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Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí

Ej, hora, hora, zelená hora

[:Ej, hora, hora, zelená hora,:] 

[:ktože ma do tej, ktože ma do tej 

horičky volá, horičky volá.:]

[:Volá ma, volá, frajerka moja:] 

[:Príď večer šuhajko švárny, 

sama som doma, sama som doma.:]

[:A ja neprídem, nie mi je vôľa,:] 

[:kým nenapasiem, kým nenapasiem 

vraného koňa, vraného koňa.:]

[:Koňa napasiem, drevo doveziem,:] 

[:už ťa ja, milá, už ťa ja, milá, 

veru neveznem, veru neveznem.:]
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Lesník

4. 52. významné lesnícke miesto už nie je tajomstvom
Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici veľkolepo oslávila svoju storočnicu. Od štátneho pod-
niku LESY Slovenskej republiky okrem iného dostala unikátny darček. Dňa 17.10.2019 sa stala súčasťou 
siete významných lesníckych miest ako 52. lesnícka zaujímavosť.

5. Kade chodí, stromy sadí
Ale 26. októbra o ôsmej hodine ráno mala v pláne skupinka dobrovoľníkov i lesníkov z OZ Žilina po boku 
pani ministerky vsadiť stovky sadeníc buka a smreka  v poraste 397 asi kilometer od Žitkovej chaty. 

5.  Zasadil som strom
Už viac ako 40.000 kusov sadeníc vysadili deti v rámci projektu Zasadil som strom. Pokračujeme aj jesen-
nou výsadbou. Ak túžiš aby v slovenských lesoch rástli stromy, ktoré vysadíš vlastnými rukami, stačí ak sa 
staneš súčasťou nášho projektu a všetkých nás, ktorí si môžeme povedať“ Zasadil som strom“.

6. Lesníckym chodníkom na Kráľovú hoľu
Turistika na Slovensku od krízy nabrala druhý dych a dá sa povedať, že cez víkendy za pekného počasia je 
pomaly na horách viac ľudí ako v mestách. A lesníci z jednotlivých odštepných závodov na to operatívne 
reagujú. Veľmi nás teší, že môžeme predstaviť nový lesnícky chodník na OZ Beňuš, ktorým sa viete dostať 
zo Šumiaca na Kráľovú hoľu.

7. Prechod chodníkom JD Matejovie
Po úspešných ročníkoch na Donovaloch, vo východoslovenskom Zámutove, na Pilsku, v Haluziciach 
a Dobročskom pralese rezonoval tentokrát Dekretov odkaz „Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú pred-
pokladom udržania života na zemi“ aj v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov.

8. Huby 2019
Na 21. ročníku výstavy s názvom HUBY, ktorú organizuje vo svojich priestoroch Lesnícke a drevárske mú-
zeum, mali možnosť návštevníci vidieť a spoznať 309 húb, ktoré determinovali mykológovia Ing. Stanislav 
Glejdura a doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene.

9. Ochrana na prvom mieste
Knižnica na každej lesnej správe i na ústredí OZ sa rozšíri o dve nové publikácie zakúpené od LOS v Ban-
skej Štiavnici. HMYZ a HUBY (atlas poškodenia lesných drevín) je v poradí druhé rozšírené vydanie a o 
ďalšiu, pre správcu a obhospodarovateľa štátnych pozemkov dôležitú publikáciu HMYZ, HUBY, RASTLINY 
(invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska).

10. PRO SILVA sa pripomína svojím výročím
V septembri sa v Slovinsku zišli vedúci predstavitelia národných organizácií Pro Silva k 30. výročiu založe-
nia „Európskeho združenie lesníkov obhajujúcich lesné hospodárstvo založené na prírodných procesoch“.

11.  Deklarácia
Deklarácia združenia PRO SILVA, prijatá pri príležitosti jej 30. výročia nesie názov „Lesy v Európe sú v ne-
bezpečenstve – ponúkame riešenia“. Hnutie PRO SILVA ponúka významnú sieť odborníkov v oblasti les-
níctva a vedcov, ktorí vyformovali súbor základných princípov, ktoré sa vyvinuli v priebehu 30 rokov.

12. Zasaď strom, Make a home
V lokalite Stratený vrch na Lesnej správe Skýcov pribudlo v sobotu 5. októbra vďaka partii dobrovoľníkov 
501 nových sadeníc buka, vysadených v rámci projektu „Zasaď strom, Make a home“.

12. Pre zelené lesy
Na lesoch záleží! Preukázali to aj zamestnanci viacerých firiem, ktorí si pre svoju dobrovoľnícku činnosť 
vybrali práve oblasť lesného hospodárstva, tentokrát na území v správe OZ Slovenská Ľupča. Kým na LS 
Staré Hory priložila ruku k dielu firma Reserved, na LS Plavno sa o budúci les zaslúžili zamestnanci firmy 
Tesco.

13. Keď sa k nám hosť vracia viac ako 40 rokov...
Nepretržite už 41. poľovnícku sezónu sa Klaus Ulrich Stricke, 81.-ročný poľovnícky hosť z Nemecka vracia 
do poľovných revírov v správe štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

14. Jelenia ruja v sezóne 2019/2020
Pre poľovnícku sezónu 2019/20 bolo schválených k lovu v režijných poľovných revíroch celkovo 1285 ks 
jeleňov (I. v. t 478 ks, II. v. t. 404 ks, III. v. t. 193 ks a IV. v. t. 207 ks), čo je oproti predchádzajúcej poľovníckej 
sezóne viac o 236 ks jeleňov.

16. Východom po stopách Sv. Huberta
To, že poľovnícke združenia vedia i nededia uvariť pravý poľovnícky jagerek, mohla porota i návštevníci 
posúdiť na Dni sv. Huberta, ktorý sa konal 13.10.2019 v Sobranciach a následne v Sobraneckých kúpeľoch.
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22.  Hlavný lesný uhorský inšpektorát
Rešpektovaný štátny úrad s významnou úlohou v uhorskom lesnom hospodárstve sa z Uhorského lesné-
ho inšpektorátu stal vďaka hlavnému uhorskému lesnému inšpektorovi Františkovi Dušekovi de Paula.

