol srnec z okresu
Senica (1998) v Trnavskom kraji. Postupne pribúdali nálezy v Bratislavskom a Nitrianskom
kraji. Ojedinelý výskyt v okrese myjava v Trenčianskom kraji je z roku 2007, a z roku 2008
z Rimavskej Soboty v Banskobystrickom kraji.
jednalo sa len o sporadický výskyt, ktorý z hľadiska poľovníckeho manažmentu nevzbudzoval obavy. Pôvodná nákazová situácia sa v roku 2008 začala dramaticky meniť. Podozrenie
na možný výskyt fibromatózy u srnčej zveri bolo vyslovené aj v Košickom kraji.
V súčasnosti sa v niektorých revíroch stala fibromatóza vážnym chovateľským problémom, a sú prípady, kde lokálne postihla 5 až
10 % jedincov v populácii srnčej zveri. Neodkladnosť riešenia zdôrazňujú aktuálne požiadavky užívateľov poľovných revírov a orgánov
Slovenského poľovníckeho zväzu na veterinárny servis, nakoľko z hľadiska poľovníckeho obhospodarovania je srnčia zver v podmienkach
Slovenska najrozšírenejším a najpočetnejším
druhom raticovej zveri.

Najčastejším miestom výskytu nádorov je
hlava, krk, končatiny a podbrušie. Počet makroskopicky zistených tumorov dosahoval 1
– 156 exemplárov, s maximálnou veľkosťou
16 cm. Nádory boli na povrchu svetlé, alebo sivo až čierno sfarbené. Na reznej ploche je typické biele, alebo ružové jadro. Konzistencia
bola elastická až tuhá. Nádorové uzly boli dobre ohraničené, bez infiltrácie okolitých tkanív.
Chirurgicky sú ľahko odstrániteľné. Po stiahnutí kože z uloveného jedinca nebolo možné
na svalovine známky fibromatózneho nálezu
makroskopicky detekovať.

mické látky a ďalšie vplyvy. Predpokladá sa, že
vírus fibromatózy je prenášaný hematofágnym
hmyzom, alebo kontaminovanými predmetmi,
ktoré môžu traumatizovať kožu.

Fibromatóza v európe

Fibromatózu jeleňovitých popísali v Španielsku, Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Škótsku, Portugalsku, Švédsku, maďarsku, Českej republike, Rakúsku, ale zrejme
sa vyskytuje aj inde. Podľa údajov Štátneho veterinárneho ústavu v jihlave zaznamenali v rokoch 2005 až 2008 fibromatózu, resp. fibropapilomatózu u srnčej zveri v poľovných revíroch
v oblasti Ždár nad Sázavou, jindřichuv Hradec,
Znojmo, Břeclav a Hodonín.
Z čeľade Cervidae bolo ochorenie popísané
u jeleňa lesného, srnca lesného, daniela škvrnitého, jelienka bielochvostého, jelienka ušatého, jelienka čiernochvostého, jeleňa sika,
soba karibu a losa mokraďového. Vo Švédsku
zistili u losov tumory charakterizované ako fibropapilómy alebo fibrómy. Sporadicky boli nádory u týchto zvierat diagnostikované aj v pľúcach.
Vyskytli sa prípady fibromatózy v humánnej
onkológii u pacientov vystavených radiácii v oblasti Černobyla. Podľa niektorých výskumov sa
v etiológii fibromatózy uplatňuje okrem vírusov,
aj radiácia a iné druhy žiarenia, niektoré che-

Ako ďalej

Sporadický výskyt fibromatózy cervidov dosiaľ nevyžadoval venovať sa cielene rozhodovaniu o takejto zverine. Ak šírenie fibromatózy u srnčej zveri bude pretrvávať, je nevyhnutné situáciu riešiť aj z pohľadu hygieny zveriny.
V prípade solitérnych benígnych nádorov (papilómov, fibrómov) platí – „že zverina je požívateľná, ak nedošlo k výraznej kachexii zvieraťa, pokiaľ nádory nie sú početné a zmenené časti sú odstránené“. Domnievame sa, že
prezentované nálezy u srnčej zveri nastoľujú
požiadavku sa touto otázkou pri posudzovaní
zveri a zveriny opätovne zaoberať.
Kontrola ochorenia v dohľadnej budúcnosti
bude vyžadovať (okrem súčinnosti s užívateľmi poľovných revírov) aj koordináciu postupu
s orgánmi štátnej správy poľovníctva pri monitoringu a operatívnom povoľovaní výnimiek na
mimoriadne odstrely klinicky chorej zveri (výnimka z času lovu).
dušan rajský

Plošná distribúcia fibromatózy srnčej zveri (Capreolus capreolus) v období 1998 – 2008

Početnosť skúmanej vzorky

V rámci prieskumu bolo vyhodnotených
331 prípadov fibromatózy srnčej zveri. V súbore bolo 280 srncov a 51 sŕn z okresov: Senica, Skalica, malacky, Bratislava, Senec, Piešťany, myjava, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa,
Komárno, Nové Zámky, Levice a Rimavská Sobota.
So zameraním na počet, veľkosť, lokalizáciu fibrómov a pohlavie bolo v rokoch 20022008 makroskopicky vyšetrených 32 jedincov
postihnutej srnčej zveri (30 srncov a 2 srny).
Súbor pozostával zo 7 uhynutých zvierat z 24
odstrelených a jedného živého zvieraťa (záchranný odchyt počas povodne). Výber zvierat
zo skupiny úhynov bol náhodný a závisel výhradne od stavu kadáveru a jeho vhodnosti na
vyšetrenie.
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Okresy
1. Senica (1998)
2. Skalica
3. malacky
4. myjava
5. Bratislava

6. Dunajská Streda
7. Senec
8. Galanta
9. Šaľa
10. Piešťany
11. Nové Zámky
12. Komárno
13. Levice
14. Rimavská Sobota
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Od rodového bohatstva k bohatstvu ducha

Aristokratka

Vo vstupnej časti historickej budovy v Banskej Bystrici sa návštevník môže stretnúť s nástenkou, ktorá pripomína vývoj etiky v lesníctve – od maximiliánovho lesného poriadku po etický kódex LesOV sR. napriek tomu, že tam stojí už roky, nebýva predmetom
väčších diskusií. Až raz! Pristavila sa pri ňom návštevníčka podniku, ktorú trocha prekvapilo, že sa venujeme aj takémuto pohľadu
na svoju lesnícku prácu. Prekvapilo príjemne, hoci netajila, že sa
stretá v lesníctve s javmi, ktoré sa za etické považovať nedajú. Ale
– vraj to chce čas... mňa zase prekvapilo, že táto elegantná dáma
je švajčiarskou i slovenskou občiankou, ktorá už trinásť rokov zvádza na území slovenska azda najväčší zápas svojho života, keď sa
snaží obnoviť nielen meno, ale aj rodové sídlo v Hermanovciach neďaleko Prešova. keďže so sídlom sa spája aj nezanedbateľný lesný majetok, stala
sa táto novinárka a kunsthistorička aj oddanou lesníčkou. klára WeTTsTeinOVá.

...prepáčte, mám rád históriu, no tu je toho na
mňa priveľa! najprv som zašiel ku kostolu so
sarkofágom Barbory a Františka Péchyovcov, následne vstúpil do pôvabného parku, kde v okolí
nádherného červeného buka možno na ploche
troch hektárov vzhliadnuť množstvo parkových
úprav, niektoré romantizujúce, iné praktické,

nosti trvale presahuje. Chýba mi väčšia podpora štátu, styk s úradmi je komplikovaný, ani váš
podnik mi nebol pri obnove lesného majetku tak
nápomocný ako azda mohol a mal.... Viete, stojí
ma to veľa síl, deliť svoj život medzi novinársku
prácu v Zűrychu a obnovu rodového majetku tu
na Slovensku. Už nevládzem toľko ako pred rokmi, ale nevzdám sa a dokážem to.
Teda – žiadna rozprávka, ale tvrdý životný príbeh...
A viete, že ani tie rozprávky pri tom všetkom nechýbali?! Vo svojom detstve som často
počula rodičov spomínať na tunajší život pred
vojnou. Divili by ste sa, neboli to spomienky
nenávistné, či ľútostivé, ale krásne a mne pripadali ako rozprávky zo sveta, ktorý nikdy nespoznám: Aké tu boli spevy pri žatve, aká nádherná bola tunajšia príroda a aký úctivý vzťah
mali k nej. my sme patrili k strednej vidieckej
šľachte a tá bola s prírodou, na rozdiel od tej
mestskej veľmi zopätá. môj dedko juraj Péchy

spoločne však zjavne harmonizujúce... nad tým
dva kaštiele – jeden, kedysi určite ten krajší, je
takmer ruinou, druhý – ten akoby sa „panstvo“
vrátilo len pred chvíľou... A uprostred vy, potomok aristokratického rodu Péchy a zároveň reštituent, ktorý to tu všetko silou svojho majetku,
stykov a pôvodu pretvára....
...to vy mne prepáčte, že som sa pousmiala.
No povedali ste to tak ľahko, ako by som bola
rozprávková bytosť, ktorá prišla, pobozkala spiaceho princa a kráľovstvo ožilo... To čo tu dnes vidíte, vypadalo v roku 1997, keď som sem vstúpila prvý krát v živote, hrozne – park bol zdevastovaný, zarastený, azda jediným šťastím bolo,
že ho nevyrúbali a niečo tu nepostavili. Obidva
kaštiele boli prakticky neobývateľné, hoci v tom,
kde teraz bývam vtedy pôsobila osobitná škola.... Cítila som v tom veľkú výzvu, ale keby som
bola tušila, čo všetko ma čaká, no neviem.... Faktom je, že som do obnovy rodového majetku vložila svoje úspory a stále vkladám všetko, čo zarobím. Som novinárka, publikujem po celom svete
v renomovaných periodikách venovaných architektúre a hoci je to veľmi slušne zaplatená práca, rozsah obnovy tunajších pamiatok moje mož-
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tu vlastnil lesy, v ktorých ťažil len výnimočne,
ešte aj palivové drevo kupoval od druhých.
Svoje lesy považoval najmä za zdroj hrdosti
a z ekonomického hľadiska za kapitálovú rezervu na horšie časy....
...keď tie horšie časy napokon prišli, veľmi mu
to potom nepomohlo....
To je fakt. Vojna a najmä to, čo prišlo po
nej, všetko zmenilo. Pradedo Alexej zomrel vo
Vyšných Hágoch, jeho syna uniesli navždy Rusi
kdesi na Donbas a moja babička a mamka, keď
sa sem do Hermanoviec po vojne vrátili, našli
v kaštieľoch len pár kusov rozbitého riadu. Aby
zanedlho prišli aj o tie kaštiele ...
Vďaka reštitúcii a vám však vstali z popola ako
bájny Fénix. Ozaj – na erbe vášho rodu, na priečelí kaštieľa je čierny vták. Aký je jeho význam ?
Rod Péchyovcov dostal nobilitu v roku 1555,
ten vták je havran a vraj sa odvodzuje od kráľa
mateja Korvína – Havrana. Kaštiele však z po-

Rodinný výlet
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pola ešte nevstali. Aspoň nie ten hlavný, ktorý nazývam Kaštieľ Péchy a ktorý aj v dnešnom
zlom stave nezaprie skvostnú architektúru. Investovala som doň celú novú strechu. Tá stará
padla, keď ktosi ukradol hlavný nosný trám...
máte tu často také zlé skúsenosti?
Nechcem to hodnotiť čiernobielo... Žijú tu
stovky Rómov, tí mi však v lesoch narobia menej škôd, keď idú s károu, ako bieli s traktormi
a vetrieskami. Ak začnem hľadať vinníka, dedina mlčí. Niekedy z nevšímavosti, niekedy aj preto, že sami nemajú čisté svedomie. Ak vo Švajčiarsku, kde 300 000 ha lesa patrí 200 tisícom
majiteľov, vezie niekto drevo popri čiomsi dome, tak sa ho domáci určite spýta, kto je a čie
drevo vezie....Tu je to presne naopak – každý
mlčí... Niekedy sa však musím aj zasmiať: Raz
sme s lesným hospodárom jánom Pačesom
stretli v mojom lese chlapa s kradnutou haluzinou a pokazenou vlečkou. Nezbadal ma, no janko mu vlečku opravil. Neznámy sa chcel nejako
odmeniť, a tak mu vraví – a ak by ste potrebovali drevo, tak si tu spokojne naberte, patrí to

