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Horenka, horenka, hora

Horenka, horenka, hora, 

zelená hora, 
ktože ma do tej horenky, 

ktože ma volá. 
[: Volá ma, volá ma, volá, 

frajerka moja, 
príď večer šuhajko milý, 

sama som doma. :]

Dva rôčky ku nám chodieval, 

už ma nechce znať, 
a já zas takého chlapca 

nechcem milovať. 
[: Ja vednem ako tá ruža 

v horskom zátiší, 
len ten ma milovať môže, 

kto ma poteší. :]
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Lesník

4. Príhovor generálneho riaditeľa
Zhodnotiť 20 rokov existencie podniku nie je vôbec jednoduché. Pri príležitosti okrúhleho výročia zalo-
ženia štátneho podniku LSR je čas na to, aby sme sa zamysleli, zhodnotili predchádzajúce obdobie ...

5. Krásnych lesníckych dvadsať
Dvadsiate výročie štátneho podniku LES Slovenskej republiky oslávili lesníci na námestí v Banskej 
Bystrici už 10. septembra 2019.

6. Na pevných základoch
Pamätnou medailou vyrazenou pri príležitosti 20. výročia vzniku štátneho podniku LESY Slovenskej 
republiky ocenil generálny riaditeľ štátneho podniku viaceré významné lesnícke i nelesnícke osobnos-
ti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského lesníctva.

8. LESY SR ako neoddeliteľná súčasť AGROKOMPLEXU
Priestor pre prezentáciu problematiky prírode blízkeho obhospodarovania lesov sa vytvoril počas 
výstavy AGROKOMPLEX 2019, ktorú od 22.-25. augusta 2019 navštívilo takmer 70.000 návštevníkov.

9. LESY SR, š.p. ako neoddeliteľná súčasť festivalu Ekotopfilm
V päťdesiatich slovenských mestách budú lesníci bok po boku s ďalšími organizáciami prezentujúcimi 
zásady trvaloudržateľného rozvoja predstavovať nielen prácu lesníkov a význam lesníctva pre spoloč-
nosť ale predovšetkým dôležitosť lesov, ako neoddeliteľnej súčasti našej malej lesnatej krajiny.

10. Betliar hostil najväčšie poľovnícke slávnosti na Slovensku
Z dôvodu rekonštrukcie kaštieľa vo Svätom Antone sa 29. ročník Dní sv. Huberta konal 2,5 hodiny cesty 
východnejšie, priamo v areáli kaštieľa Betliar.

10. Náučným chodníkom z Počúvadla na Sitno
Jesenné počasie a pestrofarebne sfarbené stromy ponúkajú tie najkrajšie scenérie pre návštevníkov 
lesa. Tak prečo nenavštíviť práve Počúvadlo a jeden z 35 lesníckych náučných chodníkov vybudova-
ných štátnym podnikom LESY SR.

11.  Strelecký pretek v Zámutove
Každoročne organizuje OZ Vranov nad Topľou strelecký pretek o pohár generálneho riaditeľa na strel-
nici v Zámutove. Tento rok sa o víťazstvo „pobili“ naši lesníci už 12. septembra.

12. Brtníctvo na pokraji svojho zániku
Kedysi neoddeliteľná súčasť stredoeurópskeho lesníctva, dnes už len praktická ukážka zachovaná vďa-
ka poľským štátnym lesníkom. Zisťovali sme, kde si praktické ukážky brtníctva môžete pozrieť priamo 
v lesných porastoch.

14. Odborná lesnícka exkurzia na pôde OZ Rimavská Sobota
Maďarských kolegov počas odbornej lesníckej exkurzie zaujímala predovšetkým realizácia letnej ob-
novnej ťažby nad prirodzeným zmladením a oboznámenie sa so Zákonom 543/2002 Z.z. – najmä čo 
sa týka obmedzení v jednotlivých stupňoch ochrany, a tiež informácie o jednotlivých druhoch chráne-
ných území na Slovensku.

15. Hrhovské (ne)spustnuté pôdy
Ako 49. vyhlásené významné lesnícke miesto je územie nad obcou Hrhov ukážkou zalesnenia tohto 
„nezalesniteľného“ územia, ktoré realizovali pracovníci Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo 
Zvolene spoločne s rožňavskými lesníkmi.

15. Dobročský prales
Päťdesiatku vyhlásených Významných lesníckych miest uzatvára Dobročský prales, ktorého návrh 
na ochranu predložilo banskobystrické lesné riaditeľstvo v r. 1913. Návrh bol schválený ministerstvom 
orby v Budapešti v r. 1913.

17.  Furmanská súťaž ťažných koní
Ak ste ju nestihli, poďte sa s nami pozrieť na to, kto sa 31.8.2019 stal víťazom jednotlivých disciplín 
na 17. ročníku Furmanskej súťaže ťažných koní o valašku v Detve.

17.  Potulky po krásach južnej Moravy
Poznávací zájazd za pamiatkami a zaujímavosťami južnej Moravy pripravil Závodný výbor pri OZLT 
Banská Bystrica pre svojich zamestnancov v dňoch 19.-21.9.2019.
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26.  Tajnička • Zasmejte sa • Recept

26.  Výstava Huby
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene Vás všetkých srdečne pozýva 
na už tradičnú trojdňovú výstavu Huby. Známe i nemej známe druhy mô-
žete odkonzultovať s odborníkmi z oblasti mykológie v priestoroch múzea 
2.-4. októbra.

27.  Kalendárium • Erby s nádychom lesa • Jubilea

28.  Drevené muškárenie
Na rybách od Toma Deana si naozaj môžete popásť zrak, ale čo je 100 % isté, 
mohli by ste si na nich aj vylámať zuby. Tie sú od istého času, kedy vymenil 
muškárenie za rezbárstvo, drevené. Ak ste dostali chuť na rybársky zážitok, 
nenechajte si usjť tvorbu manažéra, ktorý už dávno vymenil kravaty za 
montérky.

18.  Nebezpečná udalosť
Povinnosti a opatrenia, ktoré by mali zamedziť vzniku nebezpečnej udalosti sú legislatívne ošetrené 
v zákone 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov... K akým nebezpečným udalostiam dochádza teda v našom štátnom podniku?

20.  Historické lesnícke osobnosti
Blahoželáme čerstvým lesníckym osemdesiatnikom a zároveň si Vám dovoľujeme predstaviť Ing. Jú-
liusa Burskovského a Ing. Ladislava Haršániho

21. Lesy pri búrlivom mori
Napriek tomu, že väčšina územia Dánska bola pôvodne pokrytá lesmi, dnes zaberajú len čosi okolo 
14,5% jeho územia, čo zodpovedá 625 tisícom hektárov. Najbežnejším druhom stromov v Dánsku 
pokrývajúcim 15% celkovej rozlohy lesov je smrek nórsky.
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22. Návrat k lesným prácam v býv. urbári obce Riečka pri Banskej Bystrici (1935-1945)
Urbárske spoločenstvo v obci Riečka patrilo k aktívnejším a produkčnejším urbárom v okolí Banskej 
Bystrice. Aj preto sme si ho vybrali ako ilustračnú vzorku toho, aké práce a aké problémy miestny urbár 
absolvoval v priebehu cca desať rokov minulého storočia. Za povšimnutie stojí tzv. lesnícka kultúra vo 
vtedajšej lesníckej prevádzke.

24. Remeslo má zlaté dno
Pri výrobe črpákov, teda pastierskych drevených pohárov, je najzaujímavejšia drevená rúčka, pretože 
okrem vlastnej bohatej výzdoby tvorí podstavec pre postavičku, kvietok alebo zviera, ktoré si pastier 
v prírode obľúbil. Je teda nositeľkou osobných záujmov a vzťahov, dodávajúc celému črpáku význam-
nú výpovednú umelecko-kultúrnu hodnotu.

25.  Lesnícki dôchodcovia na svojich potulkách
Fiľakovský hrad a Šomoška boli dve z hlavných priorít, ktoré zakomponovala do svojho programu 
skupinka 41 lesníckych seniorov, ktorí sa za ich poznávaním vybrali 5. septembra 2019.

Dvadsať rokov, to je pekný vek, keď sa mladosť a rozkvet mení na dospelosť a zodpovednosť. 
Mnoho firiem nemá také šťastie, aby sa dočkalo takéhoto výročia. O to viac, že doba, ktorá uply-
nula počas týchto dvadsiatich rokov prinášala množstvo rôznych situácií, ktoré výrazne vplývali 
na chod našej firmy. Dvadsať rokov prebehlo dosť rýchlo a  treba povedať, že genetický kód, 
ktorý podnik dostal do vienka, ostal dodnes. Veď organizačná štruktúra, rozdelenie kompetencií 
a často aj personálne obsadenie prešli síce dospievaním, ale fungujú dodnes. Ich život mal to 
šťastie, že veľa vecí prebral od svojich rodičov, štátnych podnikov fungujúcich pred založením 
celoštátneho podniku. 

Spoločnými silami sme zvládli takmer nemožné. Úspešne sme prežili snahy o transformáciu 
na akciovú spoločnosť po vykázanej strate v roku 2003 a od tohto roku sa náš podnik dostal do 
trvalého zisku. Podarilo sa nám ustáť doposiaľ najväčšie vetrové kalamity z rokov 2004 a 2014, 
ktorých následky sa na hospodárskych výsledkoch premietali a premietajú viac ako desaťročie 
a  tiež sme zvládli odbytové a  finančné problémy, ktoré nás postihli počas hospodárskej krízy 
v rokoch 2008 a 2009. To všetko vďaka Vám, Vašej húževnatosti a životaschopnosti pretavujúcej 
sa do jednotlivých článkov tvoriacich tento lesnícky kolos.

A čo si priať do ďalších rokov? Nuž hádam len toľko, aby si konečne vonkajšie prostredie uve-
domilo opodstatnenosť a celospoločenský prínos ako štátneho podniku, tak aj lesníctva, čo naj-
menej nežiadúcich vplyvov z vonku a vytvorenie vhodnej klímy pre fungovanie podniku. Veď 
vnútorné problémy si zatiaľ podnik vyriešil vždy.

9 / 2019
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Príhovor generálneho riaditeľa 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, štátny 

podnik LESY Slovenskej republiky vznikol 
predovšetkým za účelom riadneho a trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesného 
majetku štátu a  taktiež prebral zodpoved-
nosť za ostatný majetok, ktorý slúži lesnému 
hospodárstvu.

Zhodnotiť 20 rokov existencie nie je vô-
bec jednoduché, avšak ak by som sa na to 
podujal, boli by sme tu ďalších 20 rokov. 
V  jeho histórii je zopár historických míľni-
kov, ktorými táto organizácia prešla a ktoré 
mali menší alebo väčší vplyv na jej existen-
ciu.

Samozrejme nie všetko, čo sa udialo za 
posledných 20 rokov je možné zhodnotiť 
pozitívne. Ale ako sa hovorí, kto nič neuro-
bí, nič nepokazí. Preto je dôležité poučiť sa 
z  chýb a  ísť ďalej. Nezostať ležať. Po 20 ro-
koch našej existencie môžem povedať, že 
LESY SR nezostali stáť v  ťažkých chvíľach 
a  existujú i  naďalej ako dôležitý prvok ná-
rodného hospodárstva a  stabilný zdroj ob-
noviteľnej suroviny. 

Štátny podnik nie je len prázdny pojem, 
kde všetko je všetkých a pritom nikoho. Je 
to organizácia, verejný obstarávateľ, ktorá 
ak chce mať miesto v spoločnosti musí byť 
konkurencie schopná, ak chce a  má plniť 
verejnoprospešné úlohy, musí tomu prispô-
sobiť svoj pohľad a  prístup k  vzdelávaniu, 
propagácii, k  spoločnosti, k  obciam – veď 
LESY SR sú rozptýlené vo všetkých kútoch 
Slovenska.

V neposlednom rade mi nedá nepozerať 
a nestarať sa o  svojich zamestnancov, veď 
bez ľudí, ktorí pôsobia alebo pôsobili v LESY 
SR, by sme tu dnes nestáli. A všetko toto, čo 
som spomenul, spojiť do kopy, aby to fun-
govalo v  dnešnej meniacej sa dobe je po-
merne zložité a je to určite výzva pre každý 
manažment, ktorý tu dobre pôsobil alebo 
bude pôsobiť.

Nová doba a  meniace sa podmienky 
v  spoločnosti nás okrem vlastnej práce 
v  lese núti chodiť medzi ľudí a  viesť tam 
štruktúrne a  trpezlivé rozhovory, obhajo-
vať správnosť nášho konania a  rozhodnutí. 

Prinavrátiť dobré meno lesníctvu je náš dlh, 
ktorý sme povinní splatiť generáciám lesní-
kov, ktorí nielenže stáli pri zrode lesníctva, 
ale sa zaslúžili aj o jeho rozvoj a pretrvanie 
do prítomnosti.

To čo nás čaká a  patrí k  najbližším cie-
ľom je hlavne sebestačnosť v  odvoze dre-
va a  služby odberateľov, elektronizácia 
v  oblasti podrobného sledovania pohybu 
drevnej hmoty. Ďalším cieľom je postupne 
sa ekonomicky a ekologicky vyrovnať s ka-
lamitou (pretože 60 % ťažby tvorí ešte stále 
práve kalamitná ťažba) a  pokračovať v  pl-
není programového vyhlásenia vlády v ob-
lasti dodávok dreva pre slovenských spra-
covateľov a v tejto oblasti vytvárať a udržať 
meno stabilného partnera. A  samozrejme 
v  neposlednom rade mať spokojných za-
mestnancov.

A čo priať do budúcnosti?
Verím, že šikovní ľudia, ktorí momentál-

ne sú aktívni v štátnom podniku v rôznych 
oblastiach budú dôležití pri nasmerovaní 
lesníckeho manažmentu a  lesníctva v  pro-
spech všetkých obyvateľov Slovenska s pri-
hliadnutím na meniace sa pomery v spoloč-
nosti.

Zaželajme štátnemu podniku LESY SR 
všetko najlepšie k ďalším 20 rokom existen-
cie, nech ide cestou vedúcou k zmysluplné-
mu využívaniu prírodných zdrojov v  pro-
spech obyvateľov Slovenska. Nech obstojí 
v záväzkoch, hlavne v oblasti obnovy a udr-
žateľnosti lesného hospodárstva a spoločne 
presviedčajme ľudí, že lesníctvo a lesníci tu 
mali, majú a budú mať dôležité miesto tak, 
ako ho má samotný les. Nech svojím zodpo-
vedným prístupom tvorí čoraz významnejší 
pilier národného hospodárstva, tak ako je 
napríklad poľnohospodárstvo.

LESU ZDAR!

9 / 2019
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Krásnych lesníckych dvadsať
Je takým nepísaným pravidlom, že sviatky 

a  výročia sa oslavujú v  jubilejný deň, alebo 
v  dňoch nasledujúcich po  tejto významnej 
udalosti. No hoci štátny podnik bol oficiálne 
založený až zápisom do obchodného regis-
tra 29.10.1999, na internetovej stránke štát-
neho podniku sa uvádza termín vzniku ako 
1.9.1999.

A tak sa netradične oslavovalo už 10. sep-
tembra, a to rovno v dvoch častiach. Tá prvá, 
venovaná významným osobnostiam, ktoré 
sa zaslúžili o  rozvoj lesníctva na  Slovensku, 
prebiehala takpovediac za  zatvorenými 
dverami Cikerovej siene na  banskobystric-
kej radnici už od 11. hodiny, oficiálne začali 
štátni lesníci oslavovať svoje výročie o  15. 
hodine prinesením vlajky štátneho podniku 
na pódium na Námestí SNP.