24. Viniansky hrad
Je ďalším zo série hradov, o ktorého záchranu sa usiluje občianske združenie Zemplínsko-užská hradná 
cesta, jeden z členov záujmového združenia Zachráňme hrady. Jeho podrobný archeologický prieskum 
odhalil napríklad bránu z 13. storočia a aj ďalšie zaujímavosti.

25.  Sprievodca lesom
Je dielom vyštudovaného lesníka, ktorého celoživotným poslaním je ochrana lesov a hobby ochrana celej 
prírody. Písanie kníh pre verejnosť uprednostnil pred samotnou prácou v lesníckej prevádzke. Predstavu-
jeme jednu z jeho kníh.

26.  Tajnička • Zasmejte sa • Recept

27.  Kalendárium • Erby s nádychom lesa • Jubilea

28.  Patent na štiepku
Aj tak by sa dala v skratke charakterizovať technika tvorby sôch, ktorú si dal 59-ročný ruský umelec Sergei 
Bobkov patentovať. Práve ňou tvorí svoje jedinečné sochy zo štiepky sibírskeho cédrového dreva.

16.  Nie je pílka ako pílka
Historická prvá súťaž pílčikov s akumulátorovými pílami na území Slovenskej republiky sa konala na brehu 
Oravskej priehrady prvú októbrovú sobotu. Ako si súťažiaci poradili v štyroch disciplínach sme sa opýtali 
kolegov z OZ Námestovo.

17.  Švédske bohatstvo
Vo Švédku zaberá lesná pôda až 28 miliónov hektárov, pričom až 81 percent švédskeho lesa pozostáva 
z ihličnatých stromov, z ktorých prevládajúcimi druhmi sú smrek a borovica.

18.  Beznohí obyvatelia lesa
Les patrí rovnako vtákom, cicavcom ako aj iným druhom živočíšnej, ale aj rastlinnej ríše. Svoje zastúpenie 
majú v lesoch Slovenska aj viaceré druhy plazov a dokonca sa nájdu aj jedince s výnimočným sfarbením. 
Stačí len chodiť s otvorenými očami.
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19. Oslava výročia starej dámy
Kto by to bol povedal, že od objavenia najkrajšej jaskyne v Malých Karpatoch – jaskyne Driny ubehlo už 
deväťdesiat rokov. Tento míľnik si pripomenuli jaskyniari, lesníci i verejnosť 28.9.2019 v kultúrnom dome 
v Smoleniciach.

20. Historické lesnícke osobnosti
Prof. RNDr. Ján Martin Novacký – je považovaný za priekopníka slovenskej botanickej terminológie.
Ing. Ján Bohuš – sa zaoberal napríklad aj riešením problémov pri vypracovávaní lesných hospodárskych 
plánov (LHP) v koordinácii s problémami ochrany prírody, s osobitosťou na otázky maloplošných chráne-
ných území.

21. Ruka v ruke s ľudským dychom
Pri ich tvorbe je veľmi dôležitý výber správneho kusu dreva, ktoré je najvhodnejšie zbierať mimo vege-
tačné obdobie, teda od začiatku decembra do konca februára. No jej konečný zvuk záleží od šikovnosti 
majstra fujaristu, ktorý už vie, čo správna fujara potrebuje mať.

Človek niekedy už prestáva dúfať, že sa dožije istých vecí... No našťastie ešte stále je 
priestor na to, aby víťazil zdravý rozum. Ten sa prejaví v situáciách, keď sa od rečí prejde 
k skutkom, pričom sa odhalí aj charakter samotného aktéra.

Keď sa tak zamýšľam nad všetkým, čo sa deje okolo mňa, začínam chápať, ako silou do-
káže udrieť nezlomná ľudská vôľa. V spojitosti s touto úvahou verím, že dobro nakoniec zví-
ťazí. Však konať dobro je vo väčšine z nás pravdepodobne geneticky zakódované. Z ochoty 
ľudí spájať sa pre dobrú vec sa v spoločnosti vytvoril priestor, ktorý vyplnilo dobrovoľníc-
tvo. To sa v posledných rokoch aj v tak malej krajine akou je Slovensko, zdá byť trendy.

Až ma hreje pri srdci, keď vidím v  médiách ako tisícky ľudí bojujú za  zdravé zelené 
lesy s motykami a čakanmi v rukách. V davoch vyrážajú na kalamitami odlesnené plochy 
a umiestňujú sadeničky lesných drevín pod odborným dohľadom lesníkov. Až tu mnohí po-
chopia, aká je táto mravenčia práca fyzicky namáhavá a aká je dôležitá pre spoločnosť. Až 
tu majú konečne priestor spoznať skutočnú stránku médiami toľko prezentovaného „zlého“ 
uja horára.

Som neskonale šťastná, že sa títo úžasní mladí ľudia nepouväzovali o tatranské sucháre... 
Bola by ich rovnaká škoda ako tých mohutných, silných smrekov, ktoré boli našou súčasťou 
desiatky rokov...

Nech teda aj naďalej víťazí zdravý rozum, dobro a zelené lesy....

LESU ZDAR!

10 / 2019
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Kde niečo končí, iné začína
52. významné lesnícke miesto už nie je tajomstvom

Počiatky lesníckeho vzdelávania v Banskej 
Štiavnici síce siahajú do hlbšej histórie a sú 
spojené so slávnou Baníckou akadémiou, no 
už aj novodobé dejiny tunajšieho lesníckeho 
vzdelávania sa dočkali okrúhleho výročia. 
A to všetko má na svedomí Stredná odborná 
škola lesnícka (SOŠL).