Kaštieľ Péchy v starých časoch

Péčičke, tá je vo Švajčiarsku... Pred Vianocami
zase stretám v lese ľudí, že vraj nič, iba idú na
stromčeky. Hovorím im – tak to sa ešte nachodíte, lebo tu sa stromčeky rúbať nebudú!
nebolo by lepšie im to v nejakej prerezávke
povoliť...?
No, to vám musím najskôr povedať, aké lesy som tu našla... Viete, keď som dostala naspäť rodinný majetok, absolvovala som v Bavorsku kurz pre lesomajiteľov. Porovnala som
tamojšie súkromné lesy s tými, čo som dostala
v Hermanovciach a bolo mi z toho veľmi smutno. Na svojom 250 ha lese mám 100 hektárov
holín s lieskami. mrzí ma, že to musím povedať,
ale lesy tu boli viac vykrádané ako obhospodarované. O to skôr, ak sa vedelo, že sa budú vracať. Ako tragické potvrdenie toho vnímam skutočnosť, že jeden predchádzajúci lesník tu tak
zamotal do podivného šafárenia, až sa napokon
zastrelil... Stromčeky, ktoré by boli súce na vianočné si preto tak strážim, že rastú na spomínaných holinách do likvidácie ktorých som vložila
tisíce vlastných, ťažko odpracovaných frankov.
Ak ma dnes aspoň moje smrekovce konečne
prerastajú, tak som šťastná, že už unikli burine
a nieto, že by sme tu niečo rúbali. Chcem naozaj
vrátiť tomuto rodovému lesu jeho krásu o ktorej
som v detstve počúvala a nie ho nivočiť. Netušila som, že raz to bude moja úloha, teraz ju však
považujem za poslanie...
nemôžem robiť sudcu, na to som príliš stranný, no kedysi som bol jedným z tých, ktorí
Lesník | máj 2009

odovzdávali lesy pôvodným majiteľom a môžem prehlásiť, že sme do nich od chvíle, ako
sme ich identifikovali, už rubné ťažby neumiestňovali, robili sme jedine výchovu.
ja vám neberiem vaše skúsenosti, vy mi nemôžete brať moje. Naozaj si nevymýšľam. Poviem vám napríklad, že na území mojich lesov
boli osobitne evidované výberové smrekovce.
Keď sme ich so štátnou správou hľadali, nenašli
sme ani jeden...! Keď som si po kalamite v roku
2001 chcela uvoľniť ruky pre práce okolo kaštieľov a prenajala lesy jednej súkromnej spoločnosti, musela som po roku prenájom zrušiť –
bezočivo ma okradli. A žiaľ, moje zlé skúsenosti pokračujú. Podľa nového reštitučného zákona
som získala 34 ha pri Kobylnici na Bardejovsku.
moje lesy boli vašim podnikom predčasne vyťažené! A to napriek tomu, že som opakovane písala listy so zákazom ťažby. Napokon som bola
nútená napísať sťažnosť pánovi ministrovi.
myslím, že sa to v dobrom vyrieši, do odovzdania neštátnych lesov sme povinní v nich hospodáriť v rozsahu platného zákona, vynaložené náklady i získané tržby evidovať a prípadný
zisk majiteľovi po odovzdaní vrátiť.
Dúfam, že dodržíte svoje vlastné predpisy
a nemalá škoda mi bude uhradená. Len tie náklady na ťažbu sa mi nezdajú – pripomína mi to
zlodeja, ktorý sa na súde bráni tým, že jeho lup
bol menší ako náklady na jeho dosiahnutie...
Chcem veriť, že ste medzi lesníkmi stretávali
aj ochotných ľudí...?
Stretávala, bola som zdvorilo prijatá aj
u vášho generálneho riaditeľa, no, žiaľ, viac bolo
tých horších skúseností. myslím, že sa vedome
umiestňovali ťažby do neštátnych lesov, aby si
lesníci zachránili prácu v ubúdajúcich štátnych.
A navyše sa peniaze takto získané v neštátnych
lesoch do týchto nevracali. Viete v akom stave som naša lesné cesty?! Liala sa po nich voda
prúdom! Na každých 50 metrov som dala odrážky, a to aj na úseky, ktoré prechádzajú štátnymi
lesmi. Koľko krát sa chcem stretnúť v pracovných
záležitostiach s okolitými lesníkmi, nechávam
odkazy, väčšinou mi však nemá kto zavolať naspäť... Nie je tu dobrá spolupráca štátnych a neštátnych lesov, vo Švajčiarsku je to úplne inak...

Azda sa to zlepší...
Viete táto krajina je krásna a ja ju považujem za svoju. Nechcem sa však hanbiť pred hosťami, ktorí ku mne prichádzajú z celého sveta.
Pracujem stále tvrdo a preto aj moje vyjadrenia
sú možno trochu tvrdé, ale ja to všetko myslím
a robím statočne – na svojom, za svoje, no nielen pre seba. Viem, že je tu veľa čestných ľudí,
ktorí to taktiež myslia dobre. Len mám pocit, že
sa trocha boja. jediná cesta, ako ísť ďalej je odvaha. Treba byť hrdý na to čo tu máme a vystúpiť
z tej priemernosti a podriadenosti na slnko. Ak to
dokážeme, potom budeme naozaj tým Švajčiarskom východu o ktorom sa tu tak často rozpráva. máme tu už veľa príkladov majetkového pozdvihnutia sa, sama cítim, čo všetko sa tu za desať rokov zmenilo k lepšiemu. Chýbajú mi však
vo väčšej miere príklady etického správania sa,
a to najmä u elít. Práve preto som sa s hrdosťou
pristavila vo vašom podniku pod historickou tabulou ministra baróna Imricha Chillányho, môjho prauja, ktorý mal podiel na postavení krásnej
budovy lesov. možno k pozdvihnutiu etiky napomôžu naše deti, ktoré dnes chodia po svete a vidia, že sa to dá aj inak, slušnejšie. Raz sa vrátia,
no nemali by sme čakať iba na ne...
ján mIčovský

Pred časom som si kúpil knihu „Aristokrat v službách štátu“. Pojednáva o grófovi Emanuelovi Péchym, uhorskom politikovi, ktorý významne vstúpil do histórie Zemplína, Abova a predovšetkým Košíc. Využil
som príležitosť a požiadal som grófovu prapotomkyňu o venovanie. jeho text si ponechám pre seba. Prezradím však, že slová,
ktoré pani Klára pohotovo, len s drobnými
pravopisnými chybami, napísala, odrážajú to, čo som si na návšteve u nej nemohol
nevšimnúť. A totiž: že krása, vkus a možno
aj bohatstvo interiérov Loveckého kaštieľa i okolitého parku neodráža len sociálny
status majiteľky, ale ešte viac úroveň ducha s ktorým táto vitálna žena disponuje
a ktorý s obrovským zápalom vložila v prospech veci. Veci, ktorú by som rozhodne
nenazval len jej osobnou.
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reportáž z lesnej správy

Dnes Z Ls HRABiČOV

Porasty správy ako jeden
veľký objekt PRO siLVA

Ing. Šagát s lesníkom Jánom Repiským

LS Hrabičov hospodári na 9 200 hektároch
katastrálnej výmery, z toho na lesné porasty
pripadá 5 675 hektárov. Lesnatosť je teda nadpriemerná – až 62 percent. Tunajší lesníci ročne rúbu 33 000 m³. jedna tretina tohto objemu
pripadá na ihličnatú hmotu. Kalamity tu majú
len niečo okolo 2 000 kubíkov, časť je vetrová
a časť podkôrniková. Takže žiadna tragédia.
Obhospodarovanie lesa im do určitej miery
uľahčuje aj fakt, že 97 percent pripadá z hľadiska vlastníctva na kmeňové štátne lesy. Všetky
práce v pestovnej i ťažbovej činnosti zabezpečujú na siedmich lesných obvodoch s priemernou výmerou 811 hektárov iba dvaja stabilní
dodávatelia. „Je to pre nás veľká výhoda, ale
aby som nehovoril iba o priaznivých okolnostiach, v ktorých pôsobíme, musím povedať, že
nikdy nemáme dosť finančných prostriedkov
na údržbu drobných vodných tokov. Nami obhospodarovaným územím preteká veľké množstvo potokov a riek a my by sme potrebovali
vybudovať na nich nové priepusty a rigoly. Na
druhej strane, podarilo sa nám v uplynulých
dvoch rokoch skvalitniť našu lesnú cestnú sieť,

Lesná správa Hrabičov sídli na prízemí budovy v centre Žarnovice. V tej istej budove na poschodí má svoje priestory ďalšia lesná správa – Žarnovica. Rozťahovať sa osadenstvá jednej ani druhej správy veľmi nemôžu, ale
fungovať takto dokážu. Podstatné je šetrenie nákladov. Pôvodne Ls Hrabičov disponovala vlastnou a priestrannejšou budovou v obci s rovnomerným názvom, ale pred štyrmi rokmi bola odpredaná. Podľa vedúceho správy ing. Antona Šagáta to bola chyba. nie preto, že mali pracovníci správy
viac priestoru na prácu, ale preto, že teraz musia lesníci dochádzať v prípade potreby na lesnú správu do okresného mesta. A naopak – správca
a technici to majú ďalej do lesa. Podobných prípadov odpredaja sídiel lesných správ, bývalých hájeniek a horární s výhodnou polohou na začiatkoch
dolín je po slovensku v rámci odštepných závodov viac. Podľa ing. Šagáta
je to škoda, pretože už teraz nám tieto objekty chýbajú. mali by sme preto
zastaviť predaj ďalších, ktoré sa nám môžu ešte v budúcnosti zísť.

úseky na dvoch lesných
cestách dostali asfaltové
koberce,“ hovorí Ing. Šagát. miestni lesníci si nevedia poradiť s rozmáhajúcim
sa turizmom a chýbajúcou
disciplínou a úctou k prírode a spoločným hodnotám
zo strany návštevníkov lesa. Aj audítori počas nedávneho certifikačného auditu
v rámci regionálnej certifikácie podľa schémy PEFC
vyčítali chlapom z LS Hrabičov, že v lese ponachádzali
neporiadok a odpadky. Lesníci sa síce snažia čistiť les,
hlavne popri lesných cestách a chodníkoch, turisti
ale stále po sebe nechávajú neporiadok – predovšetkým PET fľaše. Ten, kto ich vymyslel, by
si veru zaslúžil... Ing. Šagát niekde zaregistroval informáciu, že v japonsku už budú tieto
symboly doby, ktorú žijeme (dominujúce v prírode ako symbol neúcty človeka k nej), vyrábané z rýchlo sa rozkladajúceho materiálu. Nuž uvidíme, ale isté je,
že lesníci by také niečo od výskumníkov privítali. Očakávať
totiž od niektorých ľudí, aby
sa v prírode nechovali ako na
smetisku sa rovná utópii.

Lesníci z nemecka boli
veľmi prekvapení

Technici LS, vľavo Ing. Juraj Borík a vpravo Ing. Peter Repiský
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Pýtam sa na spôsob hospodárenia v tunajších lesoch
a zaujíma ma, či majú v rámci
správy vytypované a vyhlásené objekty Pro Silva. Správca
berie do rúk porastovú mapu

Poškodený panel LNCH Kľakovskou dolinou

a vysvetľuje mi celkom názorne: „Pozrite, na
celej ploche, až na dve zanedbateľné výnimky,
uplatňujeme len clonné ruby. My hospodárime tak, že celá výmera lesných porastov našej
lesnej správy je jedným objektom Pro Silva.
Máme také životaschopné prirodzené zmladenie buka, že môžeme clonné ruby realizovať
v pásoch. Boli tu na exkurzii lesníci z Nemecka a keď videli, v akom stave je bukové zmladenie u nás v tisícmetrovej nadmorskej výške,
doslova híkali od prekvapenia. Nepreháňam,
pán profesor Saniga, ktorý ich sprevádzal,
vám to môže potvrdiť,“ s hrdosťou v hlase dodáva Ing. Šagát. Podľa jeho slov do bukového
zmladenia stačí už len umelo vnášať smrek,
jedľu a smrekovec. O kvalite dopestovaných
listnáčov možno pokojne povedať, že je špičková. Na dražbách sú lesníci úspešní nielen
s bukom, ale aj parádnymi dimenziami výrezov javora a jaseňa.
Do začiatku ďalšieho ročníka Lesníckych
dní ostáva len týždeň a preto ma zaujíma, či
žarnovickí lesníci pripravujú aj v tomto roku
pre deti a dospelých nejaké zaujímavé akcie.
L es n í k | m á j 2009

reportáž z lesnej správy

Lesníkmi upravený prameň v Pokutskej doline

Dozvedám sa, že znova pôjdu k niektorým
školám vysadiť do miniarborét sadenice, ale
podľa slov Ing. Šagáta pre deti z tohto kraja
to nie je až taká vzácnosť, pretože sú odchované horou, ktorá je všade navôkol. Z každého druhého domu vraj niekto robil alebo robí
v lese. Žiaľ, v súčasnosti to už nie je ako ešte
pred pár rokmi, kedy boli tunajšie lesy zdrojom drevnej hmoty pre päť blízkych veľkých
drevospracujúcich podnikov a nachádzali sa v geografickom centre ich priestorového usporiadania. V Žarnovici ale dnes chátra
nielen areál bývalej Preglejky, kam putovalo
až 85 percent produkcie surového bukového dreva z okolitých porastov, ale aj miestne drevárske učilište navštevuje čoraz menej
budúcich drevárov. Nie je tomu až tak dávno,
keď približne 90 percent obyvateľov Žarnovice a blízkeho okolia pracovalo buď v lese,
alebo v drevárskej fabrike. Ale tie časy sú už
preč. Dnes je v Žarnovici viac ako 20-percentná nezamestnanosť.