Týmto oslavám predchádzali samozrej-
me viaceré prípravy, no netradičným, a  až 
na  poslednú chvíľu objasniteľným javom 
boli hlúčiky ľudí, kempujúce pred budovou 
generálneho riaditeľstva štátneho podniku 
už od nedele večera. Tento, na prvý pohľad 
formujúci sa protestný dav, bol však tvore-
ný iba nadšenými zberateľmi nulových eu-
robankoviek, ktorej podobu a krst si mnohí 
mohli pozrieť priamo na pódiu, po krátkom 
oficiálnom príhovore generálneho riaditeľa 
štátneho podniku LESY SR Mariana Staníka 
a  ministerky pôdohospodárstva Gabriely 
Matečnej. S  nulovou eurobankovkou, s  pa-
mätnou známkou ako i  so semienkami ja-
seňa použitými pri krste sa manipulovalo 
v  bielych rukavičkách, to aby sa poukázalo 

na to, aké vzácne i jedinečné sú niektoré ori-
ginály, bežné veci i okamihy.

Po  oficiálnom programe nasledoval 
program pre verejnosť, kde si po predstave-
ní DFS Matičiarik mohli návštevníci pozrieť 
Smejka a Tanculienku a bodkou za oslavami 
bola skupina Desmod.

Hoci v  lesníckych kruhoch sa traduje, že 
„neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie“, 
počas osláv 20. výročia si verejnosť mohla 
pozrieť krásne lesnícke uniformy v  slneč-
ných lúčoch. Nebol tam jediný lesník, ktoré-
mu by jeho „zelené“ srdce neprekrýval kúsok 
zelenej látky, vo väčšine prípadov ozdobenej 
tradičnými smrekovými, či dubovými vetvič-
kami, alebo inými tradičnými ozdobami pre-
zentujúcimi lesnícky stav.

A  opäť nechýbala lesná pedagogika pre-
zentovaná lesnými pedagógmi zo šiestich 
okolitých odštepných závodov (OZ Sloven-
ská Ľupča, OZ Kriváň, OZ Žarnovica, OZ Čier-
ny Balog, OZ Beňuš a OZ Liptovský Hrádok), 
ktorým sa chcem touto cestou poďakovať 
za úžasne odvedenú prácu a ich operatívnu 
pomoc pri organizovaní súťaží na  hlavnom 
pódiu.

A keď sa už ďakuje, treba poďakovať všet-
kým, ktorí priložili ruku k dielu a organizovali 
toto podujatie, a to nielen na hlavnom pódiu.

A čo si priať na záver... hádam len to, aby 
sme sa všetci v zdraví a s lesníckou hrdosťou 
mohli zúčastniť ďalšieho okrúhleho výročia 
nášho štátneho podniku.

LESU ZDAR!
-as-
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Dvadsať rokov v živote človeka je pomer-
ne mladý vek, hoci už pred nami stojí viac 
menej zrelý človek. Dvadsať rokov v  živote 
lesov je len zlomkom z  toho, čo si pre nich 
plynutie času pripravilo. No a dvadsať rokov 
existencie spoločnosti založenej na  tradíci-
ách, manažujúcej dlhodobo plynúce proce-
sy v  dobe, ktorá nie je naklonená myšlien-
kam lesníctva, je úctyhodný vek.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku štátneho 
podniku LESY Slovenskej republiky netreba 
zabúdať na ľudí, ktorí sú základmi a piliermi 
lesníctva na  Slovensku, na  tých, ktorí stá-
li pri samotnom vzniku štátneho podniku, 
na tých, ktorí sa svojou prácou príkladne za-
slúžili o rozvoj slovenského lesníctva a pre-
zentáciu dobrého mena nášho podniku.

A práve tým najdôležitejším boli z rúk ge-
nerálneho riaditeľa štátneho podniku LESY 

Slovenskej republiky Ing.  Mariana Staníka 
o odovzdané PAMÄTNÉ MEDAILY.

A keďže samotný slávnostný akt odovzdá-
vania týchto jedinečných ocenení nebol les-
níckej a ani nelesníckej verejnosti prístupný, 
dovolíme si predstaviť aspoň stručne nemá 
našich laureátov.

Za  prínos v  oblasti rozvoja lesného hos-
podárstva na  Slovensku a  tým aj štátneho 
podniku generálny riaditeľ udelil pamätnú 
medailu:

Gabriele Matečnej – ministerke pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR

Jaroslavovi Regecovi – generálnemu 
tajomníkovi služobného úradu MPaRV SR.

Petrovi Kickovi – generálnemu riaditeľo-
vi sekcie lesného hospodárstva a spracova-
nia dreva MPaRV SR.

Za spoluprácu štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky s mestom Banská 
Bystrica generálny riaditeľ udelil pamätnú 
medailu:

Jánovi Noskovi – primátorovi mesta 
Banská Bystrica

Za spoluprácu so štátnym podnikom LESY 
Slovenskej republiky v  oblasti lesníctva 

a  poľovníctva generálny riaditeľ udelil 
pamätnú medailu:

Milanovi Dolňanovi – predsedo-
vi Slovenskej lesníckej komory
Tiborovi Lebockému – pred-
sedovi Slovenskej poľovníckej 
komory

Marošovi Petríkovi – riaditeľovi Štátnych 
lesov Tatranského národného parku

Petrovi Šiškovi – riaditeľovi štátneho 
podniku Lesohospodársky majetok Ulič

Jánovi Juricovi – generálnemu riadite-
ľovi štátneho podniku Vojenské lesy 
a majetky

Za spoluprácu so štátnym podnikom LESY 
Slovenskej republiky v  oblasti vzdelávania, 
vedy a výskumu, histórie lesníctva a spolu-
prácu pri ochrane prírody generálny riaditeľ 
udelil pamätnú medailu:

Rudolfovi Kropilovi – rektorovi Technic-
kej univerzity vo Zvolene

Milanovi Sanigovi – vedúcemu katedry 
pestovania lesa Lesníckej fakulty

Ľubošovi Halvoňovi – generálnemu ria-
diteľovi Národného lesníckeho centra

Milanovi Sarvašovi – riaditeľovi Ústavu 
lesníckeho poradenstva a vzdelávania

Viliamovi Stockmannovi – historikovi 
lesníctva

Vladimíre Fabriciusovej – riaditeľke 
Správy chránenej krajinnej oblasti 
Poľana

Za celoživotný prínos v oblasti rozvoja les-
níctva na Slovensku generálny riaditeľ udelil 
pamätnú medailu bývalým zamestnancom 
štátneho podniku, ktorí sa podieľali na vzni-
ku štátneho podniku:

Jánovi Beňovi
Štefanovi Beňovi
Františkovi Frolišovi
Teodorovi Vaverčákovi
Martinovi Žilkovi

Na pevných základoch
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Za celoživotný prínos a osobný vklad pre 
rozvoj lesníctva na Slovensku generálny ria-
diteľ pamätnú medailu udelil bývalým za-
mestnancom štátneho podniku:

Michalovi Bindasovi
Jánovi Hrušeckému
Štefanovi Kráľovičovi
Miroslavovi Lattovi
Vladimírovi Masicovi
Imrichovi Petrášovi
Jozefovi Spevárovi
Petrovi Šurinovi
Jozefovi Zatlukalovi
Pavlovi Stopkovi – In memoriam

Za celoživotný prínos a osobný vklad pre 
rozvoj lesníctva na  Slovensku generálny 
riaditeľ pamätnú medailu udelil zamestnan-
com štátneho podniku:

Jozefovi Bystrianskemu
Adriánovi Dedíkovi
Darine Mlynarčíkovej
Jánovi Psárskemu
Petrovi Rácekovi
Slavomíre Sotákovej
Rudolfovi Trajovi

Za celoživotný prínos v oblasti roz-
voja lesníctva a  ekonomiky les-

ného hospodárstva generálny 
riaditeľ udelil pamätnú medailu:

Jozefovi Chlápekovi
Janke Jágerčíkovej

Dane Kráľovej
Elene Kubičkovej
Anne Luptákovej
Ľubošovi Némethovi
Štefanovi Zubrickému

Za  celoživotný prínos v  oblasti rozvoja 
lesníctva, semenárstva a škôlkárstva v pod-
mienkach štátneho podniku a  propagáciu 
a praktickú realizáciu myšlienok organizácie 
PRO SILVA generálny riaditeľ udelil pamätnú 
medailu:

Miroslavovi Ábelovi
Ladislavovi Alcnauerovi – In memoriam
Rudolfovi Bruchánikovi
Stanislavovi Kmecovi

Jaroslavovi Kovalčíkovi
Dušanovi Mikušovi
Pavlovi Šmeringaiovi

Za  celoživotný prínos a  zveľaďovanie 
a  rozvoj chovu koní – norika muránskeho 
typu v podmienkach štátneho podniku ge-
nerálny riaditeľ udelil pamätnú medailu:

Vladimírovi Šmelkovi

Za  celoživotný prínos v  oblasti lesníctva, 
poľovníctva a  kynológie generálny riaditeľ 
udelil pamätnú medailu:

Ivanovi Podhorcovi
Branislavovi Porubčanskému – In me-

moriam
JUDr., PhDr. Marián Nosáľ, PhD.
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Svet je plný prekvapení a  človek sa tak 
s  novými informáciami stretáva denno-
-denne. Ak by sme mali hovoriť o  veľkej 
neznámej, z pohľadu verejnosti by sme sa 
mohli venovať napríklad problematike Prí-
rode blízkeho obhospodarovania lesov.

Priestor pre prezentáciu tejto problema-
tiky sa vytvoril počas výstavy AGROKOM-
PLEX 2019, ktorú od  22.-25. augusta 2019 
navštívilo takmer 70.000 návštevníkov. No 
nielen prírode blízke obhospodarovanie 
lesov, ale tiež lesnícke dvanástoro a certifi-
kácia, prilákali návštevníkov do výstavného 
stánku štátneho podniku LESY SR. Boli takí 
i  onakí, ale väčšinu tých, neznalých pre-
vádzkových lesníckych procesov, trápila 
ťažba zdravých stromov. Tu presviedčanie 
má asi takú váhu, ako hádzanie hrachu 
na stenu. Čo neporiešili slová, zvládla malá 
demonštrácia v  pripravenej ankete. „Tak, 
nech sa páči, chceli by ste mať nábytok, 
hračky ... z  takéhoto krásneho, zdravého 
a nezávadného dreva, ktoré si môžete po-
zrieť na príklade tohto výrezu, alebo by ste 

si kúpili spomínané drevené výrobky vyro-
bené z tohto zhnitého kusa?“ A tu po chvíľ-
ke premýšľania nastúpil zdravý rozum 
a  sklenená nádoba pri zdravom bukovom 
výreze sa plnila bukvicami jedna radosť, 
kým pár umelcov by si aj tak skôr zakom-
ponovalo do  interiéru, či exteriéru svojich 
obydlí už spomínaný kus vlákniny.

Veľkým prekvapením pre návštevníkov 
bol ešte stále kútik venovaný problemati-
ke lykožrútovej kalamity. Suchá haluzina, 
chrobačiar v  pozadí s  fotografiami suché-
ho, lykožrútom pretvoreného smrekového 
porastu, vyvolali v ľuďoch zmiešané pocity 
a  prinútili ich zastaviť sa. S  hrôzou hľade-
li na  4 l sklenú uzatvorenú nádobu do  ¾ 
zaplnenú jedincami tohto malého smre-
kového „predátora“, ktoré nám poskytli 
kolegovia z OZ Liptovský Hrádok. Áno, to 
je lykožrút, ktorý veľkosťou zodpovedá 
semienku smreka a pritom pri svojom zre-
lostnom žere je schopný odstaviť od živín 
a  vody dospelý smrek v  priebehu piatich 
dní.

Kým fotografie porastov obhospodarova-
ných prírode blízkym spôsobom vítali náv-
števníkov už z  diaľky až na  mieste si mohli 
vyskúšať, aké lesnícke zásahy sa v  týchto 
porastoch realizujú priamo na  malých mo-
delovacích plochách, a  to pod odborným 
dozorom Ing. Dušana Mikuša a Ing. Rudolfa 
Bruchánika. To ako takýto les vyzerá v príro-
de demonštroval aj porast, ktorého vysade-
nie zabezpečili zamestnanci OZ Semenoles 
koordinovaní Samuelom Kozánkom.

Za  štyri dni sa v  našom výstavno-de-
monštračnom priestore vystriedali stovky 
návštevníkov, ktorým sa venovali viacerí 
odborníci a  zamestnanci štátneho podni-
ku. Zmena verejnej mienky nie je jednodu-
chá úloha a postaviť sa zoči voči davu ľudí 
presvedčených o  svojej pravde si vyžadu-
je nie len kus odvahy, ale hlavne znalosť 
problematiky. Všetkým, ktorí sa podieľali 
na  obhajobe lesníckej práce na  tohtoroč-
nom veľtrhu AGROKOMPLEX 2019 v mene 
vedenia štátneho podniku ďakujeme.

-as-

LESY SR ako neoddeliteľná súčasť 
AGROKOMPLEXU 2019
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Nadmerná spotreba, neuvedomelé 
správanie, neúcta k prostrediu, negatívny 
dopad priemyselného pokroku v kontras-
te s  nedotknutou divočinou, prírodou, 
ktorá je dokonalým architektom a  zá-
roveň tichým svedkom zániku. Filmový 
festival Ekotopfilm – Envirofilm prináša 
do 50 slovenských miest dokumentárne 
filmy, ktoré ľudí motivujú k zmene. Nebu-
de chýbať sprievodná diskusia, inšpiratív-
ni rečníci, či Junior festival pre základné 
a stredné školy. Vstup na festival je voľný.

Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na 
Slovensko každoročne prináša široký výber 
celosvetovo oceňovaných dokumentárnych 
filmov zahraničnej i  domácej produkcie. 
V  rámci celoročnej TOUR je snahou organi-

zátorov prostredníctvom dokumentárnych 
snímok a  sprievodných aktivít zvyšovať v 
regiónoch Slovenska environmentálne po-
vedomie. „Festivalové filmy ukazujú nielen 
krásu a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ 
nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj pres-
ný opak, negatívny dopad našej každodennej 
spotreby na životné prostredie. Ľudí však nech-
ceme strašiť, chceme im priniesť informácie a 
motivovať ich k zmene, možno trošku varovať. 
Je potrebné sa poučiť zo zlých návykov a na-
štartovať v sebe zmenu,‘‘ informuje o charak-
tere podujatia riaditeľ festivalu Peter Lím.

Filmový festival Ekotopfilm – Enviro-
film odštartuje vždy ráno programom 
pre vopred prihlásené základné a stredné 
školy. V rámci Junior festivalu sa deti pomo-
cou filmového plátna a sprievodných aktivít 

naučia ako chrániť životnému prostredie. 
Festival pokračuje večerným programom 
pre širokú verejnosť. Filmový program od 
16:00 do 21:30 prináša široké spektrum tém. 
Nenechajte si ujsť jedinečné zábery vlčej 
svorky v nehostinnej tundre, naučte sa pred-
chádzať vzniku odpadov, vyriešte dilemu 
udržateľného stravovania, predstavte si ži-
vot bez hmyzu alebo sa inšpirujte príbehom 
odhodlanej aktivistky, novodobej Johanky 
z Arku. 

Vstup na festival je voľný.
Viac informácií o programe nájdete na: 

www.ekotopfilm.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou 
úniou a Kohéznym fondom.