Jej história sa začala písať definitívnym 
koncom prvej vysokej školy v Uhorsku exis-
tujúcej v  Banskej Štiavnici už dňa 24. apríla 
1919. V ten deň nastalo posledné a definitív-
ne sťahovanie vysokej školy do Šoprone, kde 
sa začalo prednášať 28. apríla 1919. Dedičkou 
opustených budov a priestorov sa stala Čes-
koslovenská štátna stredná lesnícka škola, 
zriadená výnosom Ministerstva zemědelství 
v  Prahe z  19. mája 1919. Táto okrem budov 
bývalého Lesníckeho odboru prevzala aj po-
lesie v Kysihýbli ako aj obe botanické záhrady 
v  Banskej Štiavnici. Za  zakladateľa vtedajšej 
Československej štátnej strednej lesníckej 
školy, ktorej osláv storočnice sme sa dňa 
17.10.2019 zúčastnili, bol Dr.  Ing. PhDr. H. c. 
Rudolf Haša. Pre fungovanie novovzniknu-
tých troch stredných lesníckych škôl poslal 
školský inšpektor Ministerstva zemědelství 
v Prahe Ing. Karel Šiman dňa 5.8.1919 orga-
nizačné stanovy ako aj učebný plán... A takto 
pomaly by sme mohli pokračovať prepismi 
jednotlivých častí histórie spomínanej školy 
z knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej 
Štiavnici od Viliama Stockmanna. Ale nič sa 

prepisovať nebude, pretože  práve spomí-
naný odborník v  oblasti histórie nielen les-
níckeho školstva, ale dovolím si povedať, že 
histórie lesníctva na Slovensku, sa veľmi zau-
jímavým spôsobom zhostil úlohy predstave-
nia storočnej histórie SOŠL účastníkom osláv 
100. výročia. A  nebolo vôbec jednoduché 
zaujať prítomných hostí, ktorí mali za sebou 
desiatky minút strávené príhovormi vzác-
nych hostí, predstaviteľov štátnej správy, 
samospráv, školských lesníckych inštitúcií zo 
Slovenska, Čiech a Maďarska.

V  príhovoroch zazneli viaceré zaujíma-
vosti napríklad, že za roky svojej existencie 
síce škola niekoľkokrát zmenila svoj názov, 
no zameranie sa nezmenilo... Do roku 1951 
bola na  Slovensku dokonca jedinou stred-
nou lesníckou školou, ktorá poskytovala 
maturitné vzdelanie... V súčasnosti má ško-
la približne 250 študentov, pričom asi päti-
nu z nich tvoria dievčatá, no v minulosti sa 
škola vyznačovala tým, že v  nej študovali 
len chlapci.... I to, že preparáty krokodíla či 
antilopy tu zanechali bývalí učitelia. Voľake-
dy, v rokoch 1925-1930, vraj učitelia zarába-
li toľko, že mohli chodiť do Afriky na poľo-
vačky...

Storočnica Strednej odbornej lesníckej 
školy v  Banskej Štiavnici bola naozaj ideál-
nym dôvodom pre to, aby sa stala súčasťou 
siete významných lesníckych mieste, ktoré 
vyhlasuje štátny podnik LESY Slovenskej 
republiky od  mája roku 2007. Pamätný ka-
meň s  logom Významné lesnícke miesto 
spoločne odhalil riaditeľ školy Ing. Miroslav 
Ďurovič a  generálny riaditeľ štátneho pod-
niku LESY SR Ing. Marian Staník. A tým sme 
odkryli tajomstvo, ktoré ukrývalo v  poradí 
52. významné lesnícke miesto. Už teraz sme 
iste všetci zvedaví, ktorým ďalším lesníckym 
zaujímavostiam bude tento „titul“ udelený 
v najbližších rokoch.

LESU ZDAR!
-as-
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Kade chodí, stromy sadí

Zasadil som strom

„Dnes niekto sedí v  tieni, pretože ktosi 
kedysi dávno zasadil strom.“ Tento citát, kto-
rého autorom je Warren Buffet ste už neraz 
mali možnosť čítať v časopise Lesník, ale ni-
komu som sa nepriznala, ako som sa k nemu 
dostala. Bolo to pri tvorbe scenára k  filmu 
Krajina bez tieňa. Vtedy som ho prvýkrát 
počula práve od  Ľuba Kľúčika, za  čo sa mu 
chcem veľmi poďakovať. 

Vždy keď tieto múdre slová čítam, som 
vďačná tým, ktorí v  priebehu stoviek rokov 
sadili na  našej planéte stromy. Hlavne vďa-
ka práci stretávam ľudí, ktorým je práve táto 
činnosť zdrojom obživy. Za život vysadia vo 
svojich regiónoch tisícky stromov. Už ani 
neviem, kde všade som bola prítomná pri 
sadení stromčekov a  kde všade som mala 
možnosť priložiť ruku k  dielu. No musím sa 
priznať, že prvé „lesné“ stromy som zasadila 
v Gaderskej doline pri Žitkovej chate v roku 
2014 s kolegami z OZ Žilina pri štarte projek-
tu Zasadil som strom. 

Keď som sa dozvedela, že v Gaderskej do-
line idú dobrovoľníci sadiť stromy, bolo už 
dávno po ich výsadbe . Pri pohľade na fo-
tografie som tak tíško (ale v  dobrom) zača-
la závidieť našej pani ministerke Gabriele 
Matečnej. Asi by som to nenazvala závisťou, 
skôr obdivom. Nepoznám nikoho ani z môj-
ho okolia, ani z verejného života, kto by mal 
možnosť a reálne aj vysadil rôzne druhy stro-

mov na  toľkých miestach na  Slovensku ako 
ona. A musím napísať, že sadenie, ktorého sa 
zúčastňuje prebiehali nielen za pekného po-
časia. Veď pre lesníkov neexistuje zlé počasie, 
iba zlé oblečenie.