Za štyri roky na tretej lesnej správe
Púšťam sa do reči aj s dvoma technikmi
LS – Ing. jurajom Borikom, zodpovedným
za ťažbovú činnosť a Ing. Petrom Repiským,
ktorý má na starosti pestovnú činnosť. Druhý menovaný pracuje v štátnych lesoch už
desať rokov a prežil štyri reorganizácie. Pri
tejto poslednej trvalo pracovníkom staronovej LS Hrabičov pol roka, kým zhromaždili
zo štyroch správ všetku potrebnú dokumentáciu. „Jeden z našich lesníkov je v priebehu
štyroch rokov už na tretej lesnej správe! Tieto
neustále reorganizácie pokazili vzťahy medzi
ľuďmi. Sme síce dobrá partia, ale neistota na
pokoji nikomu z nás nepridá a preto ani atmosféra nie je taká, aká by medzi nami mohla a mala byť. Navyše sme doteraz už dvakrát
menili plán a nakoniec sme boli v dôsledku
krízy a nedostatku finančných prostriedkov
nútení obmedziť výkony v pestovnej činnosti iba na zalesňovanie. V prípade prerezávok
je možné počkať s ich realizáciou aj jeden
– dva roky. Aj keď nebudeme jeden rok vyžínať, les to prežije. Ale dlhšie by tento stav
už nemal trvať,“ zamýšľa sa Ing. Repiský. jeho kolega Ing. Borik, sediaci naproti nemu,
pracuje v štátnych lesoch len tri roky ale prešiel tiež už kadečím a dodáva, že „stále počúvam okolo seba len o prepúšťaní a pravdupovediac, obdivujem kolegov, ktorí pracujú
v takýchto podmienkach dlhé roky, že to vôbec vydržali. Súčasná organizačná štruktúra
by mala podľa môjho názoru vydržať dlhšie.
Neviem si predstaviť, že pri tomto objeme
úloh, ktorý tu máme, by malo dôjsť k ďalšej
redukcii pracovníkov v lesníckej prevádzke.“
Lesník | máj 2009

Prirodzené zmladenie buka v obnovných pásoch s vnášaním smreka a jedle

Pýtam, sa či aj oni dvaja, ešte mladí ľudia
v lesníckej profesii takisto vydržia a či sa nechystajú „zdupkať.“ Dostávam sympatické
odpovede. Obaja svorne tvrdia, že lesnícka

V teréne, sprevádzaný správcom Ing. Šagátom sa stretávam s lesníkmi jozefom
Tadianom a Richardom Pročkom na Odvoznom mieste Suroviny. Cesty sú dobré,
počasie priaznivé a tak sa tatrovka plne naložená bukovou guľatinou otočí v priebehu
dňa na ceste na Expedičný sklad do Žarnovice aj šesťkrát. Denne tak dokážu miestni
lesníci zabezpečiť odvoz až 280 m³ drevnej
hmoty. Aj názvy ďalších odvozných miest,
popri ktorých prechádzame, sú osobitne
zaujímavé – Krčmárka a Dubiny. Pristavujeme sa pri Chate Pavlová, veľmi pekne
zrekonštruovanej, nachádzajúcej sa v prekrásnom prírodnom prostredí. Prechádzame po skutočne kvalitných cestách, zabez-

profesia nie je len o peniazoch a pozíciách,
ale hlavne o vzťahu k lesu a prírode. A ten je
u nich dostatočne silný.
jozef marko

pečených rampami a zamkýnaných, čo aj
tak niekoho dráždi a občas zo zlosti strčí
do zámkov zápalky. Na viacerých miestach
vidieť, že aj o zver je tu veľmi dobre postarané. Na začiatku Pokutskej doliny sú
umiestnené vkusné tabule lesníckeho náučného chodníka, otvoreného pred dvoma
rokmi a nazvaného Po stopách lesnej železnice Kľakovskou dolinou. V jednej z veľkých informačných tabúľ je diera a pri nej
ležiaci kameň. Človeku je smutno pri pohľade na to, ako dokážu ľudia zničiť hodnoty, ktoré majú slúžiť všetkým. Hodnoty,
ktoré tu na každom kroku vytvárajú miestni lesníci. Sú skrátka neprehliadnuteľné.
A za to im patrí veľká vďaka.
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zaujme vás | stav ochrany lesa v rámcI š.p. lesy sr

Aj O VPLYVe neDODRŽiAVAniA OsVeDČenýCH ZásAD
nA ZDRAVOTný sTAV LesOV

Lesy nesmú ostať
neobhospodarované
a neochraňované

Vývoj negatívneho pôsobenia škodlivých činiteľov je za posledných 10 – 15
rokov veľmi intenzívny. Dlhodobé globálne zmeny klímy, extrémne jednorazové výkyvy počasia v spojení s ostatnými biotickými škodlivými činiteľmi a obmedzenými možnosťami samotných obhospodarovateľov lesa sú dostatočne
silným dôvodom na radikálne a jednoznačné zaujatie stanoviska k tejto problematike na najvyššej úrovni. účinnosť ochrany lesa, plánovanie a vykonávanie základných opatrení je mimoriadne náročné na dodržiavanie všeobecne
platných zásad ako sú včasnosť a komplexnosť bez ohľadu na druh vlastníctva, stupeň ochrany prírody, verejnú mienku a názorové rozdiely. Akákoľvek
chyba v dodržiavaní týchto zásad má fatálne dôsledky na zdravotný stav lesných porastov. Dôkazy z minulých období, ale najmä zo súčasnosti jednoznačne ukazujú na zlyhanie ľudského faktora, nedocenenie už overených možností skutočnej ochrany lesa, ale aj na extrémnu aktivitu škodlivých činiteľov a to
predovšetkým v súvislosti s podcenením včasnosti a úplnosti vykonávaných
opatrení z rôznych dôvodov.
Charakterizovať stav v ochrane lesa
v rámci š. p. LESY SR je možné na základe
skutočného zdravotného stavu lesných porastov a podľa vykonaných opatrení v korelácii na objem použitých finančných
prostriedkov. Objem spracovanej kalamity
sa dá za určitých predpokladov považovať
za charakteristický prvok hodnotiaci zdravotný stav porastov. Vývoj v spracovaní náhodnej ťažby od roku 2003 (Graf č.1) jednoznačne poukazuje na zhoršovanie zdravotného stavu najmä ihličnatých porastov
z dôvodu výrazného nárastu podielu dreviny smrek na celkovej kalamite. Aj keď hodnovernosť a presnosť tejto informácie bola
čiastočne ovplyvnená veľkou veternou kalamitou z roku 2004, rozhodujúci vplyv na súčasný stav porastov mal komplex činností
v ochrane lesa v nasledujúcich rokoch, ktoré neboli vždy závislé len na lesnom hospodárovi a lesníckej legislatíve.
Nedostatočnosť opatrení v ochrane lesa
a odôvodnene aj nedobrý zdravotný stav ihličnatých porastov dokumentuje tabuľka č. 1.
Postupný nárast počtu odchytených dvoch základných druhov podkôrnych škodcov v absolútnom vyjadrení, ale aj v dosiahnutých priemerných odchytoch na jeden lapač, charakterizuje kritický zdravotný stav smrekových
porastov vrátane predpokladu – trendu vývoja. Pod alarmujúci stav v gradácii podkôrnych
škodcov sa opäť podpísala nedôslednosť
v ochrane lesa, neplnenie základných povinností odvodených z normy 482711 z rôznych dôvodov. Súčasná situácia v náväznosti na celkový objem podkôrnym hmyzom napadnutej hmoty je riešiteľná len komplexným
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prístupom k ochrane lesa a využitím všetkých
dostupných možností na postupné spomalenie hynutia smrečín. V rámci obhospodarovaného majetku v lesoch štátnych a v lesoch
štátnych neodovzdaných bolo inštalovaných
v roku 2008 takmer 22 tisíc lapačov a použitých viac ako 35 tisíc feromónových odparníkov s celkovým odchytom 731 miliónov imág
lykožrúta smrekového (IT) a lykožrúta lesklého (PC).
Prehľad čerpania plánovaných nákladov na
ochranu lesa (tab. č. 2) by mal korešpondo-

vať s potrebami vyplývajúcimi zo zdravotného
stavu lesných porastov a aktivít smerujúcich
k jeho zlepšovaniu. Skutočný stav potvrdzuje
vzájomnú koreláciu medzi čerpaním nákladov
a zdravotným stavom porastov, aj keď by sa
dalo očakávať, že rok 2005, prvý rok po veľkej
kalamite, vyžadoval vyššie čerpanie nákladov
na ochranu lesa z dôvodu včasnosti vykonania
náležitých opatrení.
Súbor vykonávaných opatrení v ochrane lesa bol koordinovaný s NLC Zvolen. Všeobecne platné zásady boli rozdelené do
dvoch základných blokov – okamžité opatrenia a dlhodobé opatrenia. Rozhodujúci vplyv na účinnosť prijatých opatrení mala miera ich plnenia bez ohľadu na všetky
ostatné vonkajšie faktory a príčiny. Už prvé
opatrenie – urýchlene spracovať drevo vhodné na vývoj a množenie podkôrneho hmyzu
sa z hľadiska intenzity sezónneho množenia
podkôrnych škodcov neplní, aj keď z celoročného pohľadu nejde o neprekonateľný problém. Veľmi zložitá situácia je i v oblasti chemickej a mechanickej asanácie napadnutého dreva. mechanická asanácia je z pohľadu
dodržania agrotechnických termínov a objemu nákladov neuskutočniteľná a chemická asanácia je okrem iného závislá na vydaní požadovaných súhlasov zo strany orgánov
ŠS životného prostredia. Úloha – v prípade
ohrozenia väčšej výmery území biotickými
škodcami aplikovať plošné obranné opatrenia (letecká chemická asanácia) – sa stretla
s absolútnym podcenením gradácie podkôrnych škodcov zo strany orgánov ŠS životného prostredia a akákoľvek celoplošná chemická asanácia s výnimkou roku 2008 nebola dovolená.
Podobne ostala len v teoretickej podobe
povinnosť chemicky ošetriť všetko prepravované drevo z kalamitných území bez ohľadu na vlastníka. Z dlhodobých opatrení na
základe Uznesenia vlády SR č. 990/2007
bolo vo vybratých OZ vykonané vápnenie
a hnojenie lesných porastov prípravkom

Graf č. 1
Prehľad ťažby a spracovanej kalamity za LesY sR, š.p. (podiel sm kalamity na ihlič. tažbe v %)
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Rokosan na výmere cca 6 000 ha v celkovej sume 176,7 mil. SK. Lokalizácia, určenie druhu prípravku, jeho koncentrácie, ako
aj spôsob aplikácie boli vykonané v súlade s vypracovanými projektmi ozdravných
opatrení NLC Zvolen.