Zmeníme planétu alebo seba? 
Nenechajte si ujsť filmy, ktoré vám zmenia 

pohľad na svet

LESY SR, š.p. ako neoddeliteľná súčasť festivalu Ekotopfilm
Nielen lesná pedagogika v každom z miest, ktoré budú hostiť spomínaný festival v rámci 
TOUR, ale tiež interaktívne zábavno-diskusné prednášky s lesníkmi a tiež diskusie pre 

verejnosť. To je to, čo v rámci našej spolupráce prebieha v roku 2019 a bude pokračovať 
aj v roku 2020. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami.
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Betliar hostil najväčšie poľovnícke slávnosti 
na Slovensku

Náučným chodníkom z Počúvadla na Sitno

„Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a  po-
chopiť jej význam v  prírode,“ to je odkaz  le-
gendy o  svätom Hubertovi,  ktorý si každo-
ročne pripomínajú účastníci Dni sv. Huberta 
konajúcich sa v rôznych mestách na Sloven-
skú. Tie najväčšie sa dvadsaťosekrát uskutoč-
nili na prelome augusta a septembra v mú-
zeu vo Sv. Antone. No práve ich 29. ročník sa 
tento rok z dôvodu rekonštrukcie kaštieľa vo 
Svätom Antone presunul o 185 km východ-
nejšie, do areálu kaštieľa Betliar.

Generálkou pre Deň sv. Huberta v  Bet-
liari boli Poľovnícke dni  Gejzu Andrássyho 
v  parku kaštieľa Betliari, ktoré 14.6.2019 
zorganizovala  Regionálna organizácia Slo-
venského  poľovníckeho  zväzu Gemer Rož-
ňava-Revúca, Obvodná poľovnícka komora 
Rožňava, Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ 
Rožňava a SNM – Múzeum Betliar.

No lenže každý región má svoje tradície 
a  zvyky a  jedným z  nich je aj slávnostný 
sprievod s  vlajkami organizácií. A  tu vzni-
kol týždeň pred konaním slávností malinký 
problém. Keďže sa v roku 2016 menilo logo 
štátneho podniku, neexistovala na  podni-
ku aktuálna vlajka, ktorou by sme sa mohli 
na  slávnostiach prezentovať. Pre výrobu 
slávnostnej vlajky je týždeň pomerne krátky 
čas, a  keď k  tomu neodchádzajú služobné 
maily, z týždňa sa pomaly ale isto stanú štyri 
dni. No nič nie je nemožné. Strapce sa dajú 
kúpiť v  galantérke, zlaté lanko na  obrubu 

tiež a už stačí len ihla, niť, pár šikovných rúk 
a približne dve hodiny času na dokončenie 
nemožného. Želanie na  počkanie, zázraky 
do troch dní.

Piatkový večer v  parku bol pomerne ruš-
ný. Stavali sa stánky, rozmiestňovali lavičky 
i tabuľky vytyčujúce stanovištia... Večer ešte 
patril skladaniu papierových klobúkov ne-
súcich na  sebe obraz sv. Huberta. Sobotné 
ráno sa prebudilo do slnečných lúčov, ktoré 
sprevádzali toto podujatie takmer do úplné-

ho záveru, i keď pár kvapkami boli spestrené 
popoludňajšie hodiny.

Hlavný program bol v  rukách Štefana En-
gela, riaditeľa múzea vo Sv. Antone. Už o sied-
mej hodine ráno sa pripravoval slávnostný 
sprievod, ktorý odštartoval spred kaštieľa 
o  9:18 a  smeroval popri jeho pravej strane 
chodníkom až k  pódiu, kde bolo vyčlenené 
miesto pre umiestnenie poľovníckych da-
rov. Svätohubertovská omša so slávnostným 
sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými 
darmi je veľkou velebou prírody, dôstojným 
obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvorite-
ľovi za  živú prírodu Slávnostný ceremoniál 
otvorenia Dní sv. Huberta začal Hymnou SPK 
v  podaní sólistu Opery SND Otokara Kleina 
so sprievodom lesných rohov, po  ktorom 
nasledovalo odovzdávanie rezortných vy-
znamenaní Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom 
lesného hospodárstva na úseku poľovníctva 
a dovzdávanie medaily sv. Huberta

Pre všetkých súťažíchtivých návštevníkov 
boli v  obedňajších hodinách pripravené 
výsledky súťaží: Poľovníctvo vo fotografii, 
Poľovnícky nôž 2019, Naj brada... najdlhšia 
a najkrajšia, Poľovnícky šperk 2019 a Poľov-
nícky klobúk... najkrajšie upravený poľovníc-
ky klobúk.

My sa už teraz tešíme na ďalší ročník.
LOVU ZDAR!

-as-

Slovensko je plné krásnych miest, jedným 
z tých najkrajších je určite okolie Banskej Štiav-
nice s  nádhernou prírodou a  jazerami všade 
navôkol. Asi najznámejšie je Počúvadlianske 
jazero, z ktorého vedie náučný chodník na naj-
vyšší vrch Štiavnických vrchov – Sitno. Na jeho 
absolvovanie niet ideálnejšieho počasia ako je 
to septembrové.

Lesnícky náučný chodník, jeden z  35 ná-
učných chodníkov vytvorených štátnym 
podnikom LESY Slovenskej republiky, začína 
na  parkovisku pri južnom brehu Počúvadla. 
Zaparkovať samozrejme môžete aj kdekoľvek 
inde, ale práve odtiaľto začína výstupová ze-
lená značka. Parkovisko je navyše počas jese-
ne zadarmo, čiže tam môžete nechať auto tak 
dlho, ako budete potrebovať. Prvé metre ná-
učného chodníka pripomínajú scenériu z ne-
jakého romantického filmu. Všade naokolo fa-
rebné lístie, cez ktoré vidíte ligotavú hladinu 
jazera, zaručene sa nebudete vedieť vynadí-
vať. Neskôr odporúčame pokračovať po žltej 
trase, ktorá nezahŕňa asfaltovú cestu určenú 
pre autá, čiže sa nemusíte obávať iných zvu-
kov ako šum lesa či čvirikanie vtáctva.

Vďaka žltým značeniam sa dostávame 
k platenému parkovisku, z kadiaľ pokračuje-
me už iba po zelených značkách. Nasleduje 
strmší chodník, ktorý končí pri prameni, kde 
sa cestička stáča doprava a pokračuje sme-
rom k  Tatárskej lúke. O  tej koluje viacero 
legiend, tie vám domáce obyvateľstvo Po-
čúvadla určite rado porozpráva. Cesta k Ta-
társkej lúke je viac-menej oddychová a  prí-
jemná pasáž. Z nej pomaly dovidíme na prvé 
vrcholy a bralá Sitna. Keď prídeme na koniec 

lúky, vymeníme zelenú značku za  modrú 
a  začneme stúpať po  schodisku, ktoré je 
obklopené andezitovými stenami. Po  pre-
konaní schodiska sa dostávame k  prvému 
výhľadu. Nachádza sa napravo od výstupo-
vého chodníka a  ponúka nádherný pohľad 
na  Banská Štiavnicu. Z  tohto bodu zostáva 
už len pár desiatok metrov po  vyznačenej 
trase a  čaká nás pohľad, na  ktorý sme celú 
túru čakali – hrad Sitno v celej svojej kráse.

Celkovo na  dĺžke 2,5 km pre vás lesníci 
pripravili osem zastávok so zaujímavými 
náučnými tabuľami. Medzi výhody tejto 
trasy určite patrí to, že je vhodná pre všet-
ky vekové kategórie a navyše je veľmi dobre 
značená, takže žiadne bezcieľne blúdenie 
po lese nehrozí. Keď sa z túry vrátite naspäť 
dole na  parkovisko, môžete sa občerstviť 
v  jednom z  viacerých bufetov a  reštaurácii 
v blízkosti jazera. Ak budete mať chuť a silu 
pokračovať v  poznávaní  okolia, môžete sa 
vybrať po trošku dlhšom náučnom chodníku 
až do  Štiavnických Baní, ale o  tom niekedy 
nabudúce...

Lucia Matejová
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Dňa 12.9.2019 sa na  strelnici Blatiny 
v  Zámutove konal IX. ročník streleckej 
súťaže o  Pohár generálneho riaditeľa. 
Aj v  tomto roku sa stretli najlepší strelci 
z  našich radov, aby si zmerali svoje sily, 
obratnosť, pohotovosť a ostrý zrak.

Súťaže sa zúčastnilo 49 strelcov, vráta-
ne dvoch družstiev dôchodcov a  poľské-
ho družstva z Nadlesnictwa Ujsoly.

IX. ročník streleckej súťaže 
o Pohár generálneho riaditeľa

Tradičný šesťboj pozostával z troch gu-
ľových disciplín (srnec, redukovaný kam-
zík, diviak na prieseku) a troch brokových 
disciplín (oblúk, batéria, vysoká veža).

Po  náročnej a  napínavej súťaži sa 
na  stupeň víťazov nakoniec postavili 
a  prvé miesto získali strelci z  OZ Seme-
noles Liptovský Hrádok v zložení Ing. Ró-
bert Láska a  Kristián Kováč, na  druhom 
mieste sa umiestnili strelci z OZ Prievidza 
v  zložení Ing.  Martin Michalka a  Ondrej 
Režo a  na  treťom mieste skončilo druž-

stvo „Dôchodcovia 2“ v  zložení Ing.  Ján 
Líška a Ing. Jaroslav Ďurík.

Víťazom v  kategórii jednotlivcov sa 
stal Ing. Martin Michalka – OZ Prievidza, 
na druhom mieste sa umiestnil Stanislav 
Krázel – OZ Levice a na treťom mieste sa 
umiestnil Ing.  Anton Molnár – OZ Topoľ-
čianky.

Víťazom srdečne blahoželáme.
Podujatie sponzorovali DYAS s.r.o Slo-

vakia ALTHAN s.r.o Humenné a Odborový 
zväz DREVO, LESY, VODA.

Michal Dobranský,  
OZ Vranov nad Topľou
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Po stopách divokých včiel
Brtníctvo sa vracia do poľských lesov

Do 19. stor. sa v európskych krajinách de-
dilo z  pokolenia na  pokolenie. V  súčasnej 
Európe sa ním zaoberajú iba v  Baschkirii 
na  juhu Uralu. Tam sa zachovalo v nezme-
nenej podobe. Reč je o brtníctve ako ná-
ročnom spôsobe včelárenia, pretože ak sa 
chcete dostať ku včelám, musíte ísť hlboko 
do lesa.

Svoje by o  tom vedeli rozprávať kolego-
via z  poľských lesov, ktorí pod odborným 
dohľadom baschkirskych včelárov v  roku 
2007 opätovne naštartovali brtnícku tradíciu 
v poľských borovicových lesoch. Cieľom toh-
to projektu je vrátiť včelu do jej pôvodného 
prirodzeného prostredia a s pomocou člove-
ka udržať jej život v  lese. Môžeme povedať, 
že obchôdzka borovíc im trvá osem až deväť 
hodín, pretože brte so včelami sú výrazne 
od  seba vzdialené. Pri tomto spôsobe vče-
lárenia je najdôležitejšie naučiť sa odhadnúť 
koľko medu môže brtník včelám zobrať. Me-
dobranie treba robiť s citom, pretože na roz-
diel od  chovu včiel v  úľoch včely v  brtiach 
nie sú prikrmované cukrom. Medobranie 
v neskorom lete treba robiť opatrne. Najbez-
pečnejšie je odoberať med v  čase hojnosti 
od mája do slnovratu. Trik úspechu brtníctva 
spočíva v ponechaní dostatku medu včelám 
na zimu a včasný jarný rozvoj.

Pre predstavivosť je vhodné uviesť, že brť 
je dutina (15-20 cm široká, 100-120 cm dlhá) 
vydlabaná do masívneho kmeňa ihličnatého 
stromu, najčastejšie borovice, smreka, alebo 
jedle. Listnaté stromy pre tento účel nie sú 
veľmi vhodné, pretože sú pre včely studené 
a  naviac neprodukujú živicu, ktorá zalieva 
pory vo vydlabanej dutine a tak svojím spô-
sobom zakonzervuje a stom nevysychá.

Derevlansko bolo charakteristické hojným 
výskytom včiel. Zberači medu, z  tých dôb 
známi ako brtníci, sa vyskytovali predovšet-
kým v oblasti medzi riekami Irpiň, Sluč a Pry-
pjať. Miestne lesy sú totižto bohaté na boro-
vice a v borových hájoch divoké včely hojne 
hniezdili. Ľudia zbierali ich med a  s  prichá-
dzajúcou jarou ho predávali cudzím kupcom, 
ktorí prichádzali po obchodných cestách. Vo 
väčšine historických záznamov sa uvádza, 
že so začínajúcim nevoľníctvom na Ukrajine 
brtníci postupne zanechávali svoje remeslo, 
a tak tato činnosť na začiatku 18. stor. takmer 
zanikla.

Historický význam brtníctva
Med býval svojbytnou valutou až do  ne-

skorého stredoveku, preto ľudia mávali záso-
by včelieho vosku a iných včelích produktov 
– ukladali ich do komôr, zhromažďovali, ale-
bo rôzne vymieňali. Koloda (колода) – jed-
notka objemu sypkých materiálov a  medu, 
rozšírená po  ukrajinských zemiach v  14. až 

18. stor. bola dôležitou mernou jednotkou, 
ktorej význam, čoby platidla, sa presunul 
z lokálnej úrovne do národnej, kde vydržala 
v obehu jedno storočie.

V dávnych dobách ľudia ľahšie vystopova-
li hniezdo. Takéto záťahy mali značný vplyv 
na  počty divokých včiel, čo ľudí donútilo 
postupovať hlbšie do  lesa a  osídľovať nové 
územia.

Včely sa najčastejšie usídľovali v dutinách 
borovíc, niekedy v starých stromoch s vyhni-
tým stredom, inokedy v dutinách po zásahu 
blesku. Toto boli ideálne podmienky pre „za-
bývanie“ divokých včiel – stačilo len utesniť 
nežiaduce diery propolisom, aby sa tak brá-
nili voči iným druhom hmyzu a vôňa živice 
ich aktivizovala k činnosti. Takýto obyvatelia 
stromov prinášali výhody i samotným drevi-
nám. Znižovala sa miera hnitia dreva a iných 
poškodení kmeňov, lebo vosk, propolis, 
ktorý včely vyrábali, pôsobil dezinfekčným 
účinkom.

Zo začiatku sa pojmom brte – brť (ukrajin-
sky борть / borť) – označovali dutiny, v kto-
rých žijú včely. Tie sa v  lese proste privlast-
ňovali tak, že ten kto prvý našiel hniezdo, 
urobil na strome značku a podľa zvykového 
práva mu na túto brť nik iný nemohol chodiť 
a nik iný okrem jej majiteľa sa o ňu nemohol 
starať.

Dôležité je podotknúť, že výrobky z vosku 
(predovšetkým sviečky) sa používali pri 
rôznych obradoch, preto aj vzrastal dopyt 
po výrobkoch z včelieho vosku, a tak vznikla 
aj otázka ako zvýšiť počty divokých včelstiev. 
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Z  toho dôvodu začali vznikať prvé umelé 
brte – človekom vytvorené dutiny v  zdra-
vých stromoch, vhodné pre uhniezdenie 
včiel. Začiatkom 17. stor. sa začal objavovať 
nový spôsob pre obstaranie medu divokých 
včiel označované ako „kláty“.

Zo stromov pováľaných búrkami a vetrom 
vybrali včelie hniezdo a v lese ho umiestnili 
do  iného stromu, alebo vkladali do  vopred 
pripravených opracovaných klátov na  les-
ných rúbaniach. Neskôr začali kláty pre 
hniezdenie včiel vyrábať a práve tieto kláty 
boli dlho považované za najpraktickejší a vô-
bec najlepší spôsob pre získavanie medu, 
dokonca aj po vynájdené rámčekového úľa.