Ale 26. októbra o  ôsmej hodine ráno už 
Gaderskú dolinu opúšťala hmla a uvoľňova-
la miesto skupinke dobrovoľníkov i  lesníkov 
z  OZ Žilina, ktorí boli po  boku pani minis-
terky vsadiť stovky sadeníc buka a  smreka 
v poraste 397 asi kilometer od Žitkovej chaty. 
Kolegovia pod vedením pani riaditeľky Eleny 
Kubičkovej zabezpečili nielen osobnú účasť, 
ale tiež približne 50 motýk a cca 1500 sade-
níc, aby sa nestalo, že by tak krásny slnečný 
deň niekto prežil s  rukami v  bok. Krátku in-
štruktáž si s pani ministerkou vypočul aj ge-
nerálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR 

Projekt Zasadil som strom úspešne beží 
už šiesty rok. Je radosť povedať, že počas 
jarnej výsadby sme prekonali 30 000 kusov 
vysadených stromčekov. A  naši malí dob-
rovoľníci už vedia, že stromčeky sa nesa-
dia len na  jar, ale veľmi vhodným obdobím 
na výsadbu je aj jeseň. A tak sme vysádzali 
na  Liptovskej Tepličke, v  lokalite Kolesár-
ky  v  pondelok 14.10.2019 so žiakmi 8. roč-
níka. Pridal sa k  nim aj dobrovoľník z  de-
viateho ročníka. Prišiel „správne“ oblečený 
do  zeleného, gumákov a  vybavený motivá-
ciou... chce byť lesník a chystá sa na lesnícku 

SOŠLD do  L. Hrádku, zo Základnej školy vo 
Svite. Na takmer päťdesiatku detí, dohliadali 
traja učitelia. Vysadili sme 300 stromčekov – 
smrekovec, smrek, buk. Potom sme sa pre-
sunuli do  Penziónu dolinka, kde mali deti 
nachystané občerstvenie – guláš a na záver 
sme si pozreli film Krajina bez tieňa a všetko 
zavŕšili diskusiou. Deťom sa páčilo a  každý 
zasadil svoju dávku stromčekov. Neminuli 
nás ani otázky.

Spokojní učitelia spečatili našu budúco-
ročnú spoluprácu podaním rúk.

Ing. Zuzana Puterová, OZ Liptovský Hrádok

Marian Staník i ďalší dobrovoľníci a čochvíľa 
bolo vysadených 200 stromčekov...

Gaderská dolina je magické miesto. Kaž-
doročne na  jar sa tu sčítavajú kamzíky, boli 
tu vypustené mladé medvede odchované 
po vzore ruských kolegov, ktoré prišli o mat-
ku, je tu vybudovaná a zrekonštruovaná les-
ná cesta, rezervácia i hospodárske lesy, vzni-
kol tu projekt zasadil som strom a teraz je aj 
cieľom dobrovoľníckej činnosti. 

-as-
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Lesy SR š.p., OZ Beňuš vybudovali na ceste 
zo Šumiaca smerom na Kráľovu hoľu náučný 
chodník, a to osadením piatich edukačných 
tabúľ s  tematikou lesa (problematika lyko-
žrúta smrekového, rozdelenie a typy ihlična-
tých drevín, druhy húb, resp. druhy cicavcov) 
a stručnou charakteristikou daného regiónu 
(prameň rieky Hron, chmarošský viadukt, 
Pusté Pole...). Zároveň vytvorili dve oddy-
chové zóny, vo forme drevených prístreškov 
so stolmi a lavicami.

Aj počas náročného výstupu na  Kráľovu 
hoľu si na týchto odpočívadlách môžu turisti 
rozšíriť svoj obzor o  problematiku včelstva 
a liečivých byliniek z lesa, a to využitím vzde-
lávacích tabúľ (tzv. lavičko-tabule) od  firmy 
MENTOR, práve na týchto stoloch.

Návštevníci sa na  jednotlivých zastave-
niach môžu kochať nielen krásnymi vyhliad-

Náučným chodníkom 
na Kráľovú hoľu

kami na okolitý región, medzi iným si môžu 
všimnúť aj krásne mladé zabezpečené po-
rasty, ktoré sú výsledkom spracovanej kala-
mity z novembra 2004. Takto podobne budú 
o  pár rokov vyzerať aj „veľkoplošné holiny“, 
ktoré sú výsledkom veternej a následne pod-
kôrnikovej kalamity. Tieto sú v súčasnosti „tŕ-
ňom v oku“ návštevníkov národného parku 
Nízke Tatry a  priaznivcov bezzásahového 
režimu v tejto lokalite. Všetky plochy sú však 
zalesnené a Lesy SR š.p. OZ Beňuš ich bude 
svedomito pestovať, aby z nich už o niekoľko 
rokov vyrástol plnohodnotný les.

Takže všetkým turistom prajeme príjem-
ný výstup na našu majestátnu Kráľovu hoľu 
a veríme, že tieto pútače a prístrešky odolajú 
nielen náporu silného vetra, ale aj vandaliz-
mu a budú slúžiť čo najdlhšie...

Ing. Martina Kovalčíková, OZ Beňuš
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Lesnícky chodník Jozefa Dekreta 
Matejovie napísal v Bardejovských 

Kúpeľoch svoju šiestu kapitolu
Spoločné lesnícko-turistické podujatie 

sa prvýkrát uskutočnilo v  roku 2014 pri 
príležitosti 240. výročia narodenia jednej 
z  najvýznamnejších osobností slovenské-
ho lesníctva – Jozefa Dekreta Matejovie. Po 
úspešných ročníkoch na  Donovaloch, vo 
východoslovenskom Zámutove, na Pilsku, 
v  Haluziciach a  Dobročskom pralese, rezo-
noval tentokrát Dekretov odkaz „Zachovať 
lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom 
udržania života na zemi“ aj v krásnom pro-
stredí Bardejovských Kúpeľov. Práve tu sa 
v tretiu októbrovú sobotu konal šiesty ročník 
už tradičného lesnícko-turistického precho-
du Lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta 
Matejovie, ktorý organizujú LESY Slovenskej 
republiky, š.p. v spolupráci s Klubom sloven-
ských turistov.

Počasie v deň podujatia nesklamalo, a tak 
po  zraze pri chate v  lokalite Pod jazierkom 
a úvodných slovách predsedu Klubu sloven-
ských turistov regiónu Bardejov p. Miroslava 
Bujdu a riaditeľa OZ Prešov p. Jozefa Kroch-
tu sa účastníci pochodu vydali trasou Les-
níckeho náučného chodníka Čierna mláka. 
Na  jednotlivých informačných tabuliach si 
mohli prečítať viac o lesných ekosystémoch 
a funkciách, ktoré plnia, alebo sa na zaujíma-
vosti okolitých lesov opýtať priamo miest-
nych lesníkov, ktorí ich pochodom sprevá-
dzali.