Rozhodujúce negatívne
vplyvy
Z celého komplexu negatívnych dopadov
okrem už v úvode spomenutých globálnych
klimatických zmien a extrémnych výkyvov počasia, má na ochranu lesov a zdravotný stav
lesných porastov markantný vplyv nedodržiavanie a neuplatňovanie osvedčených zásad a platnej legislatívy na úseku lesného
hospodárstva. Všeobecná zásada včasnosti uplatňovania stanovených a naplánovaných opatrení bola a stále ešte je závislá na
promptnosti vybavenia potrebných súhlasov
a povolení na ich uskutočnenie. Prvé problémy s už neexistujúcim paragrafom 12g, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zapríčinili, že sme v roku 2005 z dôvodu
nevydania potrebných súhlasov zo strany orgánov ŠS životného prostredia nespracovali
viac ako 47 tis. m3 a chemicky neošetrili ďal-

ších takmer 160 tis. m3 smrekovej kalamity.
Taktiež z dôvodu nevydania súhlasov orgánmi ŠS životného prostredia na sprístupnenie
kalamitných plôch sme k 31. 12. 2008 nespracovali cca 105 tis. m3 kalamitnej hmoty
prevažne v drevine smrek. markantným príkladom je Bystrianska dolina (OZ Č. Balog),
kde z počiatočného stavu veternej kalamity
odhadnutého na cca 19 000 m3 sa podkôrnikovou kalamitou znásobilo pôvodné množstvo na súčasných 94 300 m3. Novelizáciou
spomenutého zákona sa situácia čiastočne
napravila, aj keď objem administratívnej práce ostal nezmenený.
V priebehu roku 2008 sa už naplno začali
prejavovať aj dopady hospodárskej krízy a to
najmä na strane tržieb za realizované sortimenty dreva a tým aj na disponibilných nákladoch pre celé hospodárenie v lesoch. Okrem
rastu zásob dreva, obmedzovania ťažby dreva a usmerňovania ťažbovej činnosti do odbytovateľných sortimentov vznikali následné
problémy s hygienou porastov a chemickým
ošetrením zásob dreva a biomasy pre energetické účely. Uvedené problémy prechádzajú aj do roku 2009 a očakávaný nástup gradácie prezimovaných podkôrnych škodcov bude veľmi intenzívny. je viac ako isté, že takto
vzniknutý kalamitný základ nebude z rôznych
dôvodov včas spracovaný a jediným dostupným riešením aj napriek silnejúcemu odporu
časti verejnosti a NGO bude opätovné využitie chemického ošetrenia postihnutých porastov.
Nutnosť včasného vykonania potrebných
opatrení je možno dokumentovať na ročných prírastkoch podkôrnikovej kalamity
v niektorých prírodných rezerváciách, v ktorých nám orgány ŠS životného prostredia
nepovolili žiadne zásahy. Napríklad v A zóne CHKO Horná Orava (Babia hora a Pilsko),
kde sa z počiatočných niekoľko sto kubíkov v roku 2004 v súčasnosti zistila kalamita v objeme 12 600m3. Podobná situácia
je aj v ďalších NPR. Napríklad v PR Fabova
hoľa v NP muránska planina bol počiatočný stav v roku 2004 3 800 m3, súčasný stav
je 35 900 m3. V NPR Skalka v NP Nízke Tatry bol počiatočný stav v roku 2004 350 m3,
súčasný stav je 6 000 m3. Z relatívne nízkeho počiatočného stavu veternej kalamity
sa vplyvom jej nespracovania vyvinula následnou gradáciou podkôrnych škodcov nezvládnuteľná situácia, a to nielen v priamo
postihnutých porastoch jednotlivých prírodných rezervácií, ale aj v okolitých hospodárskych lesoch silne atakovaných pod-

Tabuľka č 1: skutočný odchyt ips typographus a Pitiogenes chalcographus v rámci š. p. LesY sR
Rok

2002

2004

PC

IT

PC

IT

v miliónoch ks 154 140

68

82

99

na lapč v tis.

IT

2003

21

10

PC

2005
IT

PC

2006
IT

PC

2007
IT

PC

2008
IT

PC

101 219 291 303 336 202 282 452 279
12

30

36

21

34

Tabuľka č 2: náklady na ochranu lesa od r. 2002 do 2008 v mil. sk
rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

plán

59,3

52,8

81,0

96,4

113,3

173,2

90,5

skutočnosť

57,0

52,5

58,0

81,3

122,0

136,0

191,5
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kôrnym hmyzom z PR. V niekoľkých prípadoch došlo k ich úplnej likvidácii.

Východiská riešenia
Návod na riešenie uvedenej problematiky je v podstate všetkým zainteresovaným
známy. Nič novšie a účinnejšie ako dôsledná realizácia už spomínaných krátkodobých
(okamžitých) a dlhodobých opatrení, v súčinnosti s reálnym finančným krytím ochrany
lesa, nemôže zaistiť postupné riešenie tejto zložitej situácie. Narušené vzťahy medzi
obhospodarovateľom lesa a orgánmi ŠS životného prostredia, resp. štátnou ochranou
prírody, spôsobené existenciu dvoch antagonistických zákonov, sa dajú odstrániť len
z úrovne oboch dotknutých rezortov a vlády. Očakávaná novelizácia, prípadne vydanie nového zákona o ochrane prírody a krajiny neprinesie nič nové pokiaľ bude aj naďalej zasahovať do obhospodarovania lesov.
Predpokladom zníženia administratívy, zjednodušenia hospodárenia v lese a vyhnutia
sa mnohým patovým situáciám je zákon o lesoch, v ktorom bude problematika ochrany
prírody zabudovaná tak, aby nevyžadovala
ďalšie stanoviská, súhlasy, povolenia a rozhodnutia od orgánov ŠS životného prostredia, ŠOP a mŽP SR. S novým chápaním legislatívno-právneho procesu by malo dôjsť
aj k urýchlenému prehodnoteniu rozsahu
národnej siete chránených území z hľadiska
požadovaného predmetu ich ochrany, výmery, rozsahu nutných obmedzení a ich ekonomických dopadov v závislosti na spoločenskej objednávke štátu. mimoriadne nutnou
sa ukazuje i potreba prehodnotenia území NATURA 2000 (výmera, početnosť a obmedzenia) na vedeckom základe a v zmysle
platných smerníc EÚ.
ján švančara je vedúcIm odboru
usmerňovanIa lesníckych čInností
š.p. lesy sr

Ekonomická situácia š. p. LESY SR sa
v súčasnom období prejavuje nielen
v plánovaní prostriedkov na ochranu lesa, ale najmä v zabezpečovaní jeho obhospodarovania z pohľadu plnenia celospoločenských funkcií lesa pri dodržaní
podmienky jeho trvaloudržateľnosti, ktorá je základom vyplývajúcim z platného
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Prakticky 50-percentný podiel lesov z výmery
SR situovaný v srdci Európy, označovaný
ako zdroj a zásobáreň vody by za žiadnych okolností, a to ani v prípade hospodárskej krízy, nemal ostať neobhospodarovaný a neochraňovaný. Ak v súčasnej
situácii obhospodarovateľ lesa nedokáže zabezpečiť zdroje na jeho trvaloudržateľné obhospodarovanie, túto úlohu musí zabezpečiť štát, dotačná politika EU,
prípadne ďalšie zdroje, pretože iná možnosť neexistuje. Nehospodáriť v lesoch
alebo ponechať ich obhospodarovanie
neodborníkom spôsobí niekoľkonásobne väčšie škody, ako sú súčasné náklady
potrebné na jeho obhospodarovanie.
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O LesOCH s ReŽimOm OCHRAnY PRíRODY

stupne, siete, prekryvy
Z celkovej plochy lesných pozemkov LesY sR, š.p. spadá 59,6 % do 1. stupňa ochrany
prírody (sOP), 28,5% do 2. sOP, 8,6% do 3. sOP, 0,4% do 4. sOP a 3% do 5. sOP. Obmedzenia vyplývajúce z jednotlivých stupňov ochrany prírody sa postupne nabaľujú od
1. sOP po 5. sOP. národná sieť chránených území na území LesY sR š.p. pozostáva zo
siedmich národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a 471 maloplošných
chránených území (mCHú). medzi mCHú patria národné prírodné rezervácie (nPR), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (nPP), prírodné pamiatky (PP) a chránené areály (CHA).
Prehľad národných parkov (nP) v rámci š.p. LesY sR a ich výmery v ha 1.1.2008
národný park
np malá fatra
np muránska planina
np nízke tatry
np poloniny
np Slovenský kras
np Slovenský raj
np veľká fatra
sPOLU

výmera bez op
3910,94
18300,44
43696,43
1636,21
11961,66
15360,14
24102,79
118968,60

Prehľad chránených krajinných oblastí (CHkO)
na území LesY sR, š.p. a ich výmery v ha k 1.1.2008
názov chKo
chKo Biele Karpaty
chKo cerová vrchovina
chKo dunajské luhy
chho horná orava
chKo Kysuce
chKo Latorica
chKo malé Karpaty
chKo poľana
chKo ponitrie
chKo Strážovské vrchy
chKo Štiavnické vrchy
chKo vihorlat
chKo východné Karpaty
chKo záhorie
sPOLU

výmera
19723,54
7245,49
5265,43
17906,00
24036,51
3055,05
55074,43
15410,80
41423,01
9596,82
29869,26
8941,51
8678,06
10794,86
257020,77

fejtón
Šperky, ba až zelené drahokamy našich
lesov – tak možno nazvať v časopise Lesník
seriál o vzácnych drevinách „Stromy extra“.
Obdiv si tu zaslúži najmä môj dlhoročný kamarát, lesník i ochranca prírody telom
i dušou Ing. Ladislav maxim zo Sobraniec,
ktorý do seriálu prispieva najčastejšie. Vidieť, že svoj región – Užskú kotlinu i poho-
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výmera op*
2126,87
12109,40
33614,02
507,07
2289,89
315,55
3155,42
54118,22

Nezávisle od národnej siete chránených
území buduje SR ako členský štát EÚ súvislú európsku ekologickú sústavu osobitne chránených území NATURA 2000.
V apríli 2004 SR predložila Európskej
komisii (EK) národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (CHVÚ)
a národný zoznam navrhovaných území
európskeho významu (ÚEV).
Národný zoznam navrhovaných CHVÚ
schválila vláda SR uznesením č.
636/2003 dňa 9.7.2003. Na území LESY š.p. sa nachádza 28 z 38 navrhovaných CHVÚ na ploche 386 174 ha (t.j.
41% z celkovej plochy lesných pozemkov podniku). Prekryv CHVÚ s existujúcou národnou sieťou chránených území je 55,2%. K 31.12.2008 bolo vyhlásených vyhláškou 21 CHVÚ, z toho 18
z nich sa nachádza i na LPF LESY SR,
š.p. na výmere 58 885 ha. V rámci podniku zostáva ešte vyhlásiť 10 navrhovaných CHVÚ na výmere 327 312 ha LP.
alena ábelová

jE ŠPECIALISTKOU ODBORU
USmERňOVANIA LESNíCKYCH
ČINNOSTí Š.P. LESY SR

Výmera maloplošných chránených území (mCHú) na území LesY sR,
š.p. v ha k 1.1.2008
Kategória mchÚ
národné prírodné rezervácie
prírodné rezervácie
národné prírodné pamiatky
prírodné pamiatky
chránené areály
sPOLU

počet
145
199
17
85
25
471

výmera bez op
20975,10
4903,97
53,79
611,75
230,10
26774,71

výmera op
11949,53
3321,43
99,80
123,77
0,00
15494,53

Výmera nATURY 2000 v rámci LesY sR, š.p. v ha k 1.4.2008
Kategória

počet

chvÚ
Úev

28
235

navrhované územia
279165,53
242075,56

výmera
vyhlásené územia
107008,85
0,00

spolu
386174,39
242075,56

chvÚ – chránené vtáčie územia
Úev – územia európskeho významu

šperky NAŠICH LESOV
rie Vihorlat – dokonale pozná a svojich bratov
– vzácne stromy chce zviditeľniť.
So svojim jediným príspevkom o grófskom
hrabe v Šemši zostávam v Lacovom tieni, ale
nevzdám sa. Sebavedomie som si nedávno posilnil vzácnym nálezom – jelením jazykom. Aj
keď si uvedomujem, že ním do súťaže s maximom nemôžem ísť, lebo sa jedná „iba“ o rastlinu, mám pocit, že som mu aspoň trochu „vytrel kocúra“. O lokalitách tejto zákonom prísne
chránenej rastliny v pohorí Vihorlatu neviem.
Ani v lesoch, kde žijem a ktoré som už prechodil vskutku skrz-naskrz, v masíve Kojšovskej
hole, vo východnej časti Slovenského Rudohoria, jelení jazyk rastie veľmi zriedka. jeho lokalitu som pri svojich šesťdesiatichpiatich rokoch objavil v minulých dňoch po prvý raz! Pr-