Brtníctvo si vyžadovalo odvahu pre známy 
temperament lesných včiel. Preto túto prácu 
nechcel a nemohol robiť každý. K tomu bola 
ešte potrebná zručnosť pri lezení na stromy, 
ale nakoľko bol med vždy vysoko cenený, 
brtníci sa tešili veľkej úcte v spoločnosti.

Moderné-tradičné remeslo
Bez ohľadu na to, že všetky pramene po-

tvrdzujú, že brtníctvo zaniklo, v ukrajinskom 
polesí je i dnes bežné stretnúť ľudí, ktorí sa 
brtníctvu venujú. Hoci nastúpili moderné 
spôsoby, neprestali používať ani tie tradičné, 
ktoré zdedili od svojich predkov. Serhij Žyla 
je moderný brtník zo Selezivky. I napriek mo-
dernému rozvoju brtníctva je väčšina jeho 
brtí stále dlabaná sekerou, ktorú má po svo-
jom dedovi a pradedovi.

Brť je niečo podobného živému organiz-
mu: matka, trúdy a  robotnice sa správajú 
ako celok. Teoreticky môžu žiť brte nekoneč-
ne dlho, hlavnou podmienkou je, aby na ne 
nepršalo. Za  najvhodnejšie považuje Serhij 
borovicové drevo porastené hubami a  li-
šajníkmi. To sa správa ako tkanina, pretože 
dnu je teplo a zároveň pórmi odvádza veľké 
množstvo vody. Aj v brtiach s priečnym re-
zom je voda odvádzaná na povrch rýchlo, čo 
je pre včely výhodné, nakoľko tam nemajú 
vlhko, nestrácajú energiu a čas, aby odparili 
vodu. Dnes sa najviac používajú brte kláto-
vitého typu prikryté strieškou, ktoré chránia 
včelstvo pred zrážkami a  vlhkosťou. Tieto 
kláty môžete objaviť v  poľských hájoch, 
pripravené na stromoch. Kvôli tomu dnešní 

brtníci vyhľadávajú bohato ovetvené samo-
statne stojace stromy. V  minulosti sa k  pri-
pevňovaniu brtí používalo lano, ktoré si zbe-
rači vyrábali sami z losej kože. Aby sa dostali 
do koruny stromu používali «ostravy» – dlhé 
drevené trámy, na  ktorých boli z  obidvoch 
strán nabité kolíky. Po týchto jednoduchých 
rebríkoch sa potom dostávali hore k brtiam.

Existujú dva základné typy brtí: stoják (brť 
na stojato) a ležiak (brť v šikmej, ležatej po-
lohe). Brtník Pavlo Ziňkevyč tvrdí, že stoják 
je lepší, pretože v  ňom divoké včely vidia 
dutinu, čo je pre ne prirodzený domov. Pre 
brtníka je dôležité, že v stojáku môžu žiť vče-
ly veľmi veľa rokov a  plásty tvoria v  hornej 
časti dutiny, odkiaľ sa med na  jeseň zbiera. 
Pri naklonenom ležiaku tiež včely ukladajú 
med do vyvýšenej časti a v tomto prípade je 
možné odobrať dva až päť kilogramov.

Je dôležité, aby mali brte jednu stranu 
umiestnenú vyššie, lebo je v  nej teplejšie, 
a  tým aj vhodnejšie podmienky pre prezi-
movanie včelstva. V blízkosti brtí sa často na-
chádzajú studne, ktoré vytvorili brtníci, aby 
sa mohli umyť od  medu po  vybratí znášky, 
a to hneď ako zišli zo stromu. Na začiatku jari 
je potrebné vyrezať prebytočné plásty a vy-
čistiť brť od mŕtvych včiel.

Akonáhle sa začne topiť sneh, je potreb-
né vyčistiť brte, pred zimou je potrebné po-
môcť včelám zateplením ich príbytkov. Aj 
preto majú brtníci na  oddych menej času 

ako dnešní včelári. Mohlo by sa stať, že brt-
níctvo je dnes zaujímavé len pre starších 
ľudí, ale tiež mladí si často osvojujú toto tra-
dičné remeslo. Brtníci však neradi ukazujú 
osídlené hniezdo, lebo vraj keby ho ukázali, 
včely by ho následne opustili. A tak nám uka-
zujú po lese pár prázdnych brtí.

Drobné a slepé
V Selezivce riaditeľ Poleského prírodného 

parku Serhij Žyla vysvetľuje, že existujú dva 
hlavné typy divokých včiel. Prvé sú včely 
„šedé a  chlpaté“ inak označované „drobné 
slepé“, ktoré sa usídľujú ďaleko od riek. Majú 
veľmi drobný sosák, ktorý im dovoľuje zbie-
rať nektár z  maličkých kvietkov. V  riečnych 
nivách, kde sa okrem iného stretávame 
s  väčšími kvetmi, môžeme často pozorovať 
iný druh včiel – veľké žlté včely s dlhým so-
sákom. Tento vysoko organizovaný hmyz sa 
celkom samovoľne sťahuje do dutín, ktoré si 
poťahuje voskom.

Pán Pavlo tvrdí, že veľkosť včiel je ovplyv-
nená prostredím. Nakoľko sídlia v  dutinách 
a cez veľmi malé otvory v stromoch niekoľ-
kokrát denne lietajú do brtí, nemôžu vyrásť 
do  veľkých rozmerov. Často sa stretávame 
s tým, že tieto divoké včely majú povesť ag-
resívnych, ale podľa viacerých brtníkov to 
vždy závisí od  konkrétneho včelstva, hoci 
v  období rojenia tieto včely nikto a  nič ne-
zastaví.

Brtníci by vám mohli vymenovať dlhý zo-
znam škodcov rôznych rozmerov: od kliešti-
ka, cez ďatle, kuny až po medveďa. 

V Derevlansku sú včelári naučení „hos-
podáriť“ stále klasicky v  brtiach, ktorých je 
na ploche celého parku (24.600 ha) cez 700. 
Strážci parku sú zároveň včelári. Včely žijú 
v  lese, ten listnatý, zmiešaný, im poskytuje 
dobrú znášku. Dobrý výnos zaisťuje hlavne 
lipa, ktorú včely využívajú i  ako zdroj krmi-
va na zimu. Výnos z jednej brte sa pohybuje 
okolo 20 kg medu. Tento spôsob včelárstva 
pretrval na území Európy viac ako 1000 ro-
kov. V  oblastiach Ukrajiny, Bieloruska, Litvy 
a  Lotyšska pretrváva do  dnes. (Zdroj inter-
net)

-as-
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Na  základe požiadavky zástupcu gene-
rálneho riaditeľa Egererdő Zrt. Ing.  Urbá-
na Pála, ktorý je  zároveň predsedom les-
níckeho oddelenia Národného združenia 
lesného hospodárstva v  Maďarsku, sme 
25.7.2019 zorganizovali na pôde nášho od-
štepného závodu odbornú lesnícku exkur-
ziu pre kolegov z Maďarska. Snaha vyhovieť 
jeho prosbe bola samozrejmá hlavne preto, 
že nás okrem spoločného projektu cezhra-
ničnej spolupráce Lesníci deťom spája aj 
vzájomný profesijný rešpekt a priateľstvo. 
Počas tejto akcie nás navštívilo 33 kole-
gov zo všetkých kútov Maďarska. Zástup-
com generálneho riaditeľstva LESOV SR 
bol výrobno-technický riaditeľ Ing. Miro-
slav Skladaný.

Exkurzia mala byť zameraná na  reali-
záciu letnej obnovnej ťažby nad priro-
dzeným zmladením, oboznámenie sa so 
Zákonom 543/2002 Z.z. – najmä čo sa týka 
obmedzení v  jednotlivých stupňoch ochra-
ny, a tiež na informácie o  jednotlivých dru-
hoch chránených území na  Slovensku. Za-
hraniční kolegovia mali záujem oboznámiť 
sa aj s  legislatívnymi kritériami zabezpeče-
ného lesného porastu, záväznými ukazova-
teľmi PSoL, fungovaním štátneho dozoru 
v lesoch na Slovensku a ako z neutíchajúcej 
diskusie priamo v teréne aj počas obeda vy-
plynulo, zaujímalo ich aj mnoho iného.

Pred deviatou sme sa stretli na  území 
Lesnej správy Rimavská Sobota, v  obci 
Hajnáčka. Chceme sa osobitne poďakovať 
pánu starostovi Ivanovi Poprockému, ktorý 
nám poskytol priestor na posedenie aj malé 
občerstvenie. Po  uvítaní hostí nasledovala 
krátka informácia o  OZ Rimavská Sobota, 
výklad niektorých častí Zákona o  ochrane 

Odborná lesnícka exkurzia na pôde 
OZ Rimavská Sobota

prírody a krajiny a porovnanie Programu sta-
rostlivosti o  les s  programom starostlivosti 
o  chránené územia. Po  teoretickom úvode 
a  rozdaní informačných brožúr o  exkurzii 
v maďarskom jazyku sa kolóna desiatich te-
rénnych áut vydala na cestu.

Prvou zastávkou bol porast 923 a  11 
na  Lesníckom obvode Blhovce. Mali sme 
možnosť vidieť aktuálnu obnovnú ťažbu 
(presvetľovanie aj dorub) nad prirodzeným 
zmladením. Jedná sa o 105-ročný porast so 
zastúpením BK, DZ a CR. V časti, na ktorej bol 
v  lete 2016 vykonaný dorub, bolo viditeľné 
pekné odrastanie prirodzeného zmladenia. 
Dôležitým momentom bolo včasné odstrá-
nenie zbytkov po ťažbe.

Na tom istom LO sme si prezreli ešte jeden 
105-ročný porast, 717 a 11 so zastúpením HB, 

BK a CR. V roku 2017 a tiež v tomto roku 
(do konca apríla) v ňom bola vykonaná 
OÚ ťažba (presvetľovanie aj dorub). Aj 
tento porast charakterizuje včasné od-
stránenie zbytkov po ťažbe a prosperu-
júce prirodzené zmladenie. Porast sme 
vybrali do  prezentácie tiež preto, že 
priamo susedí s porastom 723, ktorý je 
súčasťou prírodnej rezervácie Steblová 
Skala s 5. stupňom ochrany.

Na tretej zastávke sme navštívili je-
den z dvoch objektov Pro Silva, ktoré obhos-
podaruje LS Rimavská Sobota. Objekt Pro 
Silva Mokrá dolina má výmeru 150,16 ha. 
Zámerom jeho vytvorenia bolo dosiahnutie 
vertikálnej a  horizontálnej štruktúry poras-
tov, zachovanie genofondu pôvodných dre-
vín najmä buka a duba zimného, dosiahnu-
tie vyššieho podielu cenných sortimentov 
predržaním rubne nezrelých stromov a vylú-
čenie umelej obnovy. V rámci tohto objektu 
sme pozreli porast 662 s vekom 120 rokov, 
so zastúpením BK,DZ,HB, kde v r. 2017 bolo 
jednotlivým výberom vyťažených cca 400 
m3 dreva.

Počas posedenia pri dobrom obede sme 
prekonzultovali ďalšie otázky: kritériá za-
bezpečeného porastu, spôsob preberania 
zabezpečených porastov štátnou správou 
v Maďarsku a u nás, dobu zabezpečenia po-
rastov, záväzné ukazovatele PSoL, prenos 
sadbového materiálu, záväznosť počtu sa-
deníc na ha, spôsob vykonania a rozsah štát-
nych dozorov, pojem predčasná obnova atď.

Poobede sme navštívili LS Hnúšťa, ktorú 
v r. 2014 najviac postihla veterná smršť Žo-
fia. OZ Rimavská Sobota v rokoch 2014-2015 
spracoval cca 395.000 m3 kalamitnej hmoty, 
z čoho cca 268.000 m3 bolo práve na tejto LS. 
Po základných informáciách o lesnej správe 
sme si pozreli porast 1001 so zastúpením BK, 
BO, SC,a HB. V tomto poraste bola v r. 2013 
vykonaná prebierka nad 50 rokov v objeme 
103 m3. V máji 2014 bola zasiahnutá kalami-
tou, ktorú sme spracovali v roku 2015 v ob-
jeme 1.739m3 na  ploche 9,10 ha. Zalesňo-
vanie ani ochrana MLP proti burine na tejto 
ploche vykonaná nebola, keďže odrastanie 
drevín a stav porastu si to nevyžadoval. Celá 
plocha vznikla z  prirodzenej obnovy a  to 
v zastúpení BK 55 %, HB 35 %, DZ 8 % a 2 % 
dreviny BO, JS, JH a JL.

Po tejto poslednej zastávke sme sa rozlú-
čili s Maďarskými kolegami, ktorí odchádzali 
podľa vlastných vyjadrení veľmi spokojní, 
plní dojmov a  nových informácií. Myslím 
si, že akcia splnila očakávania a bola ďalším 
krokom na  ceste budovania cezhraničnej 
spolupráce.

Ing. Gabriel KOVÁCS 
OZ Rimavská Sobota
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Hrhovské (ne)spustnuté pôdy

Dobročský prales

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Čierny Balog
976 52 Čierny Balog
okres Brezno
(N 48°41′48″ E 19°41′03″)

49.

50.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Rožňava
049 44 Hrhov – kú
okres Rožňava
(N 48°36′20″ E 20°44′52″)



Hrhovské 
(ne)spustnuté 

pôdy 
označujú územie v  okolí 
obce Hrhov, ktoré tu vzniklo 
v  12./14. storočí odlesňo-
vaním a  pastvou. Nastúpila 
erózia spôsobená vodou 
a vetrom a podporená sklo-
nom vápencových svahov 
zvažujúcich sa do  Turnian-

Dobročský prales
sa nachádza v  obvode Od-
štepného závodu Čierny 
Balog, v  doline Brôtovo, 
asi  šesť kilometrov za  ob-
cou Dobroč. Patrí medzi 
najstaršie pralesovité rezer-
vácie na  Slovensku. O  jeho 
záchranu sa zaslúžil vý-
znamný lesník Karol Kánn, 
ktorý začiatkom 20. stor. 
inicioval vypracovanie zo-

skej kotliny. Nakoniec výmera tohto územia dosiahla 2500 ha. 
V 20. storočí sa zrodila myšlienka toto územie nachádzajúce 
sa na extrémne prehrievaných vápencových svahoch Sloven-
ského krasu zalesniť. Problematikou zalesnenia tohto „neza-
lesniteľného“ územia sa zaoberali pracovníci Výskumného 
ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene spoločne s rožňav-
skými lesníkmi. Odskúšali viacero spôsobov. V r. 1959 vyvážali 
na svahy humóznu zeminu. Použitá bola aj metóda tzv. pleši-

znamu chránených prírodných pamiatok Uhorska. Násled-
ne predložilo banskobystrické lesné riaditeľstvo v  r. 1913 
návrh na ochranu troch pralesov vrátane Dobročského. Ná-
vrh bol schválený ministerstvom orby v Budapešti v r. 1913 
a akékoľvek využitie pralesa bolo zakázané. V r. 1933 Anton 
Hatial vymeral a  vytýčil 91 hraničných kopcov a  hraničné 
stromy označil ležiacimi červenými krížmi. Okrem 49,88 ha 
pralesa vyznačil aj jeho ochranné pásmo o rozlohe 40,74 ha. 

veckého kolového vysadzovača, no najúčinnejšou sa ukázala 
pyrotechnická metóda vystreľovania jám pre zalesňovanie, 
ktorú realizovali v r. 1964. Vznikali ňou plytké jamy s prieme-
rom jeden meter, do ktorých sa navážala zemina. Odstrelené 
skaly sa použili okolo jamiek ako zábrana pred eróziu. Medzi 
drevinami použitými pri zalesňovaní bol jaseň mánový, dub 
zimný, letný a  plstnatý, čerešňa mahalebková, jarabina mu-
kyňa, drieň, lipa, hrab... Najviac sa osvedčila borovica sosna 

Cieľavedomý výskum pralesov začal potom, čo založil šesť 
výskumných plôch (r.  1948). Za  rezerváciu bol Dobročský 
prales vyhlásený v r. 1913 po tom, čo lesníci zistili, že sa jedná 
o  fragment pôvodných lesov. NPR sa nachádza v  nadmor-
skej výške 720 až 1005 metrov v piatom vegetačnom pásme 
(jedľovo-bukového). So súčasnou výmerou 103,85 hektárov 
a  100,44  ha ochranného pásma. Rada Európy NPR udelila 
v  r.  1998  Dobročskému pralesu Európsky diplom. 450-roč-

i  nenáročná a  nepôvodná 
borovica čierna. Na svahoch 
boli založené aj viaceré 
výskumné plochy pre do-
kumentovanie praktických 
poznatkov. O  revitalizáciu 
tohto územia sa zaslúžili 
najmä Dušan Zachar, Rudolf 
Midriak a Ján Lipták. Hrhov-
ské (ne)spustnuté pôdy boli 
vyhlásené za významné les-
nícke miesto 10.5.2018.

ná pamätná jedľa, zlomená 
vetrom v r. 1964, mala prie-
mer kmeňa 193  cm, obvod 
sedem metrov a  výšku 
56 m. Buk a  javor má život-
nosť 220-250 rokov. Smrek 
sa dožíva až 350 rokov, naj-
väčší má hrúbku 137  cm 
a výšku 54 m. Za významné 
lesnícke miesto bol vyhláse-
ný 22.10.2018.