Lesnícky náučný chodník po čase vystrie-
dala značkovaná turistická trasa a po rozply-
nutí rannej hmly sa všetci účastníci prechodu 

mohli pokochať pohľadom na  hradný vrch 
s  impozantnou zrúcaninou Zborovského 
hradu. Po nenáročnom výstupe ich na hrade 
čakalo nielen pripravené ohnisko na  ope-
kanie, ale záujemcovia si mohli vypočuť aj 
sprievodný výklad „kastelána“ hradu p. Vla-
dimíra Kaminského – predsedu Občianske-
ho združenia na záchranu Zborovského hra-
du, ktoré už viac ako desať rokov obnovuje 
túto národnú kultúrnu pamiatku.

Po  prehliadke hradu a  presune späť 
do Bardejovských Kúpeľov čakal na všetkých 
vyše 160 účastníkov prechodu chutný guláš, 
ktorý navarili lesníci z  OZ Prešov. Pamiat-
kou na podujatie v Bardejovských Kúpeľoch 
boli pre turistov z  celého Slovenska nielen 
pamätné listy s  pečiatkou podujatia, ale aj 
malé upomienkové predmety. Organizáto-
rov pochodu zase pri srdci zahrial dobrý po-
cit z  úspešne zvládnutého podujatia, ako aj 
pochvala a vďaka účastníkov, ktoré dokonca 
vyjadrili i v hudobnom prevedení :). Aj šiesty 
ročník Lesníckeho chodníka J.D. Matejovie 
tak naplnil hlavnú myšlienku celého poduja-
tia: spájať lesníkov s  turistickou verejnosťou 
a prehlbovať spoluprácu a vzájomnú komu-
nikáciu medzi tými, pre ktorých je les pracov-
ným prostredím a tými, ktorým les symboli-
zuje oddych a relax.

Milí turisti, milí lesníci, už teraz sa tešíme 
na stretnutie s Vami na Lesníckom náučnom 
chodníku Duchonka – Kulháň, ktorým pove-
die Chodník Jozefa Dekreta Matejovie v roku 
2020.

Mgr. Lucia Čekovská
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V  prvé októbrové dni sa v  Lesníckom 
a drevárskom múzeu vo Zvolene uskutočnil 
už 21. ročník výstavy s  lakonickým názvom 
„Huby“. Ciele výstavy sa nemenia už niekoľko 
rokov: ukázať návštevníkom druhové bohat-
stvo a  krásu húb, rozšíriť vedomosti o  tejto 
tajuplnej skupine organizmov, pritiahnuť ve-
rejnosť k zberu húb a k aktívnemu tráveniu 
voľného času v prírode a naučiť praktických 
hubárov bezpečne poznať smrteľne jedova-
té druhy húb, ktoré si každoročne vyberajú 
svoju daň. V  tomto ročníku pribudol výsta-
ve ďalší cieľ – priblížiť návštevníkom huby aj 
ako kulinársku lahôdku.

Tohoročná hubárska sezóna bola dosť 
rozpačitá. Začiatok leta vypadal sľubne, no 
následné sucho a  horúčavy rast plodníc 
prakticky na  celý júl a  august zastavili. Až 
chladnejšie jesenné dni s prijateľným množ-
stvom zrážok opäť prebrali huby k  životu. 
Hubári sa tak opäť dočkali a v septembri či 
októbri odchádzali z  hory s  plnými košíkmi 
krásnych „úlovkov“.

Dobrý záver hubárskej sezóny sa prejavil 
aj na našej výstave, ktorú sa každý rok sna-
žíme zorganizovať práve v  tom, na  huby 
najbohatšom čase. V  tomto roku sa to po-
darilo ideálne. Zbierali sme dva dni – prvý 
v  okolí Ďubákova a  Šoltýsky na  Podpoľaní 
a na druhý deň sme sa vybrali na naše spo-
ľahlivé miesta v  okolí Muránskej Zdychavy 
v Stolických vrchoch. Celkovo sme na výsta-
vu nazbierali 240 druhov húb

Tak ako po  iné roky aj tentoraz výstavu 
dopĺňalo niekoľko sprievodných podujatí. 
Predovšetkým to bola súťaž „o  najväčší po-
čet prinesených druhov húb“, ktorá má už 
svojich stálych prispievateľov. O  víťazstvo 
sa opäť tvrdo bojovalo. Na  pomyselný naj-
vyšší stupienok napokon vystúpil pán Alojz 
Olajec z Hliníka nad Hronom, ktorý priniesol 
133 druhov húb. Len o dve položky zaosta-
la pani Helena Gondová a  na  tretie mesto 
dosiahol pán Emil Rakyta, obaja zo Zvolena. 
Spolu s  hubami, ktoré priniesli súťažiaci (aj 
návštevníci, ktorí sa rozhodli nesúťažiť), bolo 
na výstave nakoniec možné vzhliadnuť 309 
druhov húb.

Ďalším očakávaným sprievodným poduja-
tím bola mykologická poradňa. Záujemcom 
v nej svoje poznatky a vedomosti o hubách 
rozdávali mykológovia Ing. Stanislav Glejdu-
ra a doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. z Technic-
kej univerzity vo Zvolene.

Novou sprievodnou aktivitou tohoročnej 
výstavy húb bola ochutnávka hubových 
špecialít reštaurácie Season. Huby na tanie-
ri sa podávali na záver každého výstavného 
dňa, takže nejeden návštevník výstavy mal 
možnosť presvedčiť sa, že huby sú nie len 
ozdobou našich lesov, ale aj pokladom našej 
kuchyne.

Na  výstave si prišli na  svoje aj najmenší 
návštevníci. Okrem zaujímavostí zo sveta 
húb ich čakalo aj Hubárske okienko – veselé 
hľadanie a určovanie húb v záhrade múzea, 
kreslenie húb, hádanie ich názvov a  ďalšie 
aktivity lesnej pedagogiky.