vé okamihy po jeho vzhliadnutí na vysokej
kolmej vápencovej skale (na snímke) patrili
k najkrajším v mojom lesníckom živote i turistickom putovaní. Najmä preto, že v bežných
atlasoch rastlín som jelení jazyk nikdy nenašiel. Preto som o ňom veľmi málo vedel.
Vyše tridsaťcentimetrová dĺžka listov tejto
výtrusovitej rastliny inšpirovala moju dlhoročnú turistickú partnerku Ľudmilu k jej premenovaniu na – svokrin jazyk... Nemohol som súhlasiť. Dĺžkou by možno tomuto názvu zodpovedal, ale fakty o veľkých liečebných účinkom
jelenieho jazyka, ktoré Ľudmilina vnučka na
internete vzápätí našla, sa so zvyčajne jedovatým svokriným jazykom nijako nezhodujú...
text a foto ladIslav malák
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naučný chodník
kúsko-uhorskej panovníčky márie Terézie.
Stojí si tam na skale a číta zákon o ochrane
prírody, presnejšie „Porádek hor, aneb lesŮ
zachování“ z roku 1769.
Na cestu po náučnom chodníku som sa vydal spolu so synovcom, a to hneď zrána. Tento raz sme vyrazili z Pavloviec, z dediny, ktorá hlavne v lete láka mládež z celého okolia
otvoreným kúpaliskom. Našu prechádzku
sme začali pri minerálnom pramení v Tajchu.
Obdivovali sme tam rezbársky nádherne riešenú vstupnú bránu chodníka, rovnako aj vynovený altánok, účelovo upravené ohniská.
Naše pohľady sa upierali aj na prúd zurčiacej vody v Záreze Stravného potoka. Na informačnej tabuli vedľa vstupnej brány prečítali sme si základné informácie o Lesoch
SR, štátny podnik Banská Bystrica a o Odštepnom závode Prešov. No a to, čo sme mali možnosť vzhliadnuť počas našej obchôdzky
po tej skrátenej, menej známej trase chodníka, bolo priam uchvacujúce. Na pomerne
malom priestore, v krátkych vzdialenostiach
jedného od druhého, mohli sme obdivovať
Vstupná brána Lesného chodníka Tajch
jednotlivé exponáty, vypovedajúce o spätosti človeka s prírodou, o jeho vzťahu k lesu,
o práci s drevom. (Rízňa na približovanie dreva, voz i sane s vlekmi na jeho zvážanie, milier a retortná pec – ukážka pálenia dreveného uhlia). Obdivovali sme i krásne exempláre
drevných druhov s podrobnou charakteristikou – popisom ich vlastností, rovnako aj drevené plastiky diviačej zveri, krásne zákutia,
na tomto úseku málo narušenej
prírody, mokrade a hate. Pri vracaní sa k prameňu v Tajchu v tom
neskorom jesennom čase, okrem
švitorivých sýkoriek, našu pozornosť po briežkoch okolo chodníka
pútali skupinky salamandry škvrnitej. Bolo ich tam neúrekom. Na
každom kroku aj po štyri – päť,
niekde i viac. je to tiež jedna z rarít Náučného chodníka? Kto vie.
Priznám sa, že i teraz viacej som
sa obzeral, či niekde nenájdem
opozdeného hríba, alebo aspoň
jednu - dve podpňovky, prípadne
pôvabnicu fialovú. Aj huby sú toPálenie dreveného uhlia tiž ozdobou lesa a krášlia i okolie
náučného chodníka Tajch. Nenašiel som nič. No, domov z lesa so synovcom
tých, na ktoré sú okolité lesy mimoriadne bosme sa vracali oddýchnutí, uvoľnení a obohahaté. Pri čítaní textov pod obrázkami v mysli
tení o nové poznatky i o nové zážitky.
sa mi vybavili Komenského slová: „učiť treba
nielen z kníh, ale i z bukov dubov, z neba, zo
zeme.“ No a tu to máme! Ukážka toho, ako sa
ján varga-lIpnIcký
to dá! Treba uznať, že autori objektu i celého
foto: p. mIkluš
chodníka urobili vskutku významný počin nielen pri rozvíjaní ideí lesnej pedagogiky, ale
i pri vytváraní podmienok pre rozvoj pohyboApropo
vej aktivity mladých a pre získavanie vedoPre turistov, ktorí sa vyberú za poznaním
mostí cestou zážitkového učenia.
po náučnom chodníku Tajch vrelo odporúVerejnosť, rodičia našich detí a hlavne učičam aj ďalšie trasy. Tie sú vyznačené na oritelia z blízkych i vzdialenejších škôl, mali by
entačnej tabuli, osadenej pri lesnej škôlke
im byť za túto pomôcku na vyučovanie prírona ceste ku Zlatej studni, v chotári Pusté
dovedy, ekologickej výchovy a na utváranie
pole. jedna z nich vedie popod Širokú stráň
vzťahu človeka k prírode ozaj vďační. Okrem
k Hanušovskému sedlu a odtiaľ ďalej popri
expozície Lesnej pedagogiky či školy v prírochate Friczka na Sigord. Tam možno poznáde, druhým očarujúcim objektom, nachádzavať i ďalšie krásy Slanských hôr a získavať
júcim sa priamo pri lesnej ceste, pri ktorom
nové informácie o bohatstve i histórii lesa,
sa rád vždy zastavím, je oddychová zóna –
vrátane informácií o histórii opálových bakútik s nádherne upraveným lesným pramení na Dubníku. Uvíta vás tam trasa ďalšieho
ňom vody hneď za odbočkou ku Zlatej studchodníka – náučného chodníka Sigord.
ni. jeho raritou je drevená plastika sochy ra-

Prechádzka náučným
chodníkom
Koncom jesene 2008, v čase, keď sa k svojmu koncu chýlila už aj hubárska sezóna, odbehol som si do blízkeho lesa. Tento raz nie
za hubami, ale skôr len tak, za informáciami.
Vybral som sa na prechádzku po náučnom
chodníku. Ten vedie z Pavlovského Tajchu
smerom na Dzily, popri lesnom prameni až
na Pusté pole, a odtiaľ späť do Tajchu. Trasu
tohto deväť kilometrov dlhého chodníka premyslene a veľmi precízne vyprofilovali pracovníci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Prešov. jeho skrátená podoba, určená deťom a menej náročným
turistom, meria cca 3 km. Slávnostné otvorenie chodníka sa uskutočnilo začiatkom apríla
2008. Dodnes ľutujem, že som sa tohto aktu
nemohol zúčastniť.
Ako som sa dozvedel neskôr, trasu náučného chodníka v priebehu roka absolvovalo
pomerne veľa turistov. Chodia tam nielen počas leta, ale aj skoro zjari i v neskorú jeseň.
Sú medzi nimi rodičia s deťmi, žiaci so svojimi učiteľmi, hubári, starší i mladší milovníci hôr.
Priznám sa, že až do nedávna som obdivoval iba tie jeho etapy a objekty, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti lesnej cesty, vedúcej
z obce Lipníky do Borovníka a na Zlatú studňu. Najviac mi tam učarovalo pekne a účelne
upravené okolie staršej lesníckej chatky na
Dziloch, kde sa nachádza expozícia fragmentov „lesnej pedagogiky“ či skôr školy prírody.
A ako to tam vyzerá? Blízko chatky stojí nový
altánok s lavičkami, pred ním drevená socha
– plastika lesníka s puškou na pleci, a vedľa chodníka priestranné tabule s farebnými
fotografiami lesnej fauny a flóry aj so stručnou charakteristikou toho – ktorého druhu,
i miesta jeho výskytu. Tabúľ je tam vari desať.
Nechýba medzi nimi ani expozícia húb, najmä
Lesník | máj 2009

„Tajch“
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opýtali sme sa za vás

nA jeDen neVYDARený OBCHOD s RAkúskYm
PARTneROm nA VýCHODnOm sLOVenskU

jeDnO UPOZORnenie
a inak žiadne postihy
na zasadnutí vedenia š.p. LesY sR bol pred niekoľkými týždňami prerokovaný prípad z marca 2009, kedy rakúsky partner HWP, GmbH. dostal podľa informácií z obchodného úseku generálneho riaditeľstva v rámci skúšobnej dodávky namiesto dohodnutých 24 vagónov ihličnatej guľatiny zo štyroch OZ – košice, Prešov, Bardejov
a Rožňava len niečo vyše 50% aj to veľmi nekvalitnej hmoty. svoj záväzok naloženia šiestich vagónov v dohodnutom termíne si v plnej výške splnil len OZ Rožňava.
Bolo zistené, že prísun hmoty bol realizovaný až v deň nakládky nie z es ale z Om,
hmota bola zašpinená blatom a obalená snehom. nenaloženie hmoty bolo dokonca raz zákazníkovi odôvodnené tým, že „v piatok nepracujeme a končíme o 14. hodine. Preto nebude mať kto vystaviť konsignáciu a iné potrebné doklady“...
Rakúsky zákazník pár dní pred uplynutím dohodnutého termínu 31. marca 2009, do ktorého
mal byť celý dohodnutý objem u konečného odberateľa na píle v Rakúsku, navštívil generálne
riaditeľstvo a vyslovil maximálnu nespokojnosť
s realizovaným obchodom. Upozornil našich
obchodníkov, že takýmto prístupom si š.p. LESY SR vytvára obraz nedôveryhodného a nespoľahlivého partnera. Obchodný riaditeľ š.p. LESY
SR Ing. jaroslav Holiga informoval na zasadnutí vedenia podniku o tom, že vyzval riaditeľov
OZ Košice, OZ Prešov a OZ Bardejov, aby vyvodili z tohto prípadu závery s určením osobnej
zodpovednosti a konkrétnych postihov. Lesník
sa opýtal za vás riaditeľov príslušných OZ, kto
je na ich závode zodpovedný za tento odstrašujúci obchodný prípad a aké konkrétne postihy
prijali voči pracovníkom, ktorí pochybili?

ing. jozef krochta, riaditeľ OZ Bardejov:
„OZ Bardejov na základe ponuky z GR zareagoval na možnosť dodať odberateľovi HWP IPV
smrek/jedľa III. A, B, C. Na základe usmernenia
z GR a dotazu na Ing. Strmeňa odberateľ mal
odobrať aj výrezy v drevine jedľa, na ktoré bola
stanovená nižšia cena ako na smrek. Na ES Bardejov sme nachystali vagón a pomerne kvalitnú
guľatinu jedle na prebierku na dohodnutý termín. Dodávka sa ale neuskutočnila. Odberateľ
bol síce spokojný s kvalitou dreva, ale drevinu
jedľa pripúšťal iba v zastúpení do 5% v každom
vagóne. To ale nebolo možné, lebo na ES Bardejov sa smrek takmer nenachádza. Smrek je iba
na LHO Plavnica a Lipany, z ktorých sa drevo pre
veľkú vzdialenosť od ES Bardejov dodáva priamo z Om. V snahe napriek tomu uspokojiť odberateľa bola dohodnutá nakládka v nakladacej
stanici Stará Ľubovňa a zvážanie dreva priamo
z Om. Bol dohodnutý náhradný termín nakládky 19. marca 2009. Nakládku v uvedený termín
znemožnilo viacero okolností :
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1. padla snehová kalamita a všetko drevo bolo pod snehom,
2. železnice nepristavili vagón na ŽS Stará Ľubovňa a náhradné riešenie bolo využiť vagón na ES Bardejov,
3. drevo, prirodzene obalené snehom a z tohto
dôvodu aj zle vytriedené, bolo dovezené na
ES Bardejov na ďalšie pretriedenie,
4. pre neprítomnosť vedúceho obchodu a logistiky a vedúceho ES bol poverený vytriedením
dreva a naložením vagóna manipulačný majster ján Trudič, ktorý jednal neprofesionálne
s preberačom odberateľa pánom Haluskom.
Nervozitu preberača vystupňoval náš manipulačný majster, ktorý sa vyjadril v zmysle, že
naloženie vagóna bude znamenať prácu nadčas a zvýšené úsilie. Preberač odišiel s tým,
že drevo a jeho príprava nezodpovedá ich požiadavkám a dodávku budú realizovať z iných
OZ, kde je vyššie zastúpenie kvalitného smreka a tým aj širšia možnosť výberu.
Za neprofesionálne a neetické jednanie bolo manipulačnému majstrovi v zmysle pracovného poriadku uložené upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny. V prípade opakovania neplnenia si pracovných povinnosti, budú
voči menovanému vyvodené dôsledky v zmysle Zákonníka práce. Týmto sa OZ ospravedlňuje menovanej firme za neetický a neprofesionálny postup nášho pracovníka a ubezpečuje,
že uvedené nedostatky sa nebudú opakovať.“