Furmanská súťaž ťažných koní o valašku 
v Detve

Potulky po krásach južnej Moravy

Poslednú augustovú sobotu sa konal 
17. ročník Furmanskej súťaže ťažných koní 
o valašku v Detve. Súťaž sa konala 31.8.2019 
na  detvianskom amfiteátri. Spoluorganizá-
torom súťaže boli okrem mesta Detva a Ag-
rosevu Detva s.r.o. aj Lesy SR štátny podnik, 
Odštepný závod Kriváň. Súťaže sa zúčastnilo 
17 párov ťažných koní. Súťažilo sa za letného, 
sparného počasia už v  tradičných disciplí-
nach: slalom so záťažou, ťahanie dreva (gu-
ľatiny) a  ťahanie železných saní so záťažou. 
V prvej disciplíne ide hlavne o súhru medzi 
furmanom a  koňmi, pričom dôležitý je čas 
absolvovania trate. Ďalšie dve disciplíny sú 
silové a  tu je potrebné, aby koníky ukázali 
svoju silu. Víťazom prvej disciplíny bol Ján 
Suško z  Belej nad Cirochou s  pomocníkom 
Petrom Burdom. Ich kone Cézar a Kari prešli 
trať za dve minúty a dvadsať sekúnd. V ďal-
ších dvoch disciplínach boli úspešní domáci 
furmani Štefan Stehlík a Jaroslav Stehlík. Ich 
kone Tobi a  Vilo boli aj celkovými víťazmi 

17. ročníka Furmanskej súťaže ťažných koní 
o valašku v Detve. Víťazstvo však nebolo dô-
ležité a  víťazmi boli všetci zúčastnení. Mňa 
však hrial pri srdci pocit, že podnik, v ktorom 
pracujem, sa spolupodieľa na  organizovaní 
takéhoto podujatia a dáva prácu furmanom 
(aj keď nie celkom dostatočne zaplatenú), 

a  tým prispieva k  tomu, aby sa furmani 
s koňmi nevytratili z našich lesov. Utrpel by 
les a s ním aj všetci, ktorí v  lese pracujeme. 
Vážme si týchto ľudí a  pokiaľ je to možné, 
podporujme ich a s nimi aj ich koníky.

Ing. Pavel Hriň – referent ekológie 
poverený vedením VTÚ, OZ Kriváň

Závodný výbor pri OZLT Banská Bystrica 
pripravil pre svojich zamestnancov pozná-
vací zájazd za pamiatkami a zaujímavosťa-
mi južnej Moravy v  dňoch 19.-21.9.2019. 
Nakoľko sme mali v autobuse voľné miesta, 
radi sme privítali kolegyne z GR a OZ Kriváň.

Naše putovanie sa začalo v skorých ran-
ných hodinách a  prvou zastávkou bola 
prehliadka zámku Lednice – sídlo rodu 
Lichtensteinovcov. Po  presune do  Valtíc 

sme si pozreli ďalšiu barokovú stavbu zá-
mok Valtice. Poobede sme prijali pozvanie 
na  ochutnávku vín v  rodinnom podniku 
Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, kde 
nám ukázali pivnice, poskytli zaujímavé 
informácie o  výrobe jednotlivých druhov 
vín. Naše chuťové poháriky pri ochutnávke 
potešilo sedem druhov výborného vínka 
s  odborným výkladom majiteľa podni-
ku. Ďalší deň začal prehliadkou komple-
xu Punkevních jaskýň, plavbou loďkami 
na podzemnej riečke Punkve a „turistickú“ 
časť zájazdu sme ukončili výstupom lanov-
kou na Macochu, kde sme sa pokochali (či 
zhrozili?) pohľadom do  známej priepasti. 
Slavkov u  Brna je známy bitkou troch ci-
sárov a  aj svojím barokovým zámočkom. 
Odborný výklad každého z  nás obohatil 
o  ďalšie vedomosti. V  Brne nás v  podve-
čer čakala prehliadka mesta. Zájazd sme 
ukončili návštevou mesta Znojmo a hlavne 
jeho zaujímavým podzemím, ktoré je dĺž-
kou 28 km najväčším v celej ČR. Historické 
mesto Mikulov so svojím barokovým zám-
kom nám doprialo okrem iných zaujíma-
vostí výhľad na časť známej úrodnej vinár-
skej oblasti. Obohatení o nové vedomosti, 
s dobrou náladou a fantastickými zábermi, 
v  krásnom jesennom počasí opúšťame 
Českú republiku a  vraciame sa do  našich 
domovov.

Ing. Zdenka Koubeková,
ekonóm (RSLT), OZLT
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Pomysleli by ste si, že pri toľkých predpi-
soch a normách, ktoré sme povinní zabezpe-
čiť pri realizácií vnútornej, ale najmä externej 
prevádzky, k nej nemôže dôjsť. Opak je však 
pravdou. Čo to je teda nebezpečná udalosť 
a  na  čo nás má upozorniť? Ale pekne po-
poriadku. Najprv si pomôžeme legislatívou. 
Aké povinnosti nám vyplývajú zo zákona?, 
teda okrem ďalších realizovaných opatrení.

Legislatívou máme „nebezpečnú udalosť“ 
ošetrenú v zákone 124/2006 Z. z. o bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a to v týchto 
§ a odstavcov:

§ 17
Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povola-

nia, nebezpečná udalosť a závažná priemy-
selná havária

1) Zamestnanec je povinný bezodkladne 
oznámiť zamestnávateľovi vznik

a) pracovného úrazu alebo služobného 
úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utr-
pel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,

b) iného úrazu ako pracovného úrazu 
alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom 
pracovného úrazu, ak vznikli na  pracovisku 
alebo v priestoroch zamestnávateľa,

c) nebezpečnej udalosti,
d) závažnej priemyselnej havárie.
2) Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi 

vznik udalosti uvedenej v odseku 1 má aj za-

Nebezpečné udalosti v štátnom podniku 
LESY SR

mestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola 
svedkom vzniku uvedenej udalosti. Zamest-
návateľ je povinný vnútorným predpisom 
určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje 
vznik udalosti podľa odseku 1.

3) Zamestnávateľ je povinný po oznámení 
podľa odseku 1 bezodkladne vykonať po-
trebné opatrenia, aby nedošlo k  ďalšiemu 
ohrozeniu života a zdravia.

8) Zamestnávateľ je povinný viesť eviden-
ciu

a) pracovných úrazov, v ktorej uvedie úda-
je potrebné na  spísanie záznamu o  regis-
trovanom pracovnom úraze, ak sa následky 
pracovného úrazu prejavia neskôr,

b) iných úrazov ako pracovných úrazov 
a  nebezpečných udalostí, v  ktorej uvedie 
údaje o príčine vzniku a o prijatých a vyko-
naných opatreniach na  predchádzanie po-
dobným úrazom a udalostiam,

c) priznaných chorôb z povolania a ohro-
zení chorobou z  povolania, v  ktorej uvedie 
údaje o príčine vzniku, o prijatých a vykona-
ných opatreniach na predchádzanie tej istej 
alebo podobnej chorobe z povolania.

9) Zamestnávateľ je povinný plniť povin-
nosti podľa odseku 4 písm. a) a c) a odseku 
5 písm. a) prvého bodu aj pri nebezpečnej 
udalosti, pracovnom úraze, inom úraze, cho-
robe z  povolania, ohrození chorobou z  po-
volania.

4) Zamestnávateľ je povinný registrovať 
pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pra-
covná neschopnosť zamestnanca trvajúca 
viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku 
ktorej došlo následkom pracovného úrazu 
(ďalej len „registrovaný pracovný úraz“), tak, 
že

a) zistí príčinu a  všetky okolnosti jeho 
vzniku, a  to za  účasti zamestnanca, ktorý 
utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to 
možné so zreteľom na  jeho zdravotný stav, 
a za účasti príslušného zástupcu zamestnan-
cov pre bezpečnosť; v  prípade smrti alebo 
ťažkej ujmy na  zdraví (ďalej len „závažný 
pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný 
prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného 
bezpečnostného technika,

c) prijme a  vykoná potrebné opatrenia, 
aby sa zabránilo opakovaniu podobného 
pracovného úrazu.

5) Zamestnávateľ je povinný po  prijatí 
oznámenia bezodkladne oznámiť vznik

a) registrovaného pracovného úrazu
1. zástupcom zamestnancov vrátane prí-

slušného zástupcu zamestnancov pre bez-
pečnosť,

Podrobné rozpracované postupy sú v na-
šej vnútropodnikovej smernici

Sm G 002(4) Postup pri vzniku úrazu a ne-
bezpečnej udalosti

Pri nakladaní dreva na vozidlo sa rozfúkal silný vietor, pričom na kabínu auta spadol suchý strom. Nikomu sa 
nič nestalo.

Pri nakladaní surových kmeňov praskol otočný stĺp 
na  hydraulickej ruke jedným lomom a  obsluhu vy-
sadilo zo sedačky. Otočný stĺp ostal v neprirodzenej 
polohe na poistnom čape, obsluhe sa nič nestalo.
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|   z lesníckej prevádzky 18



Čo si pod pojmom nebezpečná udalosť 
máme predstaviť? Nebezpečná udalosť je 
udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpeč-
nosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo 
k poškodeniu jeho zdravia.

Z  tohto stručného prehľadu legislatívy 
a definície vyplýva, že aj okolo takej nebez-
pečnej udalosti je pomerne dosť paragrafov 
a aj odstavcov, a  tým pádom aj povinností. 
Samozrejme nie je to samoúčelne a  má to 
význam aj u  nášho podniku. Ak sa evidujú 
tieto udalosti aj napriek tomu, že akože ni-
komu sa nič nestalo, je to veľmi dôležite pre 
ďalšiu organizáciu práce a  prijímaní opat-
rení, aby zamestnávateľ chránil svojich za-
mestnancov pred úrazmi, ktoré môžu mať až 
fatálne následky. Aj náš podnik pri rozbore 
nielen nebezpečných udalosti, ale aj pracov-
ných úrazov, prijal veľmi závažne opatrenie, 
keď odstavil z  prevádzky 45 hydraulických 
rúk, ktoré vykazovali zvýšenú poruchovosť 
a  nebezpečenstvo nasadenia v  prevádzke 
pri odvoze dreva. Okrem toho veľa nebez-
pečných udalosti vznikne priamo pri práci 
v  lese. Niektorí zamestnanci napríklad ani 
netušia,  keď nepozorovane prejdú okolo 
medveďa prípadne iného nebezpečného 
zvieraťa. Taktiež sa často stáva, že s  tým čo 
pracujeme, nás síce ohrozí, ale našťastie sa 
nič nestane. A ak ste si prečítali len časť le-
gislatívy, ktorá okolo toho niečo hovorí, ur-

čite Ste pochopili, že nebezpečná udalosť 
je v  podstate Váš „strážny anjel“, a  preto je 
potrebné sa aj týmto udalostiam podrobné 
venovať a  prijímať také opatrenia, aby sme 
dôsledky týchto udalosti čím najviac elimi-

Pri jazde nákladného auta po štátnej ceste sa zrazu uvoľnila hydraulická ruka, dôvod uvoľnenia sa zatiaľ vyšetruje. Hydraulická ruka strhla zábradlie na moste. Na-
šťastie sa taktiež nestal žiaden úraz.

novali najlepšie okamžite vylúčili. Pár takých 
nebezpečných udalosti si ukážeme na tých-
to fotkách a  sami usúdite, že niektoré sa 
mohli skončiť veľmi zle.

Ing. Marian Jagerčík

Zídenie nákladného nákladného auta z krajnice z dôvodu vyhýbania sa protiidúcemu vozidlu, vodičovi sa nič 
nestalo.
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Narodil sa 18.8.1939 v  Banskej Bystrici, 
kde absolvoval aj základnú školu. Pokra-
čoval na  II. Jedenásťročnej strednej škole 
v  Banskej Bystrici (1956). Nasledovalo štú-
dium na  Vysokej škole lesníckej a  drevár-
skej, Lesnícka fakulta vo Zvolene (1962). 
Postgraduálne štúdium „Ochrana a  tvorba 
ŽP“, absolvoval na  LF Vysokej školy poľno-
hospodárskej v Brne (1975).

Lesnícku prax začínal v období 1962-1965 
u  Štátnych lesov, Lesný závod Muráň, ako 
technik polesia Revúca. Obdobie 1965-1973 
Ústav pre hospodársku úpravu lesov (Le-
soprojekt) Zvolen ako taxátor. V  roku 1973 
prechádza do profesionálnej štátnej ochra-
ny prírody na SÚPSOP – stredisko v Banskej 
Bystrici, kde sa od  roku 1974 stal vedúcim 
oddelenia, neskôr (1978-1990) bol vedúcim 
odboru ochrany prírody na  znovu ustano-
venom Krajskom stredisku štátnej pamiat-
kovej starostlivosti a ochrany prírody.

Od  roku 1990 bol riaditeľom banskobys-
trického strediska Ústredia štátnej ochrany 
prírody a  od  roku 1992 riaditeľom samo-
statného Strediská štátnej ochrany prírody 
v  Banskej Bystrici. Po  začlenení do  Sloven-
skej agentúry životného prostredia (SAŽP) 
v  roku 1993 bol vedúcim útvaru ochrany 
prírody banskobystrickej pobočky SAŽP 
a po osamostatnení ochrany prírody od po-

Narodil sa 26.8.1939 v  Michalovciach 
v  rodine živnostníka. Tu absolvoval aj zá-
kladné vzdelanie. Pokračoval na Jedenásť-
ročnej strednej škole, Michalovce (1956). 
V roku 1956 nastúpil na Vysokú školu les-
nícku a  drevársku vo Zvolene, štúdium 
prerušil, nastúpil do zamestnania a dokon-
čil ju diaľkovo (1968). Lesnícku prax začal 
v  období rokov 1959-1968 na  Štátnych 
lesoch, Lesný závod Bardejov, ako les-
ník. Následne v  rokoch 1968-1979 prešiel 
na  Slovenský ústav pamiatkovej starostli-
vosti a  ochrany prírody Bratislava, odbor-
ný pracovník na  oddelení projektovania 
a  prognostiky. V  rokoch 1979-1986 po-
kračoval na Štátnych lesoch, Lesná správa 
Krásnohorské Podhradie, ako samostatný 
technik výroby. V období rokov 1986-2000 
pracuje na Ústredí štátnej ochrany prírody, 
Liptovský Mikuláš, ako zoológ na oddelení 
starostlivosti o  genofond, i  ako lesník pre 
chránené územia.