Výstava i  sprievodné aktivity sa v  tomto 
roku mimoriadne vydarili. Prispel k  tomu 
dobrý záver hubárskej sezóny, oduševnený 
kolektív, skvelí súťažiaci a množstvo návštev-
níkov – výstavu ich navštívilo 672. Veríme, že 
každý si z  nej odniesol niečo pre seba a  už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Ing. Marek Vanga, LDM Zvolen

HUBY 2019

Ing. Glejdura určuje a triedi huby priamo počas zberu v Ďubákove.

Výstava húb – sprievodné slovo výstavou má 
doc. Kunca.

Veselé hľadanie húb v záhrade múzea počas Hubár-
skeho okienka pre deti.

Ochutnávka hubových špecialít reštaurácie 
Season.
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Ochrana na prvom mieste 
alebo

Poznaj svojho nepriateľa
Nevedomosť neospravedlňuje... Tak často 

citovaná veta, ktorá sa svojím pomerne ne-
príjemným charakterom vrýva pod kožu. Ale 
aká pravdivá a stonásobne platná v lesnom 
hospodárstve, ktorom sa každá činnosť i ne-
činnosť pretavuje do  štruktúry, charakteru 
i stability porastu.

Nikto predsa nevie všetko. Nie sme cho-
diace encyklopédie, sme predsa ľudia a ako 
ľudia máme právo povedať „neviem“. Ale ako 
lesní hospodári a správcovia lesného majet-
ku by sme mali vedieť, kde potrebné infor-
mácie hľadať.

Milí kolegovia, dovoľte mi teda aby som 
Vám predstavila dve nové vydania publikácií, 
ktoré pripravili kolektívy autorov Národného 
lesníckeho centra, Lesníckeho výskumného 
ústavu vo Zvolen strediska Lesníckej ochra-
nárskej služby v Banskej Štiavnici. 

HMYZ a  HUBY (atlas poškodenia lesných 
drevín) od  Milana Zúbrika, Andreja Kuncu 
a kolektívu je rozšíreným a trochu iným spô-
sobom usporiadaným vydaním svojej pred-
chodkyne s rovnakým názvom z pera Milana 
Zúbrika, Andreja Kuncu a  Júliusa Novotné-

ho, ktorú ste iste mali možnosť počas štúdií, 
alebo už priamo v praxi prelistovať. Ďalšou, 
pre správcu a  obhospodarovateľa štátnych 
pozemkov dôležitou publikáciou je HMYZ, 
HUBY, RASTLINY (invázne a  nepôvodné 
druhy v  lesoch Slovenska). Práve invázne 
druhy sú zaradené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 
24/2003 Z. z. v  znení neskorších predpisov, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny. Súčasný zoznam 
obsahuje druhy, ktoré spôsobujú najväčšie 
problémy, resp. ktoré majú najväčší negatív-
ny vplyv na naše pôvodné druhy a  ich bio-
topy a najviac menia krajinu. Viažu sa na ne 
ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o pre-
vencii a  manažmente   introdukcie a  šírenia 
inváznych nepôvodných druhov a  zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Je zakázané 
ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, 
rozmnožovať, obchodovať s  nimi. Vlastník, 
správca, užívateľ pozemku  je povinný sa 
starať o  pozemok tak, aby nedochádzalo 
k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku 
a v prípade výskytu inváznych druhov je po-
vinný ich odstraňovať.

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolis-

tá
Asclepias syriaca – glejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánko-

vec (krídlatka)
Heracleum mantegazzianum – boľševník ob-

rovský
Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Nasledujúce publikácie si Vám dovoľuje-
me predstaviť aj z toho dôvodu, že vedenie 
štátneho podniku LESY Slovenskej republiky 
zabezpečilo po  jednom exemplári predsta-
vovaných publikácií pre každú lesnú správu 
a tiež pre ústredia odštepných závodov.

-as-
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PRO Silva sa pripomína svojím výročím
V tom istom septembrovom týždni 
r. 2019, keď si štátny podnik LESY 
SR pripomenul 20. výročie svojho 

vzniku, sa v  Slovinsku zišli vedúci predsta-
vitelia národných organizácií Pro Silva k 30. 
výročiu založenia „Európskeho združenie 
lesníkov obhajujúcich lesné hospodárstvo 
založené na prírodných procesoch“, ako Pro 
Silva vo svojej preambule uvádza. Postup-
ne sa k nej prihlásilo 27 európskych štátov, 
pričom v  ostatnom období rozvíja aktívne 
kontakty aj v zámorí so združeniami v USA, 
Kanade, Brazílii a  Indii. Slovensko (vtedajšie 
Československo) bolo v osobe prof. Korpeľa 
jedným z  11 zakladajúcich štátov, a  tak si 
toto výročie pripomíname aj na  Slovensku, 
hoci v prvej dekáde sa o ňom vedelo málo 
a  jeho aktivity sa väčšinou rozvíjali na  aka-
demickej pôde Lesníckej fakulty vo Zvolene. 
Praktické ukážky s  prezentáciou myšlienok 
Pro Silva zorganizoval len lesný závod Levice 
v r. 1997 ešte ako súčasť Západoslovenských 
štátnych lesov. Výraznejšie sa Pro Silva začala 
prejavovať v lesníckej prevádzke až po zalo-
žení štátneho podniku LESY SR, predovšet-
kým od r. 2000, kedy sa viacerí zástupcovia 
podniku spolu s  prof.  Ing.  Milanom Sani-
gom, DrSc. (v  tom čase a aj doposiaľ vedú-
cim predstaviteľom Pro Silva na  Slovensku) 
zúčastnili na kongrese Pro Silva v Nemecku. 
Keďže jeho súčasťou okrem odborných re-
ferátov boli predovšetkým praktické ukážky 
dlhoročného hospodárenia v  zmysle zásad 
Pro Silva, po  ich absolvovaní vznikla myš-
lienka venovať sa takémuto hospodáreniu aj 
na pôde slovenských štátnych lesov.