ing. miroslav Lelák, riaditeľ OZ Prešov:
„Na základe vzájomných rokovaní vedúceho
úseku obchodu Ing. Dochána so zástupcom firmy HWP bolo v marci napriek kúpnej zmluve, kde
je uvedená dodávka štyroch vagónov z OZ Prešov spresnená dodávka v objeme dvoch vagónov, k čomu som dal aj ja záväzné stanovisko pre
splnenie tejto požiadavky obchodnému riaditeľovi. Aj so splnením tejto požiadavky bol obrov-

ský problém, pretože ŽSR neboli schopné pristaviť požadovaný typ vagónov. Nakoniec tento náš
záväzok bol splnený 27.3.2009, kedy boli naložené dva vagóny v celkovom objeme 119,55 m³
ihličnatej guľatiny. máme k dispozícii stanovisko firmy HWP o vzájomnej dohode na objem iba
dvoch vagónov a potvrdenie ŽSR o neschopnosti
pristaviť požadovaný typ vagónov. Keďže na základe spresnenia požiadavky HWP bol dohodnutý objem z našej strany splnený, neboli k tomuto
prípadu prijaté žiadne postihy.“

ing. ivan Timko, riaditeľ OZ košice:
„V súlade s kúpnou zmluvou č.8/2009 s čl. II.
OZ Košice zabezpečoval dodávku desiatich vagónov dohodnutého tovaru – ihličnatých priemyselných výrezov. Na základe čl. III. uvedenej zmluvy sa dodávka mala zabezpečiť v období od 9.3.
do 31.3.2009. V zmluve nie je zmienka o tom, že
celý objem mal byť v danom termíne u konečného odberateľa na píle v Rakúsku. Zmena nastala
počas návštevy rakúskeho zákazníka „pár dní“
pred uplynutím termínu na generálnom riaditeľstve u Ing. Grolmusa, presnejšie 25.3.2009,
kedy bolo dohodnuté, že nakládka na ES bude
ukončená najneskôr 27.3.2009. K danému termínu OZ Košice zabezpečil, vzhľadom na problém s pristavením požadovaného druhu vagónov
nakládku šiestich vagónov v celkovom objeme
296 m³ dreva. Ďalšia nakládka sa mala uskutočniť 30. a 31. marca 2009 podľa prísunu vagónov
(celkovo vždy sú problémy u ŽSR s dodržaním
termínu prísunu vagónov).
OZ Košice napriek mimoriadnej poveternostnej situácii v danom období zabezpečil
prísun požadovanej hmoty z Om na ES, aj keď
v tomto období z titulu väčších zásob nerealizoval ťažbu, ktorej časť aj v uvedenom termíne
do Rakúska expedoval. Skúšobnej dodávky pre
firmu HWP sa zúčastnili zodpovední zamestnanci OZ Ing. Peter Tapšák, vedúci obchodu
a pán jozef minárik, koordinátor dodávok, ďalej majiteľ firmy ako aj jej zástupca pre Slovenskú republiku S dodávkou hmoty boli spokojní, nenastal dôvod na pochybenie zamestnancov OZ. Preberacie protokoly z Rakúska, ktoré
boli na OZ Košice doručené s mesačným oneskorením, však dokumentujú niečo úplne iné.
Z uvedeného pohľadu sa nehodnoverná vidí firma HWP a podľa informácii aj jej obchod
s našou organizáciou bol ukončený.“
jozef marko

Tri odštepné závody, tri vysvetlenia, tri pohľady na jeden nevydarený obchodný prípad.
Aby si čitatelia naň mohli vytvoriť vlastný názor, uverejňujeme ešte krátky komentár vedúceho Odboru obchodu a logistiky Ing. jána Grolmusa: „Všetky dodávajúce OZ vedeli,
že ceny sú platné len do konca marca 2009.
myslím, že každému je jasné, že tovar musí
byť prijatý u zákazníka do konca marca a nie
napríklad v septembri. Týmto konkrétnym obchodom sa začali OZ zaoberať po intervenciách zo strany generálneho riaditeľstva a obchod nebol ukončený pre nespokojnosť so
zákazníkom, ale z dôvodu dosiahnutia vyššej
ceny u ďalšieho rakúskeho partnera. Skúšobné dodávky boli jednotlivým OZ smerované
na základe požiadaviek samotných OZ a na
základe výšky disponibilných zásob. Teda zásob, ktoré boli vykazované ako zásoby, ktoré
je možné ihneď realizovať v predaji!“
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nelesnícky o…

O HOLUBiAROVi inG. jánOVi RAkOVi

Vychováva špičkových
operených atlétov
Ing. Ján Rak s trofejami

Samozrejme, že ma na stretnutí s Ing. Rakom
najviac zaujímalo, v čom je tajomstvo úspechu
jeho poštových holubov. „Viete, ak má chovateľ
k dispozícii kvalitných holubov, to ešte neznamená, že dosiahne s nimi výborné výsledky. Úspešný holubiar musí byť dva kroky pred konkurenciou. V praxi to znamená klásť dôraz na vhodné
zostavenie kvalitných párov, kvalitné kŕmenie
holubov a ich kvalitnú prípravu. Najdôležitejšie
je presné načasovanie optimálnej formy na čas
pretekov,“ hovorí Ing. Rak a jeho vysvetlenie znie
na prvé počutie veľmi jednoducho. Až z podrobnejšieho popisu toho, koľko práce, citu a nedefinovateľnej intuície chovateľa je za týmito slovami laik pochopí, že vychovať a pripraviť na súťaže
poštových holubov špičkových operených atlétov zďaleka nie je také jednoduché. Posúďte sami na príklade kŕmenia: „Holuba treba na preteky nachovať tak, aby mal v sebe energiu tak akurát. Teda ani viac, ani menej ako potrebuje. Ak
jej má menej, nie je dostatočne rýchly, ak jej má
viac, je príliš ťažký a efekt je rovnaký. Ja po dolete kŕmim súťažné holuby ľahkou stravou s doplnkom výťažkov zo zeleniny. Postupne do krmiva
pridávam kukuricu. S blížiacim sa termínom pretekov podávam ešte ťažšie krmivo, volám ho závodné. Obsahuje 20 až 23 percent hrachu, bielkoviny a ako doplnok ľahko stráviteľné tuky. Deň
pred pretekmi dostanú holuby do misiek energetickú zmes s lúpanou slnečnicou a troma až piatimi búrskymi orieškami. No a nakoniec kŕmim súťažných holubov ohnivou, štartovacou zmesou so
semienkami konope, repky, prosa a iné drobné
semená. Takže nejde o žiadne používanie podporných prostriedkov, ako zvyknú hanlivo na ad-

Vedeli ste o tom, že pri pretekoch poštových holubov na krátkych tratiach rozhodujú o ich umiestnení v doletoch doslova sekundy a že sa dokonca stáva, že v rovnakej sekunde doletí do cieľa viac holubov? Alebo, že na slovensku je 3 500 chovateľov poštových holubov, ktoré súťažia na krátkych tratiach s dĺžkou 100 – 400 km,
na stredných, ktoré sú dlhé od 300 do 600 km, na dlhých, kde sú body štartu a cieľa
od seba vzdialené 500 – 800 km, ale aj na super dlhých, teda dlhších ako 700 km?
ing. ján Rak, riaditeľ Odštepného závodu semenoles je holubiarom už 43 rokov. Od
roku 1993 sa začal venovať tejto záľube s takou vážnosťou, že jeden z jeho operených zverencov získal 3. miesto na olympiáde v kapskom meste a jeho okrídlený
brat sa stal dokonca majstrom sveta! Okrem toho je ing. Rak viacnásobným majstrom slovenska a oblasti, ktorá je v súťažnej hierarchii o stupienok nižšie.
resu víťazov niekedy hovoriť porazení chovatelia,
ale doslova o umenie kŕmiť,“ vysvetľuje Ing. Rak
a pokračuje vo formulovaní rovnakých „alchymistických“ postupov pri podávaní vody, pri
zohľadňovaní smeru vetra, teploty, počasia a dĺžky trate v podávaní správne namiešaných kŕmnych dávok, ale aj pri zostavovaní párov a nákupe vhodných partnerov pre svojich zverencov.

„Holubica dokáže vybudiť holuba
k skvelému športovému výkonu“
„Púšťanie holubice k súťažnému holubovi je
veľmi dôležitým motivačným prvkom pred pretekmi. Ak je robené správnym spôsobom, dokáže
ho to vybudiť k skvelému športovému výkonu. Vybrať však holubovi správnu partnerku, to chce poznať rodovú líniu chovného páru, poznať povahu
holuba a to, ako zareaguje na jednotlivé spôsoby
kontaktu s holubicou pred pretekmi. Také niečo si
vyžaduje dôkladné pozorovanie jeho správania,
cit pre správnu voľbu a chovateľskú intuíciu vybrúsenú skúsenosťou,“ dodáva Ing. Rak.

▪ sTROmY exTRA

Himalájska
krásavica

Predzáhradku rodinného domu na Fučíkovej ulici v Sobranciach estetizuje borovica
himalájska – Pinus wallichiana jachs. majiteľ objednal sadenicu s ďalšími druhmi ihličnanov v škôlke okrasných drevín v Čechách
pred tridsiatimi rokmi. Dnes dosiahla priemer v prsnej výške 19 cm...
V pôvodnom areáli rozšírenia dosahuje
výšku až 50 m. Ihličie má dĺžku 10 – 18 cm,
šišky 15 – 25 cm. Sú valcovité, priame alebo
mierne prehnuté, nerozpadavé. Dozrievajú
v jeseni 2. roka, zvyčajne v septembri sa dozreté otvárajú a v treťom roku opadávajú.
V pohoriach Hindukúš a Himaláje, od Afganistanu na západe až po Bhután na východe,
v nadmorských výškach 1800 – 4000 m – až
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k hornej hranici lesa, tvorí rovnorodé ale aj zmiešané porasty. Najviac s cédrom himalájskym
(Cedrus deodara), borovicou dlholistou (Pinus
longifolia), smrekom indickým (Picea smithiana),
brezou užitočnou (Betula utilis) a inými druhmi.
Do Európy bola zavedená v roku 1823.
V našich podmienkach je citlivá na nízke teploty, najmä na miestach priamo oslnených v zime a na jar. Vyžaduje hlbšiu priepustnú, ale
vlhšiu pôdu, ochranu pred vysúšavými vetrami
a v mladosti bočný zátieň.
Dobre znáša mestské prostredie. Patrí medzi najkrajšie ihličnaté dreviny. Dekoratívnou

je fascinujúce, ako dokáže človek pracovať
s vtákmi, aby s nimi dosiahol úspech a aby mal
z toho úspechu radosť. Pretože na Slovensku
súťažia holubiari pre radosť a nie pre tučné odmeny za víťazstvá a umiestnenia na stupňoch víťazov. Tak je tomu napríklad v Belgicku, kde sú
preteky poštových holubov podľa slov Ing. Raka po futbale a cyklistike treťou najpopulárnejšou športovou disciplínou a kde víťazné operence dokážu získať pre svojich majiteľov napríklad
moderné automobily. Ing. Rak chová v holubníku
za svojim domom v dedinke Smrečany pri Liptovskom mikuláši 150 holubov. 35 z nich patrí medzi vyvolených. Teda tých, ktorí sú vďaka dokonalej starostlivosti pripravení odviesť vo vzduchu za každého počasia špičkové výkony. Ročne
s nimi Ing. Rak absolvuje 18 pretekov tzv. starých
a 5 pretekov tzv. mladých holubov. Dvakrát denne ich trénuje, dvakrát denne im čistí holubník.
Ak nestíha kvôli pracovným povinnostiam, zastúpi ho rodina. Skrátka, holuby a Rakovci zo Smrečian už patria k sebe.
jozef marko

je dlhými ihlicami a veľkými šiškami, takže
jej patrí aj ďalší významný prívlastok – je
veľmi cennou okrasnou drevinou. Niekedy
je botanicky označovaná aj ako Pinus excelsa Wall a Pinus griffithii mc Clell. Borovicové
druhy tvoria medzi ihličnanmi veľmi pozoruhodnú skupinu a žiadny rod nie je druhovo početný. Vo svete rastie okolo 80 druhov
borovíc, väčšina v subtropickej Amerike.
Borovice patria medzi najdlhšie žijúce stromy na svete. Rekord drží borovica ostitá (Pinus aristata Engelm) z vysokoalpínskych vrchov Kalifornie (White mountains) s vekom
takmer 5000 rokov.
Pomerne často sa pestuje v západnej Európe, Nemecku, v Českej republike a v južných oblastiach býv. ZSSR. Počas zimy v roku 1956 na území bývalého Československa
vymrzla väčšina starších stromov. V „Atlase
rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácie ich pestovania“ – autor F.
Benčať, 1982, je uvádzaný výskyt tohto vzácneho druhu iba na deviatich lokalitách.
ladIslav maxIm