Choč, chránené územia stredoslovenskej 
časti Muránskej planiny a  i.), na  zavádzaní 
praktickej starostlivosti o  chránené územia 
a  na  projektovaní náučných chodníkov. 
Vypracoval návrh na  vyhlásenie kultúrnej 
pamiatky „Vodný žľab v doline Rakytovo pri 
Dol. Harmanci“ a bol spoluautorom Lesníc-
keho skanzenu vo Vydrovskej doline. Za-
slúžil sa o  udelenie „Európskeho diplomu“ 
pre NPR Dobročský prales. Od roku 2004 je 
na dôchodku a zaoberá sa históriou ochra-
ny prírody a lesníctva. Naďalej spolupracuje 
s UMB Banská Bystrica a TU Zvolen. Je auto-
rom biografickej publikácie o  J. Dekretovi 
Matejovie (2019).

V  rokoch 1973-2008 publikoval vyše 450 
príspevkov (v  spoluautorstve 65), z  čoho 
bolo viac ako 100 významnejších odbor-
ných článkov. Je autorom textu publikácie 
„Národné parky Slovenska“ (1996) a Sloven-
ské národné parky (2004). Nositeľ cien „Za-
slúžilý pracovník kultúry“ (1989), „Cena mi-
nistra životného prostredia“ (1999), plaketa 
„Za rozvoj banskobystrického kraja“ (2001), 
a „Cena primátora Banskej Bystrice“ (2007) 
za celoživotnú propagáciu ochrany prírody. 
Prestížnu „Cenu Jozefa Dekreta Matejovie“ 
získal v  roku 2009. Svoj dôchodok využíval 
na popularizáciu a publikovanie histórie les-
ného hospodárstva na Slovensku.

Ing. Július Burkovský

Ing. Ladislav Haršáni

lovice roka 2000 pracoval v  ústredí novo-
vytvorenej odbornej organizácie – Štátna 
ochrana prírody SR so sídlom v  Banskej 
Bystrici. Počas svojej odbornej aktivity sa 
podieľal na  príprave viacerých chránených 
území na  strednom Slovensku, na  inventa-
rizačných prieskumoch (napr. NPR Príboj, 

Z  tejto pozície odišiel do  dôchodku 
v roku 2000.

Spolupracoval na  celoslovenskom 
projekte Návrhov preventívnych opatre-
ní ochrany prírody pre niektoré okresy 
na Slovensku. Podieľal sa na vypracovávaní 
niektorých územných priemetov ochrany 
prírody pre veľkoplošné chránené územia. 
Ako lesník bol poverený koordinovaním 
lesného hospodárstva s  ochranou príro-
dy v  jednotlivých chránených územiach. 
Neskôr sa špecializoval na  zoologickú 
problematiku v chránených územiach. Bol 
členom poľovníckej komisie Slovenského 
poľovného zväzu, spolupracoval aj so Slo-
venským zväzom ochrancov prírody a kra-
jiny. Svoje výskumy a poznatky publikoval 
v  ochranárskych zborníkoch a  ochranár-
skej tlači.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

Blahoželáme čerstvým lesníckym 
osemdesiatnikom

Ing. Július Burkovský

Ing. Ladislav Haršáni
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Lesy pri búrlivom mori
Dánsko sa výmerou svojho územia a poč-

tom obyvateľov veľmi podobá práve našej 
krajine. Napriek tomu, že väčšina jeho úze-
mia bola pôvodne pokrytá lesmi, dnes za-
berajú len čosi okolo 14,5% jeho územia, čo 
zodpovedá 625 tisíc hektárom. Výmera lesov 
však bola na  jeho území v  minulosti ešte 
nižšia. Okolo roku 1800 zostalo v  Dánsku 
kvôli intenzívnej a  nekontrolovanej ťažbe 
v  prospech poľnohospodárstva iba 2-3% 
lesnej pokrývky.  Úsilie o  zvýšenie výmery 
lesov sa začalo v  roku 1805 dánskym záko-
nom o lesoch a lesy sa tak naďalej rozširujú 
aj dodnes.  Dánsko je však v  lesných poras-
toch stále veľmi chudobné – v  porovnaní 
s Európou ako celkom. Riedke lesné oblasti 
sú po  krajine nerovnomerne rozmiestnené. 
Nachádzajú sa hlavne pozdĺž vysokého hre-
beňa Jutského polostrova, na severnom Zé-
lande a  na  Bornholme. Rovnako tak je veľa 
menších lesov aj v  blízkosti veľkých miest. 
Južne od boreálnej ihličnatej lesnej zóny je 
Dánsko najsevernejšou krajinou stredoeu-
rópskeho mierneho lesného pásma.

komoditu pre Dánsko. Takmer 80 % európ-
skych exportov živých vianočných stromče-
kov pokrýva práve Dánsko. Plantáže vianoč-
ných stromčekov preto nájdeme až na  5% 
lesných pozemkov v krajine.

V roku 1989 sa parlament rozhodol zdvoj-
násobiť výmeru lesov v Dánsku, tá by mala 
za približne 75 rokov dosiahnuť až 1.075.000 
ha (25% dánskej plochy).  Odvtedy sa lesná 
plocha rozrástla v priemere o viac ako 3.300 
ha ročne, z  približne 532.000 ha na  súčas-
ných 625.000 ha, takže išla správnym sme-
rom. V posledných rokoch sa však trend spo-
malil a plocha nového zalesňovania vzrástla 
len o  1.400 ha. Aby bolo možné dosiahnuť 
cieľ v časovom rámci (okolo roku 2065) bude 
musieť táto plocha rásť do  budúcnosti 
takmer sedemkrát rýchlejšie. Na nových plo-
chách hlavne v oblasti Jutska sa vysádza pô-
vodný listnatý les v ktorom dominuje najmä 
dub.

Celkovo je v  Dánsku takmer 24.000 les-
ných majetkov. Väčšina z nich je veľmi malá, 
o čom svedčí aj fakt, že 80% všetkých vlast-
níkov lesov, ktorí majú spolu menej ako 10 
hektárov lesa, spolu vlastnia necelých 10% 
lesov v  Dánsku. Naopak polovica vlastní-
kov lesov, ktorí vlastnia viac ako 500 ha lesa 
vlastnia až 54% lesnej pôdy. Vo výsledku 
teda 74% lesov vlastnia súkromné osoby, 
rôzne spoločnosti a  nadácie, zatiaľ čo štát-
ne lesy tvoria necelú pätinu lesov v Dánsku. 
Zvyšok tvoria lesy obcí, cirkvi a neznámych 
vlastníkov.

Podľa dánskych štatistík o  lesoch v  roku 
2017 rástlo Dánsku takmer  132 miliónov 
m3 dreva. Ročná ťažba predstavovala 3,9 mi-
lióna m3 dreva, z ktorého približne polovica 
skončila ako palivové drevo, štiepka a  iné 
energetické drevo. Podľa odhadov predsta-
vuje ročný prírastok lesov až 6,3 milióna m3, 
z  čoho vyplýva, že sa využívajú 2/3 poten-
cionálneho rastu lesa. Veľká časť lesov však 
nie je využívaná z dôvodu ich ochrany a ne-
dostupných mokradí.

Veľké škody v  lesoch Dánska spôsobujú 
najmä ničivé búrky, ktoré sa opakujú v inter-

valoch 15 až 20 rokov. Najzraniteľnejšou ob-
lasťou je západná časť Jutského polostrova, 
a to z dôvodu kombinácie piesočnatých pôd 
s  nízkou vodo zadržiavanou schopnosťou, 
častého vystavenia morského vetra a prevlá-
dajúceho využívania smrekových monokul-
túr. Tieto porasty sa vyznačujú zníženou sta-
bilitou a je otázkou, ako do budúcna odolajú 
meniacim sa klimatickým podmienkam.

Asi 5% dánskej lesnej pôdy spadá pod 
určitý druh obmedzenej ochrany a  približ-
ne 4% je v  súčasnosti chránených v  rám-
ci systému ochrany trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva alebo systému Na-
tura 2000. Dáni sa ako jedni z  prvých za-
čali vážne zaoberať ochranou životného 
prostredia, čo im neskôr v  rámci EÚ začalo 
prinášať výhody. V  roku  1971  vytvorili  mi-
nisterstvo  venujúce sa environmentálnym 
otázkam a  v  roku  1974  ako prví schváli-
li  zákon  na  ochranu životného prostredia. 
Odvtedy samozrejme prijali množstvo do-
datkov, ktoré tento zákon sprísnili. Keďže 
dánsky model pre environmentálnu legisla-
tívu sa stal vzorom pre EÚ, dánske podniky 
boli oproti ostatným vo výhode. Dnes Dáni 
predávajú know-how svojho environmen-
tálneho modelu do ďalších štátov mimo EÚ.

Radko Srnka

V  dánskych lesoch dnes mierne prevlá-
dajú listnaté stromy. Pár rokov dozadu bolo 
však poradie opačné a väčšiu polovicu lesov 
tvorili ihličnany. Tie prosperujú na  chudob-
nejších pôdach a sú schopné rásť na vresoch 
a dunách. Takéto pôdy prevládajú vo veľkých 
oblastiach západného Dánska, najmä v Jut-
sku. Ihličnany však nie sú pôvodnými dre-
vinami Dánska, ale doviezli sa pred 200 až 
300 rokmi.  Najbežnejším druhom stromov 
v  Dánsku, pokrývajúcim 15% celkovej roz-
lohy lesov je smrek nórsky dovážaný z iných 
európskych krajín, ako je Švédsko a Nemec-
ko, zatiaľ čo iné druhy, ako napríklad smrek 
Sitka a jedľa Douglaska, sa dovážali zo Sever-
nej Ameriky. Dôvodom výsadby ihličnanov 
na  úkor listnatých drevín bol fakt, že rastú 
rýchlejšie a  sú viac výnosné, čo motivovalo 
majiteľov lesov. Medzi ďalšie najzastúpenej-
šie druhy drevín v dánskych lesoch patrí bo-
rovica s 9 %, a buk spoločne s dubom, ktoré 
rastú na štvrtine plôch. Iné druhy stromov sa 
vysádzajú na  pestovanie zelene a  vianočné 
stromčeky. Tie predstavujú dôležitú vývoznú 
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Urbárske spoločenstvo v obci Riečka pat-
rilo k  aktívnejším a  produkčnejším urbá-
rom v okolí Banskej Bystrice. Aj preto sme si 
ho vybrali ako ilustračnú vzorku toho, aké 
práce a aké problémy miestny urbár absol-
voval v priebehu cca desať rokov minulého 
storočia. Za povšimnutie stojí tzv. lesnícka 
kultúra vo vtedajšej lesníckej prevádzke.

Počiatok našej exkurzie siaha ku dňu 
6.11.1935 z  príležitosti vyznačenia etátu 
pre rok 1936 v lese býv. urbáru obce Rieč-
ka. Tento sa vyznačoval priamo v  poras-
toch podľa platného hospodárskeho plánu 
a mapy, ako holorub v lesnom oddelení č. 8 
a 10. Zistilo sa, že kontrolované mladé kul-
túry sú v poriadku. Prítomní boli za Okres-
ný úrad, lesné oddelenie v Banskej Bystrici 
Alois Plecháč, lesný asistent, Stanislav Jan-
ský, okresný horár, za býv. urbár obce Rieč-
ka Pavel Voskár, starosta a Štefan Skladaný, 
urbársky lesný hájnik. Zápisnica po prečíta-
ní podpísaná.

Ďalší dokument máme z 22.10.1936, rov-
nako z príležitosti vyznačenia etátu na rok 
1937 v  lesných porastoch býv. urbárskej 
obce Riečka. Prítomní boli Stanislav Janský, 
okresný horár, Ján Petráň, urbársky pred-
seda a  Pavel Voskár, starosta obce Riečka. 
Etát pre rok 1937 bol vyznačený v lesných 
porastoch, podľa hospodárskeho plánu 
v lesnom oddelení č. 10 ako holorub s pat-
ričným 30% znížením. Kontrolované kul-
túry boli v poriadku, každoročne sa riadne 
zalesňuje. Zápisnica bola prečítaná a pod-
písaná menovanými prítomnými.

Ďalej čítame zápisnicu napísanú v  obci 
Riečka 25.10.1939 z príležitosti vyznačenia 

Návrat k lesným prácam v býv. urbári obce Riečka 
pri Banskej Bystrici

(1935-1945)

rúbaniska na rok 1940 v lese býv. urb. Rieč-
ka. Prítomní boli: Rudolf Kriška, obvodný 
horár, za  býv. urb. urbársky gazda Štefan 
Puchý a urbársky hájnik Juraj Hríbik. Rúba-
nisko na rok 1940 bolo vyznačené v lesnom 
oddelení č. 10 zvanom „Šimanovské“ ako 
holorub na  ploche 0,42 ha. Zbytok patrič-
nosti etátu na  rok 1940 bude vyznačený 
na  jar 1940 v  Dúbrave. Rúbaniská z  rokov 
1920 až 1935 treba prečistiť od nežiaducich 
drevín. Hraničné kopce je potrebné opra-
viť. Zápisnica po prečítaní sa podpísala.

Dňa 8.4.1940 vydáva Okresný úrad 
v  Banskej Bystrici výmer č. 2676-94/1940 
vo veci Riečka – bývalí urbárnici, žiadosť 
o kalamitnú ťažbu v poraste poškodenom 
v roku 1932 požiarom.

Okresný úrad v Banskej Bystrici na zákla-
de ustanovenia odst. 2, § 5, zák. č. 37/1928 
Zb. z. a nar. povoľuje, poťažne súhlasí s tým, 
aby lesomajiteľ t.j. bývalí urbárnici v Riečke 
mohli zrúbať naholo požiarom opálené 
stromy, nateraz už nahnilé, ďalšieho vzras-
tu neschopné v  lese menovaných maji-
teľov vzniklé od  lesného požiaru v  roku 
1932 v  lesnej čiastke č.12, zvanej „Kopec“ 
od hraničného kopca č. 123-124 na ploche 
0,3 ha s  hmotou asi 50 m3 tvrdého buko-
vého palivového dreva, za  nasledovných 
podmienok:
1) Všetky požiarom opálené stromy musia 

byť najneskôr do konca mája 1940 spra-
cované a k vývozu pripravené.

2) Vývoz dreva z lesa musí byť do 10. júna 
1940 ukončený, haluzina odstránená 
z lesa a pôda k zalesneniu pripravená.

3) Táto náhodilá ťažba sa povoľuje s  vý-
hradou, že bude zašetrená v ťažbe mýt-
nej, prípustnej podľa vládneho nar. č. 
97/1930 Zb. z a nar. v roku 1940.

4) Táto náhodilá ťažba sa do  normálnej 
ťažby započítava.

Dôvodová časť:
Hospodársky celok predmetného majite-

ľa vo výmere 66,18 ha má lesnú príslušnosť 
a  leží v  chotári obce Riečka, okres Banská 
Bystrica, je tvaru vysokého a  spravuje sa 
podľa hospodárskeho plánu, schváleného 
bývalým Ministerstvom orby Uhorského 
kráľovstva podľa čis. 23441/1890 s  dobou 
obmýtnou 80 rokov.