Od  tohto obdobia sa datuje úzka spolu-
práca Pro Silva so štátnym podnikom LESY 
SR. Orientuje sa na organizovanie lesníckych 
dní, exkurzií a študijných ciest po objektoch 
obhospodarovaných prírode blízkym spô-
sobom, publikovanie odborných článkov 
a  príspevkov v  lesníckych časopisoch, vy-
dávanie odborných a  populárno-náučných 
publikácií a podporu súvisiaceho výskumu, 
pričom LESY SR, š.p. zabezpečujú informo-
vanosť lesníckej a ostatnej verejnosti o akti-
vitách Pro Silva prostredníctvom svojej we-
bovej stránky. Pro Silva tak pracuje na báze 
dobrovoľnej a  aktívnej spolupráce pred-
staviteľov štátnych ale aj neštátnych lesov 
a vedeckých inštitúcií, pričom je začlenená 
ako odborná sekcia do Slovenskej lesníckej 
komory. Prioritným cieľom je zdôvodňovať, 
obhajovať a rozširovať myšlienky obhospo-
darovania lesa prírode blízkym spôsobom 
a  samozrejme podporovať všetkých tých, 
ktorí sa rozhodnú tieto myšlienky preniesť 
i  do  lesníckej praxe. Práve pre zavedenie 
systému postupnej praktickej aplikácie 
prírode blízkeho obhospodarovania lesov 
vydali LESY SR, š.p. už v r. 2005 metodicko-
-organizačný pokyn, ktorým sa po určitých 
aktualizáciách stále riadia. Výsledkom jeho 
doterajšieho uplatňovania je 265 objek-

tov, vytvorených v  rôznych stanovištných 
a  terénnych podmienkach na  výmere vyše 
66.000 ha. Spätosť prírode blízkeho hos-
podárenia so združením Pro Silva a ideami, 
ktoré presadzuje, vyjadruje aj označenie 
„Pro Silva“ v programoch starostlivosti o lesy 
pre všetky porasty, ktoré tieto objekty tvo-
ria. Ich rozširovanie každoročne pokračuje 
vyhľadávaním ďalších vhodných porastov 
na tých LC, kde sú vyhotovované nové PSL. 
Práve pre tých lesných hospodárov, ktorí sa 
postupne zapájajú do  obhospodarovania 
porastov Pro Silva, boli v  r. 2019 zorgani-
zované odborné terénne ukážky formou 
lesníckych dní, ktoré boli zároveň pripome-
nutím si pôsobenia Pro Silva na Slovensku. 
Dve z nich sa konali na OZ Prešov, ktorý je už 
dlhodobo lídrom v praktickom uplatňovaní 
prírode blízkych postupov hospodárenia. 
Prvý sa konal v dňoch na 23.-24.5.2019 na LS 
Malcov s cieľom prezentovať hospodárenie 
v jedľovo-bukových porastoch pohoria Čer-
gova, posúdiť ich aktuálny stav a predstaviť 
zamýšľané prírode blízke postupy v ďalšom 
hospodárení. Druhá akcia sa týkala prezen-
tácie objektu Pro Silva Kráľovčík na LS Hanu-
šovce v dňoch 5.-6.9.2019, kde sú už dobre 
viditeľné nielen výsledky postupnej prebu-
dovy na  trvalo viac etážové porasty, ale sú 
aj zdokumentované merania dendromet-
rických veličín na založených skusných plo-
chách. Dosiahnuté prírastky na  cieľových 
stromoch sú tu jasným príkladom ekono-
mickej efektívnosti uvoľňovacích zásahov 
založených na  výbernom princípe ťažby. 
Medzitým zorganizoval dňa 24.5.2019 les-

nícky deň aj OZ Revúca. Predmetom ukážok 
na  LS Sirk v  bukovo-dubových porastoch 
bolo porovnanie stavu lesa pri realizácii pá-
sových clonných rubov a jemnejších foriem 
hospodárenia účelovým výberom, na LS Jel-
šava to bola obnova hrabovo-dubových po-
rastov v skupinách a následná starostlivosť 
o prirodzené zmladenie duba v konkurencii 
hraba. Poslednou akciou bolo stretnutie 
8.10.2019 na  OZ Trenčín, LS Dubodiel, kde 
sa ukážky zamerali na  prezentáciu prvých 
zásahov prebudovy na  trvalo viac etážové 
porasty formou silných úrovňových prebie-
rok a obnovných ťažieb skupinovým a sku-
pinovitým clonným rubom pre podporu pri-
rodzeného zmladenia duba zimného.

Na  uvedených lesníckych dňoch sa cel-
kom zúčastnilo do  300 zamestnancov LE-
SOV SR, š.p., a  hoci ich primárnym cieľom 
bolo poukázať na odbornú činnosť pri napĺ-
ňaní hospodárskej funkcie lesa, vytváranie 
prezentovaných objektov Pro Silva začína 
nadobúdať významný rozmer aj v súvislosti 
s  poskytovaním ekologických a  sociálnych 
funkcií. Práve tieto sú zdôraznené v  dekla-
rácii „Lesy v  Európe sú v  nebezpečenstve – 
ponúkame riešenia“ vydanej zo stretnutia 
predstaviteľov Pro Silva v  Slovinsku. Rieše-
ním, ktoré ponúkajú LESY SR, š.p. sú objekty 
Pro Silva, vytvárané už dve desaťročia s cie-
ľom formovať drevinovo, vekovo a  plošne 
diferencovaný les zabezpečujúci potrebnú 
ekologickú stabilitu voči prebiehajúcim kli-
matickým zmenám a umožňujúci uspokojo-
vanie nárokov verejnosti.

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.
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Podkôrnik a  výrazné obdobia sucha 
vytvárajú tisíce hektárov mŕtvych lesov 
v  Českej republike, severnom Rakúsku, 
Nemecku, Francúzsku, Belgicku a  inde. 
Odumiera nielen smrek, ale aj jedľa biela, 
borovica lesná a buk lesný. Správy z člen-
ských krajín Pro Silva ukázali, že séria ro-
kov sucha, kde ročné zrážky dosahujú 
iba 50-60% dlhodobých priemerov, vedie 
k dramatickým účinkom na európske lesy. 
Najmä v severnej časti strednej Európy ka-
lamitný stav podkôrnika smrekového zna-
mená explóziu poškodenia v smrekových 
lesoch (napr. Českomoravská vysočina, 
Alsasko, Nemecko), frekvencia lesných po-
žiarov je bezprecedentná (napr. borovica 
Brandenburské lesy). Dokonca aj zdravé 
staré bukové lesy v  pôvodných prírod-
ných podmienkach, ktoré majú bohatšie 
pôdy s dobrou vlhkosťou (napr. Spessart, 
Alsasko) odumierajú, podobne tiež mladé 
dubové porasty nemôžu odolať rýchlej 
zmene environmentálnych podmienok.