25

z múzea

Cár na podniku

Výstavu Drevo v živote človeka v podaní Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene vystriedal v pondelok 20. apríla 2009 sám Ferdinand
Coburg – neznámy cár na slovensku. Na prvom „výstavnom“ poschodí historickej budovy LESOV SR sa tak dočasne usadil panovník, ktorý patril k veľkým milovníkom slovenských lesov. Na výraz „usadil“ je
možné vzhliadnuť aj s historickým humorom, pretože medzi vzácnymi
výstavnými exponátmi nechýba obľúbené cárovo kreslo. Nájdu sa tu
aj nemenej zaujímavé rodinné fotografie, či malebné kresby cárových
detí. Autorom sympatickej komornej výstavy sú pracovníci múzea vo
sv. Antone. Na vernisáži ich s poďakovaním privítal jozef minďáš, generálny riaditeľ podniku, za hosti sa sprievodným slovom prihovorili marián Číž, riaditeľ antonského múzea a jeho odborná pracovníčka
mária Ďurianová. Výstavu si budete môcť pozrieť do konca júna.
ján mIčovský

ZAmesTnAneCký DePUTáT
DOČAsne POZAsTAVený

jednou z výsad zamestnancov š.p. LeSy Sr bola možnosť poskytovania naturálnej mzdy vo forme peňažnej náhrady pri zabezpečovaní palivového dreva. a keďže dobrý hospodár začína na zimu myslieť už na konci tej predchádzajúcej, aj my sme v poslednom čase
zaregistrovali v tomto smere zvýšený záujem.
v rámci interných úsporných opatrení však vstúpila do platnosti dohoda medzi vedením LeSy Sr, š.p., Banská Bystrica a združením závodných výborov odborového zväzu drevo, lesy, voda, ktorá v termíne od
1. februára do 30. júna tohto roku pozastavuje zamestnancom poskytovanie naturálnej mzdy vo forme peňažnej náhrady podľa článku 51
kolektívnej zmluvy v znení článku 3.4.7.1, ods. a); a ods. b. a) – b. e)
– Palivové drevo, mzdovej smernice sm O 007(4).
tento dokument nájdete aj na intranete, na pravom okraji v sekcii
dôležité dokumenty, po prekliknutí posledná prezentácia v stĺpci vo
formáte „pdf“, nazvaná Kolektívna zmluva 2009- pozastavenie nz.
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Vyhlásenie 3. ročníka ankety na udelenie

„medaily j. D. matejovie“
pre rok 2009

Slovenská lesnícka Komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica, vyhlasuje tretí ročník ankety na udelenie „medaily jozefa Dekreta matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa
mimoriadne zaslúžili a zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.
Písomné návrhy na udelenie „medaily j. D. m.“ konkrétnej osobe môžu písomne zaslať jednotlivci, kolektívy alebo organizácie do
31. mája 2009 na adresu SLsK, Študentská 20, 960 01 Zvolen.
Súčasťou návrhu musí byť zdôvodnenie nominácie a krátky profesný životopis navrhovaného.
Návrhy budú posúdené komisiou zloženou z členov SLsK, zástupcov Lesov SR, š.p. a zástupcov neštátnych lesov.
Víťaz ankety bude vyhlásený 11. júla 2009 na DNI STROmU v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena.
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názory, postoje, komentáre

je to PResOLené?

Na záver odbornej konferencie o zmierňovaní
následkov globálnej krízy, ktorá sa uskutočnila v rámci Lesníckych dní 2009 v aule Technickej univerzity vo Zvolene za účasti premiéra Roberta Fica a troch ministrov Viery Tomanovej, Igora Štefanova a Stanislava Becíka
mala byť pôvodne diskusia. Prihlásila sa ale
do nej iba pani ministerka a generálny riaditeľ Sekcie lesníckej ministerstva pôdohospodárstva SR július Novotný, ktorý podujatie
moderoval, zachraňoval situáciu zosumarizovaním stretnutí zástupcov rezortu pôdohospodárstva so štátnymi a neštátnymi lesníkmi, ktorých bolo od novembra minulého roka
podľa jeho slov štrnásť a teda zásadné veci si
už mohli obe strany vydiskutovať. Vskutku,
zvýšenú aktivitu predstaviteľov ministerstva
na čele s ministrom Becíkom ocenil uznanlivými slovami v úvode sám premiér a v závere
ministerka Tomanová.
Na druhej strane sa ale medzi lesníkmi vyskytujú názory, že konferencií, prezentácií

▪ PReČO mám RáD Les

a podobných podujatí bolo a je za posledné
mesiace viac ako dosť a niektorým sa javí táto „polievka už trochu presolená.“ Pekných
slov, silných posolstiev a zvučných deklarácií stačilo, lesnícka prax očakáva riešenia,
konkrétne opatrenia a rozhodnutia. Skúsme
sa pozrieť na túto mincu z dvoch strán. Tá prvá ukazuje niečo, čo lesníctvu doteraz veľmi
chýbalo. Zvýšená aktivita vo vzťahu k odbornej i laickej verejnosti, smerom k masmédiám
znamená, že problematika obhospodarovania lesov, trhu s drevom a významu lesníctva
pre spoločnosť sa dostáva nebývalo na stránky novín a časopisov, do rozhlasového éteru
a na obrazovky televíznych staníc. O lesoch,
lesníkoch a lesníctve sa konečne hovorí toľko, koľko si zaslúžia. Iste, zďaleka nejde len
o pozitívne informovanie. mnohokrát z konfrontácie s prístupom a pochopením žurnalistov vyšiel aj náš podnik dosť zle, resp. nie
podľa vlastných predstáv. Ale proaktívny prístup je na mieste za každých okolností. má-

Igor Patráš

PODNIKATEĽ
PREZIDENT ZVäZU SPRACOVATEĽOV DREVA SR

Nie každý má to šťastie prežiť mladosť
v harmónii príležitostí. ja som to šťastie
mal... Detstvo som prežil v malebnej dedinke Pohorelská maša na Horehroní pod
masívom Kráľovej hole. Tí, ktorí túto časť
nášho krásneho Slovenska poznajú, mi dajú za pravdu, že tam hora začína medzi domami a krásne hole sú na dosah ruky. Ako
ja hovorím, máte do čoho zrak oprieť.
medzi blízkych rodinných priateľov patrila aj rodina uja Gabriela Šimkoviča, v tom
čase riaditeľa Lesného závodu v Červenej
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Skale. jeho rozprávky z lesa, ktoré som počúval sediac mu na kolenách, dotvárali pozitívny vzťah k prírode, ktorý mala celá naša
rodina. V prírode sme trávili všetok mimoškolský čas a prežil som tam veľa krásneho.
Tam niekde som si vytvoril lásku a rešpekt
k lesu a prírode. Ostali mi na celý život. Práve život zariadil, že s drevom ako krásnym
produktom lesa, som spojil celý môj profesionálny život. Vybral som si dobre. je to krásne povolanie až poslanie. Keď som začínal
podnikať, tak som mal firemný slogan „Krá-

me dostať návratnú štátnu finančnú výpomoc, tak sa musíme pokúsiť vysvetliť, prečo sme o ňu žiadali a ako ju mienime použiť
a splatiť. Drevo je strategickou surovinou
a hľadanie zmierňovania následkov globálnej
krízy v celom reťazci producentov a spracovateľov dreva je príležitosťou podčiarknuť jeho
význam pre ekonomiku a spoločnosť. Preto
treba organizovať konferencie, akcie, podujatia a rokovania, stretávať sa na nich a diskutovať, medializovať ich a vysvetľovať verejnosti prostredníctvom masmédií to, čo je dôležité, na čom nám záleží a o čo nám ide. Ešte
raz treba zdôrazniť: Konečne sa o nás dostatočne hovorí, píše a informuje.
Na druhej strane mince je skutočne opodstatnená požiadavka lesníckej praxe nahradiť
čo najskôr slová činmi, dobré úmysly múdrymi rozhodnutiami, verbálnu angažovanosť manažérskou dôslednosťou a váhavosť ťahom na
bránu. Každému je jasné, že všetko chce svoj
čas, ale kto vie, koľko ho ešte máme my lesníci na to, aby sme sami sebe dokázali, že sme
schopní tu našu „polievočku“ uvariť a dochutiť,
aby bola hotová načas a chuťovo tak akurát...?
jozef marko

sa z dreva odkliata...“. Les a drevo sú pre
mňa takmer identické. Obe pre ľudí znamenajú veľa. Tak tomu bolo, je a aj bude.
myslím si, že taká rovnica musí platiť aj
medzi ľuďmi, ktorí sa o les starajú a drevo spracúvajú. Oboje k sebe patrí a navzájom sa potrebuje. Zodpovednosť káže, aby
sme to ctili a ctili aj seba navzájom.
A kde sa v lese cítim najlepšie? Celé Slovensko je pestrá a krásna krajina. Pochodil

som už toho dosť veľa, ale nikde mi nebolo tak dobre ako doma. V poslednom čase
sme si obľúbili geografický stred Slovenska
– Hrb, krásne vyhliadkové bralo v Ľubietovskom Vepri. Od nášho nového domova je
vzdialený vzdušnou čiarou asi 5 kilometrov,
tak tam minimálne jedenkrát ročne vystúpime. Práve včera sme tam boli. Nádherný
zážitok z májovej prírody a pohľad na sviežu zeleň na úpätí ešte snehom spestrených
vrcholcov Nízkych Tatier ostane v nás aj pre
bežné dni života.
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humor a krížovka

napil sa
po jedle

2. časť
tajničky

ŠPZ
Martina

dcéra krá- predná
ľa Euryta strana

▪ slovník

prikazovalo

definovať
pankhart

úžitková
hľuznatá
rastlina

týkajúca
sa auta

prešplhaj sa
juhoamer.
papagáj
úplne
zavrú

značka
iónia

imprimatur (skr.)

nikde

koniec
tajničky

rímske
číslo
3000

utŕžim,
dostanem
(expr.)
kameň

druh narkotika
Pomôcky:
žni kosou
LSD, sao,
morská
Iola, pool,
ryba
ylem

spoločné
dostihy
koní
omotalo
jedlo,
potrava
osvedčenie

domácke
meno
Leva

druh
motýľa
býv. nem.
politik

opravovanie

spoločný
fond
strapcový
zmeták
omámi

pritisnete
k sebe
3. časť
tajničky
dechtové
náterivo

okrem
iného
(skr.)