Normálna ročná mýtna ťažba obnáša 
0,84 ha s hmotou 305 m3 hmoty stromovej 
a  požiarom zapríčinená kalamitná ťažba 
obnáša 17 % z ťažby mýtnej, prečo sa mu-
sela započítať do ťažby na rok 1940.

Kedže vykonanie predmýtnej kalamit-
nej ťažby zásadám lesohospodárskym, 
lesopestebným a  ustanoveniam vyššieu-
vedeného zákona, vládneho nariadenia 
a vyhlášky neodporuje, mohla sa teda hore 
označená kalamitná ťažba za  podmienok 
uvedených povoliť.

Proti tomuto výmeru môže sa podať od-
volanie behom 15 dní od  jeho doručenia 
u  tunajšieho úradu na  Župný úrad v  Ban-
skej Bystrici.

O to sa upovedomuje,
1) Predsedníctvo bývalých urbárnikov 

v Riečke,
2) Horársky obvod č. III. v Banskej Bystrici a

Signatúry predstaviteľov urbáru

Obvodný horár okresného úradu B. Bystrica – Kriška 
Rudolf

9 / 2019

|   z histórie lesníctva 22



3) Lesné oddelenie Okresného úradu 
v Banskej Bystrici k účelom evidenčným 
a lesohospodárskym.

V  Banskej Bystrici, dňa 8. apríla 1940, 
okresný náčelník, nečitateľný podpis.

Vyznačenie rúbaniska býv. urb. obce 
Riečka na  rok 1941, zo dňa 21.3.1941 nás 
zoznámi s  nasledujúcimi skutočnosťami 
i osobami, ale najmä s ekologickým prístu-
pom k ťažbe dreva:

Rúbanisko na  rok 1941 bolo vyznačené 
priamo v  danom poraste, v  lesnom od-
delení IV/14 na  ploche 1.20 ha s  tým, že 
na  tejto ploche sa smie vybrať len každý 
druhý strom, t. j. 50%. Bolo zistené, že po-
loha a sklon, resp. pôda tohto porastu, kde 
je predpísané ťažiť nevyhovuje pre holo-
rub, vzhľadom na  štrkovitú pôdu a  veľmi 
strmý svah. Predsedníctvo je zodpovedné, 
že bude splnená podmienka, t.j. že bude 
vyrúbaná len polovica hmoty z vyznačenej 
plochy. Nasledujúce vyznačenie etátu by sa 
odporúčalo len týmto spôsobom, lebo je 
obava zo zosúvania pôdy a tvorenia jarkov, 
čo je ohrozujúce pre vlastný lesný porast 
i  poľnohospodárske pozemky pod poras-
tom i samotnú dedinu.

Ďalšie rúbanisko bolo vyznačené v  lese 
pasienkovej príslušnosti a to v poraste II/3 
s plochou 0,61 ha spôsobom výberným, t.j. 
sme sa vybrať len polovica hmoty a v spod-
nej časti rúbaniska sa nesmie vyberať nič. 
Vrchná hranica vyznačeného rúbaniska ob-
náša 46 m. Spodná hranica ostáva na stro-
me, ktorý bol v  roku 1940 označený cia-
chovnicou.

V dôsledku toho, že rúbanisko v lesnom 
oddelení IV/14 bolo vyznačené menšie ako 
im prináleží o  0,30 ha (33%) bolo na  úkor 
toho vyznačené väčšie rúbanisko v oddele-
ní II/3 (v pasienkovej príslušnosti).

Jesenné vyznačenie rúbaniska, drev-
ného etátu v  roku 1941, pre rok 1942 sa 
pre miestny urbár konalo v  Riečke dňa 
21.11.1941:

Drevný etát menovanému majiteľovi bol 
na mieste vyznačený holorubom v poraste 
I/3 s plochou 0,52 ha. V tomto poraste bol 
vyznačený z toho dôvodu, že sa tu nachá-
dzajú prestárle buky, miestami poškodené. 
Vyznačená hmota na  tejto ploche činí cca 
80-100 m3.

Ďalej na  ťarchu etátu na  rok 1942 bolo 
vyznačené spôsobom výberným za  úče-
lom uvoľnenia asi 5-10 ročného pekného 
jedľového podrastu, v  poraste I/5 asi 100 
prm.

Tu vyznačené stromy sa smú zrúbať 
len za snehu a haluzina a odpadky sa tiež 
musia spracovať do prm a tenká hmota sa 
musí z porastu odstrániť. Palivo sa z poras-
tu musí vynášať, nie odvážať.

Nariaďuje sa bezpodmienečne na  jar 
1942 vylepšiť plochu II/2 a to borovicovými 
sadenicami po predchádzajúcom vyčistení 
od buriny. Poškodené hraničné kopce tre-
ba opraviť.

Pod záznamom sú podpísaní: Za okresný 
úrad, lesné oddelenie: nečit. podpis, ob-
vodný horár Rudolf Kriška, za  býv. urbár: 
Ján Beňo, Pavel Voskár, vládny komisár 
obce: Alojz Spišiak.

Z  obdobia tesne po  vojne si môžeme 
prečítať záznam zo dňa 22.6.1945 z  príle-
žitosti zisťovania škôd spôsobených pohy-
bom frontu, ako i od striel delostreleckých 
granátov a mín v  lese pasienkovej prísluš-
nosti bývalých urbariatov Riečka (presný 
prepis originálu).

Prítomní: Za  býv. urbarialistov Ján Maj-
ling, urbársky gazda, za  nový Okresný ná-
rodný výbor v Banskej Bystrici, lesné odde-
lenie obvodný horár Rudolf Kriška, ktorý 
píše:

„Zistil som na  mieste samom, za  prítom-
nosti menovaného zástupcu urbarialistov 
rozsah a veľkosť škody spôsobenej vojnovými 
udalosťami v nasledovnom lesnom oddelení:

Hon „Dúbravica“ lesné oddelenie 3:
Porast 80-90-ročný buk 0,5, bor 0,4, jd 0,1, 

zakm. 0,8, bonita IV. Porast je poškodený vo 
vrchnej časti od  mesta B. Bystrice na  50 až 
70 %, v dolnej časti na 30 % na manipulačnej 
ploche 1,50 ha, red. ploche 0,70 ha s drevnou 
hmotou asi 120 m3 ojedinele v menších sku-
pinkách.

Nakoľko bývalí urbarialisti rúbanisko 
(etát) na  rok 1945 ešte nezrúbali dôsledku 
toho niet námietok, aby spracovali veľmi po-
škodené stromovie, po dôkladnom vyznače-
ní urbárskou ciachovačkou lesným gazdom 
a urbárskym hájnikom a rozdelili toto na ur-
bárske podiely, čo patričnosť na  rok 1945, 
resp. rok 1946. Stromy nepoškodené a menej 
poškodené musia ostať nevyznačené a nevy-
rúbané vzhľadom na strmý svah a zlú bonitu 
porastu.

Toto povolenie sa vydáva za  účelom vy-
značenia tejto kalamitnej ťažby, ktorý v  ce-
lom rozsahu sa do riadnej ročnej ťažby na rok 
1945 a časť roku 1946 započítava“.

Lesné hospodárenie bývalých urbaria-
listov obce Riečka je pomerne podrobne 
archivované. Vybrali sme malý úsek ich 
činnosti, aby sme dokumentovali čím žili, 
s akými problémami sa stretávali a najmä, 
aby sme si všimli ich citlivý a  ekologický 
vzťah k  lesu, hoci vtedy sa ešte o  tomto 
termíne ani nechyrovalo. Tiež spoluprá-
cu s  lesným oddelením okresného úra-
du, najmä s obvodným horárom Rudolfom 
Kriškom, ktorého meno je v lesníckych bys-
trických kruhoch známe dodnes.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

LHP Riečka 1889-1899

Lesné mapy Riečka –1909
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Slovensko bolo vždy späté s tradíciami a ľu-
dovými remeslami. V  súčasnej dobe sú žiaľ 
remeslá na ústupe. Jedným zo starých reme-
siel je aj ručná drevorezba. Ručne vyrezávané 
drevené črpáky sa v minulosti používali naj-
mä ako nádoba na pitie žinčice na salašoch. 
Tieto drevené črpáky sú vhodné ako deko-
rácia do domu alebo na chalupu. Črpáky sú 
neopakovateľnými rezbárskymi originálmi.

Črpák  či nárečovo:  čerpak, čärpak, čirpak, 
šerpák, je drevená nádobka s uchom a vsade-
ným dnom, ktorá sa používala na salašoch na 
pitie  žinčice  a  mlieka  a  na odmeriavanie 
množstva kvapaliny, symbol slovenského sa-
laša. Črpák sa skladá väčšinou z puterky, rúč-
ky (ucha), dna a obrúčky.

Črpáky sú nádoby na čerpanie – nabera-
nie tekutín – v starších dobách vody, mlieka 
a iných nápojov. Na našom území črpáky, kto-
ré boli vlastné pastierskej kultúre, sa používali 
na pitie mlieka a žinčice na salašoch. Pastier-
ska kultúra, vrátane umenia pastierov, má na 
Slovensku starú tradíciu. Jej rozvoj nesporne 

jeho sušení a vešaní. Pri zavesení môže totiž 
žinčica z  črpáka dobre odkvapkávať. Hra-
nicou medzi výskytom severoslovenského 
a stredoslovenského typu je Veľká Fatra a Níz-
ke Tatry.

Stredoslovenský typ, alebo tiež detviansky 
je charakteristický pre Hornú Nitru, Zvolen, 
Detvu a  Banskú Bystricu. Tento typ črpáka 
mal ucho spojené s nádobkou v hornej čas-
ti zúbkom, ktorý sa ucho zavesí na nádobku 
a v spodnej časti drevenou, medenou alebo 
kovovou, najčastejšie však mosadznou ob-
rúčkou pretiahnutou cez výrez na uchu. Takto 
zhotovený črpák možno ľahko rozložiť i zložiť, 
preto sa tiež nazývala skladaný. Dno sa vyrá-
ba z mäkkého ihličnatého dreva, rúčka z javo-
ru, hrušky alebo iných ovocných stromov. Na 
jeho zhotovenie sa v  minulosti najčastejšie 
používal svor. Konštrukcia i tvar jednotlivých 
črpákov ovplyvnili aj spôsob ich odklada-
nia. Vo výzdobe sa používa kružnica či srdce 

a býva doplňovaná textom z  ľudovej piesne 
alebo porekadlom. V oblastiach Hrona a Ban-
skej Bystrici sa ako výzdoba používajú motívy 
zo života na salaši a podobne.

Východoslovenský typ, alebo tiež gemer-
ský, je konštrukčne najjednoduchší, pretože 
nádobka i ucho sú zhotovené z jedného kusa 
dreva. Tento typ sa niekedy označuje aj ako 
celistvý. Na jeho výrobu sa najčastejšie pou-
žíval javor.

Východoslovenské črpáky sa spravidla 
odkladali na poličku, pri severoslovenských 
sa využíval kónický tvar nádobky a  ohnutie 
ucha – vešali sa po obvode putery alebo ge-
lety, stredoslovenské sa vešali výrezom v dol-
nej časti ucha na klince vbité do stien koliby. 
Výzdoba črpákov a rezbárska výzdoba sa sú-
streďovala na ucho črpáka. Vedľa starších ge-
ometrických motívov sa črpáky zdobili najmä 
zvieracími a  figurálnymi motívmi zo života 
a práce na salaši. Slovenské pastierske ume-
nie vtlačilo slovenskému ľudovému umeniu 
osobitý charakter, ktorý sa prejavuje najmä 
v drevorezbe. V nej prvé miesto zastávajú prá-
ve črpáky. Hoci ako funkčná nádoba na pitie 
sa vyskytujú už od nepamäti aj mimo nášho 
etnika, predsa len na našom území, používa-
né ako salašnícke nádoby sa vyznačujú vlast-
nými konštrukčnými i dekoratívnymi znakmi. 
Je príznačný pre lokality  Spiš,  Gemer  a  úze-
mie ďalej na východ. Svoj technologický 
a  výtvarný vrchol dosahuje v  Rejdovej  a  se-
vernom Gemeri.

Viete, že črpák sa nachádza aj na zadnej 
strane slovenskej desaťkorunáčky z  roku 
1943?

Stádo oviec pasúcich sa na rozľahlých ro-
háčskych pastvinách posiatych množstvom 
drobných poľných margarét, drevená koliba, 
starý pastier v  klobúku pod belasou nebes-
kou klenbou a hlavne... nezabudnuteľná chuť 
čerstvého a  hustého mlieka z  ťažkého drev-
ného pohára – črpáka. Kto by si na to nepa-
mätal, ak to aspoň raz prežil?

-mn-

Remeslo má zlaté dno

priamo súvisí s rozvojom salašníctva u nás, so 
zavádzaním pastierskeho hospodárenia, kto-
ré sa začalo rozvíjať vplyvom valaskej koloni-
zácie najmä v 15. a 17. storočí.

Pri výrobe črpákov, teda pastierskych dre-
vených pohárov, je najzaujímavejšia drevená 
rúčka, pretože okrem vlastnej bohatej výzdo-
by tvorí podstavec pre postavičku, kvietok 
alebo zviera, ktoré si pastier v prírode obľúbil. 
Je teda nositeľkou osobných záujmov a vzťa-
hov, dodávajúc celému črpáku významnú vý-
povednú umelecko – kultúrnu hodnotu.

Na Slovensku sa rozvinuli tri hlavné typy 
črpákov.

Pri severoslovenskom alebo tiež liptov-
skom type sa na spojenie ucha s  nádobkou 
využíva stolárska a tesárska technika spájania 
dvoch samostatných driev bez použitia klin-
cov – rybina, preto sa tento typ zvykne nazý-
vať aj rybinový. Na jeho výrobu sa tiež zvykol 
používať javor. Obsah črpákov je asi pol litra. 
Výzdobou ucha črpáku je často štylizovaná 
konská alebo kohútia hlava. Hlava rúčky býva 
zahnutá k  stredu črpáka, čo sa využíva pri 
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Lesnícki seniori na hradoch 
Fiľakovo a Šomoška

Výbor klubu dôchodcov (KD) v spoluprá-
ci so základnou organizáciou OZ – DLV pri 
generálnom riaditeľstve LESY SR š.p. a vede-
ním OZ Kriváň, pripravili pre svojich členov 
aj v  tomto roku zájazd spojený s  členskou 
schôdzou KD. Toto už tradičné podujatie sa 
uskutočnilo 5. septembra 2019 za krásneho 
počasia začínajúcej jesene s účasťou 41 les-
níckych seniorov.

Na prvej zastávke spojenej s krátkym ob-
čerstvením v  reštaurácii Hamilton – Kurtáň 
sa k  zájazdu pridal vedúci  Lesnej správy 
Lučenec Milan Kvietik, ktorý seniorov ďalej 
sprevádzal a informoval ich aj o problemati-
ke tejto lesnej správy.

Po príchode do Fiľakova si seniori najprv 
prezreli rozsiahly podzemný priestor niek-
dajšieho protileteckého krytu z  druhej sve-
tovej vojny, ktorý bol vysekaný v  sopečnej 
hornine hradného kopca pod Fiľakovským 
hradom. Nasledovala prehliadka Fiľakov-
ského hradu, kde seniorov vytrápilo množ-
stvo schodov v  zrekonštruovanej, viacpod-
lažnej delovej bašte (Bebekovej veži), kde 
je umiestnená prírodovedná a  historická 
muzeálna expozícia. V  podaní tamojšieho 
sprievodcu seniorov zaujala najmä povesťa-
mi opradená slávna, ale aj pohnutá história 

tohto hradu vrátane súvislostí s osmanskou 
expanziou.