EČV
Prešova
zafarbil
základná
číslovka
meno
Floriána

lyže
(zried.)
Pomôcky:
otočenie
Ebert,
kľúča
omnium,
v zámke
inertol

nosením
opotrebuj

zn. nanofaradu
začiatok
tajničky

zasiahol cieľ
citoslovce
údivu
cit. zvuku
bubnov
praplazma

rozvíri

nocovať

očná
dúhovka
kód indickej rupie

múčne
jedlo
s plnkou

brómsulftaleín
tohto
mesiaca

upravili
lôžko
po spaní

sútok

podstata
veci

organizmus

hundrať

zbavovať sa fínov
anglický názov pre tvrdý
punk
dogmatik pes vycvičený na matematické úlohy
fašírka
príslušníčka írskej fašistickej organizácie
poľovačky vrecká polovičnej veľkosti
Snehurka zmrazená jaternica
demisia
pozdrav maďara
demi moorovej
analyzátor nechutne servilný človek
piškót
kríženec piška so Škótom
turnaj
skratka pre najlepšieho tura
vendety
výkrik záhoráckej mamy vyháňajúcej deti na dvor
silikóza
ľudový názov pre vystužený
prsník
virgule
povel obsluhe vírivky v kúpeľoch
matrika
po záhorácky „mat hovorí“
doktrína
poľný záchod pre vojenských doktorov
kongeniálny úžasne nadaný kôň
drbol
doktor, ktorému odňali titul
philips
upozornenie filipa aby bol
ticho
stehno
prosba angličana aby ho nezašívali
semester navigácia estery na určíté
miesto
štipendista zubár, ktorý rád štípe pacientov
pieta
obvinenie ženy z alkoholizmu
viking
vykopnutý inžinier
papyrus
summit putina
s pápežom
klarinet
oznam rusa o strate manželky Kláry
poprad
dlhý rad kňazov pravoslávnej cirkvi
popluhar
pravoslávny kňaz nehovoriaci pravdu
domino
zastavenie bytovej výstavby
defilé
otázka západoslováka, kto
mu zjedol obed
angličák
anglický príbuzný matúša
Čáka
jalovec
upozornenie na to, že som
poľovník
naničhodník zlý vrhač oštepov
čipera
obdobie rozvoja počítačov

▪ Uveríte?
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Redakcia časopisu VEGETARIáN vyhlásila súťaž o Recept roka. Z vyše dvoch tisíc receptov (!), ktoré čitatelia
zaslali do redakcie prostredníctvom e-mailov, esemesiek,
listov, pohľadníc a korešpodenčných lístkov, porota vybrala ako víťaza recept na vegetariánsku sviečkovú. jeho
autorom je bývalý šéfkuchár známej bratislavskej pivárne
„U kripla“, dôchodca Béla F. Porota vysoko ocenila fakt,
že recept je rýchly, nenáročný na prípravu a pripravený
pokrm je lacný. Podľa jeho autora Bélu F. je ideálnym riešením „moc sa s tým neondiť a knedlu kúpiť hotovú“.

tajnička krížovky z aprílového čísla Lesníka znie: “...musela vliecť
trojkilovú plechovku, v ktorej je latex.“ z úspešných lúštiteľov sme
tentokrát vyžrebovali miroslava
dedinského z Lučenca. víťazovi
blahoželáme a posielame mu knihu Ľudovíta Šurinu Les plný snov.

rubrIku prIpravuje: ferko tárajko

redakcIa
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hobby

▪ Pexesá

▪ HUBáRskY
ReCePTáR

Šalát
z májoviek
suroviny:
pol kilogramu plodníc čirovnice májovej (možno použiť aj iné druhy hríbov), 3 stredne veľké cibule, 3 na tvrdo uvarené vajcia, 30 dg tvrdého syra
(najlepšie eidam alebo ementál), majonéza, 1 kyslá smotana, mleté čierne
korenie, olej a soľ.

Postup prípravy:
očistené a pokrájané hríby udusíme
na oleji. cibuľu, syr a vajcia pokrájame. pridáme vychladnuté hríby, smotanu a majonézu. ochutíme korením
a soľou. premiešame a podávame
s bielym pečivom.
Tip redakcie Lesníka:
odporúčame túto špecialitu zapiť
tmavým pivom.

Spoločenská hra Pexeso je obľúbenou hračkou
detí, ktoré si pomocou nej zábavným spôsobom
precvičujú pamäť a postreh. Obrázky zároveň
môžu byť nositeľom didaktickej informácie, vďaka ktorej deti spoznávajú napr. dopravné značky,
autá, zástavy, erby, faunu, flóru a pod.
Hra vznikla v Čechách, jej názov údajne vymyslel istý pán Nesvadba ako skratku z českých slov Pekelně se sOustřeď! Pexesá pôvodne vydávala agentúra ČTK – pressfoto, neskôr
začali vydávať pexesá aj na Slovensku. V menšej miere vydávajú túto hru pod názvom „memory“ v Nemecku a Veľkej Británii, ale v inom
Lesník | máj 2009

formáte (nie na papieri, ale v škatuľke v kartónovom vyhotovení).
Princíp hry je jednoduchý, dvaja alebo viacerí
hráči striedavo obracajú po dve kartičky, rozložené po hracej ploche (stole). Kto nájde dvojicu
s rovnakým obrázkom, túto si ponechá a ide ešte
raz. Vyhráva ten, kto týmto spôsobom nájde najviac párov kartičiek.
Podobne ako iné kartové hry, aj na pexese
sa objavujú najrôznejšie obrazové motívy. Zrejme to je príčinou, prečo sa kartičky tejto hry stali predmetom záujmu zberateľov. V našej rubrike
predstavujeme zbierku Pavla Hanzela zo severomoravskej obce Orlová. je zberateľom pexes už
26 rokov, jeho zbierka patrí k najväčším v Českej
republike – má neuveriteľných 1270 kusov a stále mu pribúdajú ďalšie. V našej rubrike predstavujeme tie, ktoré zobrazujú hmyz, vtáky, voľne
žijúce živočíchy, rastliny a huby.
peter gogola
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pre deti

Puzzle
s omaľovánkou
Vystrihni, poskladaj,
nalep na papier
a vyfarbi puzzle.

Ahoj kamaráti, pošlite mi
poskladaný a vyfarbený
obrázok. jedného riešiteľa
odmením darčekom.

Za krásny album kresieb posielam
odmeny mojim kamarátom Adrianke,
Dominike, Dianke, Ľubkovi a Vojtíkovi
a ostatným deťom z materskej školy
v Lome nad Rimavicou.
30

Ahoj a dovidenia nabudúce!
Vaša veverička Ryška
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spoločenská kronika

▪ máj 2009

▪ kalendár podujatí
14. máj

Slávnostné odhalenie významného lesníckeho
miesta Lesnícka ulica v Čiernom váhu
a múzea považskej lesnej železnice
oz Liptovský hrádok

14. máj

vyhodnotenie poľovníckej sezóny 2008/2009
chovateľská prehliadka trofejí a jeleních zhodov
chpo poľana, oz Kriváň

11. – 16. máj

envirofilm
15. medzinárodný festival filmov
o životnom prostredí
Banská Bystrica

18.-24. máj

dni rododendrónov
arborétum Borová hora, tU zvolen

22. máj

medzinárodný deň biologickej diverzity

23. máj

KySUcKÉ haLaLi
32.ročník celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a lovecký roh, Čadca

24.-30. máj

natUra viva
medzinárodná výstava poľovníctva, rybárstva, včelárstva a záhradkárstva
Lysá nad Labem, Česká republika

29. máj

Slávnostné odhalenie významného lesníckeho miesta chov norika
muránskeho typu veľká lúka, oz revúca

30. máj

výstava koní a ťažných pracovných zariadení
dvory nad Žitavou

Životné jubileá
50 rokov

Legéň július, nar. 17. 5. 1959, vedúci Lo,
LS partizánske – oz prievidza
Huťková jana, nar. 5. 5. 1959,
fakturant dreva – oz Čierny Balog
Laurinc Pavel, nar. 1. 5. 1959,
vedúci Lho – oz Krupina
Lupták jozef, nar. 6. 5. 1959,
dispečer dopravy dreva – oz Kriváň
Lang Dalibor, nar. 2. 5. 1959, vedúci Lo,
LS rimavská Sobota – oz rimavská Sobota
kováčová janka, nar. 27. 5. 1959, technik,
LS revúca – oz revúca
ing. Lenhardt igor, nar. 21. 5. 1959,
technik pre opravy a servis Lt, regionálne
stredisko lesnej techniky Banská Bystrica –
ozLt Banská Bystrica
Šalata Bernard, nar. 10. 5. 1959,
dispečer výroby, regionálne stredisko lesnej
techniky vranov nad topľou – ozLt Banská
Bystrica

60 rokov

Veselý Ľubomír, nar. 18. 5. 1949,
vedúci Lo, LS malacky – oz Šaštín
Grofčík karol, nar. 27. 5. 1949,
vedúci Lo, LS paráč – oz námestovo
ing. Berák ján, nar. 6. 4. 1949,
vedúci Lo, LS polomka – oz Beňuš
ing. Graus Ľudovít, nar. 27. 5. 1949,
technik, LS Brod – oz Žarnovica
Pavlov František, nar. 31. 5. 1949,
vedúci Lo, LS Brod – oz Žarnovica
Ing. helena turská

▪ Lesnícka fotohádanka
Na fotohádanku z minulého čísla som dostal päť odpovedí, z toho štyri správne. Najpodrobnejšiu opäť zaslal ing. jozef Cyprich
z Dubnice, ktorý má nielen dobré vedomosti,
ale prejavuje aj sympatickú vernosť tejto rub-
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rike, za čo mu v redakcii vyslovujeme osobitné
poďakovanie. Tu je časť jeho listu:
Vďaka za zaslanie publikácií vyhraných vo fotosúťaži, potešili ma. Na minulú hádanku som
nereagoval, priznám sa, že som objekt nepoznal.

Mám dojem, že som nebol
sám... Teraz opäť zareagujem: Na obrázku je budova lesníckej školy v Liptovskom Hrádku, prvá svojho
druhu vo vtedajšom Uhorsku, založená v roku 1796
prefektom Františkom Wisnerom z Morgensternu.
V tom istom roku sa v jej
okolí začal budovať anglický park, ktorého základ tvorilo 200 líp vysadených už roku 1777.
je to naozaj tak a ja už len dodávam, že budova spolu s ďalšími lesníckymi objektmi, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti na prekrásnej
Lipovej ulici bola 14. mája t.r. oficiálne vyhlásená za ďalšie „významné lesnícke miesto“
Slovenska.
Fotohádanka, ktorú Vám ponúkam dnes, je
tak trocha hádankou aj pre mňa. Viem síce čo
je na obrázku, ktorý som nafotil v marci tohto
roku, neviem však odhadnúť, či budovu niekto
spozná. A to napriek tomu, že v radoch našich,
najmä už bývalých zamestnancov, je určite veľa
tých ktorým tento objekt musel byť kedysi dôverne známy. Netuším, koľkí z nich sú čitateľmi
LESNíKa a najmä koľkí ho dokážu identifikovať
aj v tomto zúboženom stave... Ak sa prihlásia,
budem veľmi rád ak pridajú aj nejaké spomienky. Všetkým priaznivcom lesníckej fotohádanky ďakuje a na ich odpovede sa teší: jan.micovsky@lesy.sk
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LnCH BiLA HURA je PRVým mesTským CHODníkOm

Toľko detí lesníci
dohromady ešte nedali
Vedúci lesníckej výroby OZ Vranov
nad Topľou ing. martin strmeň si vyslúžil slová uznania počas slávnostného otvorenia v poradí už 21. lesníckeho náučného chodníka š.p. LesY
sR z úst primátora mesta Dr. Tomáša
Leša, riaditeľa OZ Vranov ing. Pavla
Zaťka i riaditeľky Základnej školy na
sídlisku Lúčna mgr. Blaženy matisovej. Tá dokonca povedala, že by pokojne mohol pracovať ako učiteľ biológie. Práve on so svojimi dvoma kolegami z OZ Vranov – pestovateľom
ing. Františkom Čižmárom a ťažbárom miroslavom Bačom – majú najväčšiu zásluhu na tom, že do rodiny lesníckych náučných chodníkov
nášho podniku pribudol špecifický člen, ktorý má prívlastok mestský. Vedie totiž prímestskými lesnými porastmi s dominantným zastúpením duba, agáta, hraba, borovice
a smrekovca.

Ešte niečím je nový LNCH nazvaný Bila Hura osobitý. Na jeho otvorení v posledný aprílový deň tohto roka sa zišlo toľko detvákov ako
na žiadnom inom. Riaditeľ OZ Vranov Ing. Zaťko v slávnostnom príhovore s potešením
skonštatoval, že toľko detí pokope ešte v ži-

vote nevidel. Poprial všetkým, aby nový LNCH
slúžil nielen týmto deťom, ale aj ich deťom.
Primátor Vranova Dr. Lešo neskrýval radosť
z pekného diela: „Dnešný deň by mal byť zapísaný do histórie mesta ako veľmi dôležitý,
pretože súčinnosť lesníkov s učiteľmi v pro-

spech detí je krásnym príkladom vynikajúcej spolupráce.“
Faktom je, že miestni lesníci
prispeli na výstavbu drevom,
stolárskou prácou a vytýčením trasy chodníka, mesto prostredníctvom ZŠ, ktorá je od
začiatku chodníka vzdialená
doslova na jedno dohodenie
kameňom, financovalo ostatné
náklady.
No a do tretice, čo bolo na
otvorení nového LNCH Bila Hura s dĺžkou trasy 2 300 metrov,
prevýšením 70 metrov a desiatimi stanovišťami s informačnými tabuľami, mimoriadne vydarené, tak to bola účasť
masmédií. Kamery STV a regionálnych televízií, redaktori s mikrofónmi, fotoaparátmi
a diktafónmi postupne vyspovedali všetkých, ktorí rozhodujúcou mierou participovali na
vybudovaní jedinečného chodníka. jeho tvorcom aj prostredníctvom nášho časopisu patrí
veľká vďaka. Ďakujeme.
jozef marko