Ďalšou zastávkou zájazdu bolo parkovis-
ko pod hraničným hradom Šomoška, kde 
sa nachádza  informačný a  vstupný objekt 
náučného chodníka na hrad i do niekdajšie-
ho rozsiahleho bazaltového kameňolomu 
Mačkaluk. Správca objektu seniorov upozor-
nil na bezprostredný kontakt s  maďarskou 
hranicou a  na situovanie hradu Šomoška 
i prístupu k nemu v rovnomennej národnej 
prírodnej rezervácii. Po uhradení vstup-
ného sa mobilnejšia časť seniorov vybrala 
peši po 1,5 km dlhom náučnom chodníku 
na hrad popri jazierkach, Krúdyho prameni, 
kamennom mori z nahromadených čadičo-
vých úlomkov ako aj popri unikátnom deväť 
metrov vysokom „kamennom vodopáde“, 
ktorý je vlastne odkrytým čadičovým výle-
vom v podobe ohnutých bazaltových stĺpov. 
Hrad Šomoška sa nachádza na kopci nad 
maďarskou obcou Somoskö, ale celý je na 
slovenskej strane štátnej hranice. Postavený 
bol z  päť a  šesť bokých bazaltových stĺpov. 
Od začiatku 19. storočia sa hrad stal ruinou, 
ktorá bola v 70. a 80. rokoch minulého sto-
ročia čiastočne rekonštruovaná. Symbolom 
Šomošky je západná, obnovená i zastrešená, 

mohutná delová bašta, ktorá sa vypína do 
výšky štyroch podlaží.

V odpoludňajších hodinách sa seniori pre-
sunuli k poľovníckej chate pri obci Šiatorská 
Bukovinka, kde po dopoludňajšej exkurzii 
mimoriadne pochutil guľáš. Seniorov tu po-
zdravili riaditeľ OZ Kriváň René Kozáčik a po-
verený vedúci EOÚ Pavol Kráľ, ktorí ich infor-
movali o  problematike tohto odštepného 
závodu LESY SR š.p. Potom nasledovala člen-
ská schôdza klubu dôchodcov, ktorú viedol 
predseda KD Martin Žilka. Aktuálna členská 
základňa KD je 71, čo je menej v porovnaní 
s vlaňajším počtom 77. Spomienka patrila aj 
zosnulým kolegom v uplynulom období (Ol-
dřich Šuchma, Jozef Baran, Ján Bielik, Milan 
Longauer a  Jozef Michalík). V  závere podu-
jatia sa uskutočnili vzájomné debaty medzi 
účastníkmi, ktoré pokračovali aj v autobuse 
pri návrate domov.

Všetci účastníci akcie ďakujú za zorganizo-
vanie a  uskutočnenie tohoročného vydare-
ného podujatia výboru Klubu dôchodcov pri 
GR LESY SR š.p. a Základnej organizácii OZ – 
DLVH pri GR LESY SR š.p., ako aj sprievodcom 
po celej trase a to predsedovi ZV odborovej 
organizácie Františkovi Fodorovi a Patrikovi 
Michalovi.

Július Burkovský
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RECEPTÁR

INGREDIENCIE: 2 kg huby (dubáky, kozáky, kuriatka, šampiňóny, ...), 
1 KL soľ, 1 štipka kyselina citrónová, trochu mrkvy, trochu cibule

NÁLEV: 2 litre voda, ½ litra ocot, 6 PL cukor, 10 ks nové celé korenie, 
10 ks čierne celé korenie, 3 ks bobkový list, ½ KL fenikel (semienka), 
1 KL horčica (semienka)

POSTUP: Očistené huby pokrájame na menšie kúsky (malé nechá-
me v celku, väčšie prekrojíme na polovice ale štvrtiny). Očistenú 
cibuľu a mrkvu pokrájame na kolieska a uložíme na dno menších 
zaváracích pohárov. Huby vložíme do osolenej vriacej vody, pri-
dáme kyselinu citrónovú a  necháme ich povariť asi päť minút. 
Následne ich scedíme a  prepláchneme čistou vodou. Suroviny 
na prípravu nálevu zmiešame, privedieme k varu a krátko spolu 
povaríme približne tri minúty. Odkvapkané a vychladnuté huby 
navrstvíme do pohárov (do výšky zhruba 1,5 cm pod viečko), na 
vrch môžeme poukladať zvyšnú mrkvu a cibuľu, zalejeme horú-
cim nálevom a uzavrieme. Huby sterilizujeme 20 minút pri tep-
lote 95°C.

Dobrú chuť!

Milí čitatelia,
pripravili sme si pre Vás už ďalšiu zo sériu súťažných krížoviek. Správna odpoveď sa opäť na-
chádza vo vyznačených kolónkach, ale opäť je potrebné písmená správne usporiadať. Rieše-
nie zasielajte poštou, alebo na mailovú adresu redakcie časopisu Lesník a nezabudnite uviesť 
Vašu poštovú adresu. Tento mesiac odmeníme troch riešiteľov knihou.

LESNÍCKA TAJNIČKA č. 8 

1. Zverník na OZ Sobrance
2. Vták – posol jari
3. Veda o strelectve
4. Mechanická ochrana pred zverou
5. Dendrometrický prístroj (na meranie zásob 

dreva)
6. Chránený jedovatý a strom
7. Usmernenie, interná norma inak
8. Hospodárska úprava lesov
9. Vedľajší tok u rieky
10. Časť harvestorového uzla
11. Rúbaň česky
12. Informačný systém na vedenie LHE
13. Jazvec latinsky

Za správnu odpoveď z letného dvojčísla – me-
tódy ODKÔRŇOVANIA, sme odmenili knihou 
Život zasvätený lesu 

Nájdi 10 rozdielov

Zaujímavá alternatíva v uskladnení nazbieraných húb. Táto zavárani-
na sa hodí ako príloha, základ na omáčku, či prísada do šalátu.

1. R

2.

3. T

4.

5. E

6.

7.

8.

9.

10. V

11. A

12.

13.

MÚZEUM

Zavárané huby v sladko-kyslom náleve
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Erby 
s nádychom 

lesa

Erb mesta Lipany 
(okres Sabinov)

Erb obce Valašská Belá 
(okres Prievidza)

Erb obce Nezbudská lúčka 
(okres Žilina)

Erb obce Látky 
(okres Detva)

Erb obce Laskár 
(okres Martin)

Erb obce Bystrička 
(okres Martin)

Erb obce Budiš 
(okres Turčianske Teplice)

September 2019
Životné jubileá

50 rokov
Jozef Mester, vedúci LO, LS Palárikovo – OZ Levice
František Schütz, vedúci LO, LS Revúca – OZ Revúca
Jaroslav Guľa, vedúci LO, LS Bardejov – OZ Prešov

60 rokov
Ing. Alexander Deščík, referent správy pozemkov LP 

a reprivatizácie – OZ Šaštín
Ing. Norbert Galčík, finančník – OZ Smolenice
Juraj Ragas, vedúci LO, LS Rajecké Teplice – OZ Žilina
Jozef Praženica, vedúci LO, LS Liptovská Osada – 

OZ Liptovský Hrádok
Peter Dorko, vedúci ES, ES Mníšek nad Hnilcom – OZ Košice

Pracovné jubileá
20 rokov

Bohdan Kučka, vedúci LO, LS Čifáre – OZ Levice
Ing. Marián Seman, vedúci LO, LS Široké – OZ Prešov

25 rokov
Marek Oller, vedúci LO, LS Nitrianske Pravno – OZ Prievidza
Miloš Brašeň, vedúci LO, LS Poľana – OZ Kriváň

30 rokov
Ing. Jozef Bobok, referent obchodu – OZ Prievidza
Ing. Anton Kondela, vedúci LS, LS Paráč – OZ Námestovo
Ing. Daniel Olejár, referent správy LP a reprivatizácie – 

OZ Námestovo
Daniel Caban, vedúci ES, ES Červená Skala – OZ Beňuš
RNDr. Peter Morong, riaditeľ – OZ Beňuš
Ing. Janka Golianová, technik, LS Predajná – OZ Slovenská 

Ľupča
Bc. Roman Krnáč, manipulant, ES Kriváň – OZ Kriváň
Ing. Eduard Raffay, vedúci LS, LS Brádno-Tisovec – 

OZ Rimavská Sobota
Ing. Peter Purdek, referent dopravy a mechanizácie, 

finančník – OZ Rimavská Sobota
Ing. Martin Slovák, technik, LS Nižná Slaná – OZ Rožňava
Pavel Brutovský, vedúci LO, LS Rožňava – OZ Rožňava
Ing. Pavel Gertli, organizácia a riadenie – GR Banská 

Bystrica
Ing. Imrich Janták, programátor – analytik – GR Banská 

Bystrica
Ing. Július Piliar, vedúci odboru controllingu a cien – 

GR Banská Bystrica
Ing. Milan Voskár, vedúci odboru kontroly – GR Banská 

Bystrica

35 rokov
Ing. Ján Psársky, dispečer dopravy dreva – OZ Levice
Ing. Ondrej Strmeň, vedúci LS, LS Partizánske – 

OZ Prievidza
Ing. Pavol Gelčinský, technik, LS Oravský Podzámok – 

OZ Námestovo
Ing. Pavel Iždinský, vedúci LS, LS Červená Skala – 

OZ Beňuš
Ing. Marek Krajčo, vedúci LS, LS Slovenská Ľupča – 

OZ Slovenská Ľupča
Ing. Antónia Fehérová, referent správy LP a reprivatizácie – 

OZ Rožňava
Ing. Milan Pápeš, technológ riadenia výroby – OZLT Banská 

Bystrica
Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., pestovanie – GR Banská 

Bystrica

Starobný dôchodok
Pavol Piala, referent technickej prípravy výroby – OZ Žilina

Mgr. Jana Lásková 

Október
1. U Arnold
2. S Levoslav, Levoslava
3. Š Stela

Autosalón – autoshow – Agrokomplex Nitra
BIOSTYL, ESOTERIKA – 12. veľtrh zdravej výživy, ekológe 
a zdravého životného štýlu – Incheba Expo Bratislava

4. P František
Svetový deň ochrany zvierat
Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna všetkých zvierat 
a vtákov
Autosalón – autoshow – Agrokomplex Nitra
BIOSTYL, ESOTERIKA – 12. veľtrh zdravej výživy, ekológe 
a zdravého životného štýlu – Incheba Expo Bratislava

5. S Viera
Medzinárodný deň učiteľov
Autosalón – autoshow – Agrokomplex Nitra
BIOSTYL, ESOTERIKA – 12. veľtrh zdravej výživy, ekológe 
a zdravého životného štýlu – Incheba Expo Bratislava

6. N Natália
Deň obetí Dukly
Autosalón – autoshow – Agrokomplex Nitra
BIOSTYL, ESOTERIKA – 12. veľtrh zdravej výživy, ekológe 
a zdravého životného štýlu – Incheba Expo Bratislava

7. P Eliška
Svetový deň architektúry

8. U Brigita
9. S Dionýz, Dioníza

Svetový deň pošty
10. Š Slavomíra

Svetový deň duševného zdravia
11. P Valentína

Jahrada, Zdravie & harmónia – Expo Center Trenčín
12. S Maximilián, Max

Jahrada, Zdravie & harmónia – Expo Center Trenčín
13. N Koloman

Deň starých rodičov
14. P Boris
15. U Terézia

Deň bielej palice
Svetový deň umývania rúk

16. S Vladimíra
MODDOM – 24. medzinárodný veľtrh nábytku, 
bytových doplnkov a interiérového designu – Incheba 
Bratislava

17. Š Hedviga
Sviatok sv. Lukáša, patróna umelcov a maliarov, lekárov 
a chirurgov
MODDOM – 24. medzinárodný veľtrh nábytku, 
bytových doplnkov a interiérového designu – Incheba 
Bratislava

18. P Lukáš, Lukas
Svetový deň monitorovania vody
MODDOM – 24. medzinárodný veľtrh nábytku, 
bytových doplnkov a interiérového designu – Incheba 
Bratislava

19. S Kristián, Kristiána
MODDOM – 24. medzinárodný veľtrh nábytku, 
bytových doplnkov a interiérového designu – Incheba 
Bratislava

20. N Vendelín, Vendelína
Medzinárodný deň stromov
MODDOM – 24. medzinárodný veľtrh nábytku, 
bytových doplnkov a interiérového designu – Incheba 
Bratislava

21. P Uršuľa
22. U Sergej
23. S Alojzia
24. Š Kvetoslava, Kvetoslav

Medzinárodný deň školských knižníc
Job Forum, Stredoškolák – Expo Center Trenčín

25. P Aurel, Živana
Job Forum, Stredoškolák – Expo Center Trenčín

26. S Demeter
Nová veterinária – Agrokomplex Nitra

27. N Sabína
Nová veterinária – Agrokomplex Nitra

28. P Dobromila
Deň vzniku samostatného Česko – slovenského štátu

29. U Klára, Klarisa, Kiara
30. S Šimon, Simona

Jesenné prázdniny
31. Š Aurélia

Jesenné prázdniny
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Drevené muškárenie
Svoje diela vyrezáva iba ručne, pričom výlučne používa exo-

tické drevo z Afriky, Austrálie, Strednej a Južnej Ameriky, Brazílie 
a Havaja. Ako samouk objavil svoju vášeň v rezbárstve až v roku 
2008, kedy svoje 45-ročné skúsenosti s  muškárením prvýkrát 
premietol do dreva. Odvtedy sa mnohé z jeho sôch nachádzajú 
vo viacerých súkromných zbierkach zberateľov umeleckých diel 
z USA a Kanady.

„V mojej ručne vyrezávanej kolekcii nájdete pstruhy, mušky, úlov-
ky, ale aj trstiny, žaby a iné vodné druhy rastlín a živočíchov“, prezrá-
dza Tom Dean a pokračuje s úsmevom: „Keď sa ma pýtajú, prečo 

som s tým nezačal už skôr, vždy odpoviem, že som jednoducho po-
treboval viac času, kým sa mi podarilo nájsť dostatočnú harmóniu 
medzi drevom a objektmi môjho sochárskeho zámeru. A teraz som 
sa stal umelcom na plný úväzok, teda presnejšie povedané som ním 
už od roku 2009. V mojom ateliéri môžete okrem mňa nájsť aj moju 
manželku a naše deti.“

„Po ukončení vysokej školy v Montane v odbore marketing a ob-
chodný manažment v  roku 1986 som hľadal pracovnú pozíciu so 
zameraním na moje novo-nadobudnuté obchodné a marketingové 
zručnosti. Ani za milión rokov by som si nebol pomyslel, že by som 
sa nazýval umelcom. Je to skutočne úžasný príbeh o tom, ako ma 
jeden nástroj Dremel priviedol k nájdeniu skrytého talentu na rez-
bárske práce. Preto som zahodil svoje obleky a kravaty, kúpil som si 
montérky a nechal som rozvíjať môj talent Bohom,“ priznáva Tom ... 
„A potom som v roku 2012 získal jedno z najvyšších ocenení v štáte 
Montana – cena Montana Circle of American Masters udeľovanú za 
vynikajúcu odbornosť v umení.“

Vedomie, že ste talentovaný umelec, je jedna vec, ale uznanie 
inými za to, čo robíte, je úplne iná odmena. Jeho umelecké diela 
boli už v  prvom roku zastúpené v  dvoch publikáciách venova-
ných umeniu, kde bol prezentovaný ako profesionálny umelec. 
V roku 2009 bol hlavným umelcom vo vydaní časopisu Big Sky 
Journals August Art. Jeho drevené sochy rýb si vybrali redaktori 
a pracovníci časopisu Woodcarving Illustrated, národného časo-
pisu rezbárstva, na pokrytie letného vydania. A  teraz si o  ňom 
môžete prečítať aj v našom podnikovom časopise.
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