V dôsledku toho sa trh s drevom zrútil, 
dokonca ani vývoz do Číny nemôže zabez-
pečiť zisk podnikov a mnoho malých vlast-
níkov lesov sa jednoducho vzdalo hospo-
dárenia. Programy na  záchranu lesov sa 
vyvíjajú v niekoľkých európskych štátoch. 
V zákulisí je silná skupina konzervatívnych 
lesníckych skupín, ktoré chcú pokračovať 
vo svojich doterajších hospodárskych po-
stupoch a  zachovať súčasný stav. Cestou 
podľa nich by mali byť genetické odrody 
smreka, ktoré prežijú a prosperujú v such-
ších klimatických podmienkach – bojujú 
však proti silám neúprosnej zmeny klímy. 
Epigenetické účinky ponúkajú alternatív-
ne cesty a ukázalo sa, že sú rýchlejšie ako 
pomalý vývoj v  šľachtení drevín, ktorý 
bude trvať desaťročia. Prírodné procesy 
a  prirodzená obnova ponúkajú maximál-
ne množstvo genetickej zmeny a evoluč-
nej adaptácie drevín. Príroda si našla túto 
cestu cez tisíce rokov. Potrebujeme zásad-
ný posun v  paradigme. Najnovšie vedec-
ké poznatky musia byť implementované 
do lesníckych postupov, ktoré ukazujú, že 
štruktúrované zmiešané lesy využívajú dy-
namické procesy založené na prirodzenej 
regenerácii, a  tým pomáhajú stabilizovať 
les. Mali by sme však byť otvorení „novým“ 
nepôvodným druhom drevín a využívaniu 
rôznych proveniencií týchto drevín. V  le-
soch musí byť zabezpečená „asistovaná 
migrácia“. Nie je tiež možné zalesniť všet-
ky oblasti po  veľkoplošných disturbanci-
ách, pretože nie je dosť sadeníc z lesných 

Deklarácia
škôlok, ani dostatočný kvalifikovaný per-
sonál! Musíme preto skombinovať dopl-
nenie výsadby malého počtu cieľových 
drevín (500 ks/ ha) a ponechať priestor pre 
prirodzenú sukcesiu prípravných drevín. 
Musíme sa zamerať na vytváranie zmieša-
ných lesov s nepravidelnými porastovými 
štruktúrami, so zdravou pôdou. Celoeu-
rópsky selektívny problém poškodzovania 
porastov raticovou zverou (jeleň, srnec, 
jeleň sika, atď.) zabraňuje prirodzenej ob-
nove a často vedie k vyhynutiu dôležitých 
druhov drevín ako je jedľa a dub, ktoré sa 
nemôžu zregenerovať bez oplotenia alebo 
inej, spravidla umelej (chemickej) ochra-
ny. Musia sa zmeniť a začať plniť smernice 
o poľovníctve, aby bolo možné regulovať 
populácie raticovej zveri a  zabrániť tak 

tomuto plazivému a  neviditeľnému odu-
mieraniu lesa. Aj keď prírodné a prirodze-
né lesy, ako aj lesy v plne chránených úze-
miach hynú, požiadavka mimovládnych 
organizácií a  ochrancov prírody na  zväč-
šenie týchto oblasti „managementu neza-
sahovania“ vedie do slepej uličky. Koncept 
Natura 2000 sa musí naliehavo zmeniť 
v dôsledku účinkov zmeny klímy na lesné 
ekosystémy a tým presmerovať (presunúť) 
ciele ich ochrany. Naše lesy potrebujú mo-
derný prírodne orientovaný manažment, 
ktorý pomáha najlepším druhom drevín 
a pomáha aj rozvoju jednotlivých drevín. 
Najdôležitejšou otázkou budúcnosti bude 
ťažba stromov cez selektívny výber a po-
moc pri starostlivosti o  mladé porasty. 
Potrebujeme kvalifikovanejších lesníkov 
v  lese, nie v  kanceláriách a  kvalifikova-
nejších lesných robotníkov! Obrovský 
význam ekosystémových služieb posky-
tovaných európskymi lesmi v  kombinácii 
s trvalo udržateľným hospodárnym využí-
vaním dreva vyžaduje integrovaný prístup 
k  obhospodarovaniu lesov, ktorý podpo-

ruje hnutie Pro Silva. Lesné hospodárstvo 
je jediná hospodárska činnosť, ktorá do-
káže ruka v ruke vyprodukovať cenné dre-
vo v  procese ukladania uhlíka v  mŕtvom 
dreve a  humuse v  lese, na  druhej strane 
v produktoch z dreva, ktoré sú využívané 
na  stavbu domov a  na  iné účely. Drevo 
bude jeden z najdôležitejších a ekonomic-
kých prvkov v  budúcnosti, ktoré spotre-
búvajú CO2, a ktorý rôznymi spôsobmi tiež 
nahrádza materiály pochádzajúce z  fosíl-
nych palív (biohospodárstvo).

Požiadavky Pro Silva
Pri svojom 30. výročí založenia združe-

nie Pro Silva apeluje na aktívne hospodá-
renie v  lesoch trvalo udržateľným spôso-
bom blízkym prírode. Vyzývame všetky 
európske štáty, aby kreovali zásady práv-
nych a  finančných opatrení v  implemen-
tácii prírode blízkeho obhospodarovania 
lesov a vytvárali tak rámec pre štátne ako 
aj súkromné lesy. To sa však dá dosiahnuť 
iba za  podmienky, ak by vlády zmenili 
prax v  oblasti riadenia a  aplikáciou po-
ľovníckych smerníc v zmysle zásady nech 
lesy rastú! – V daňovom systéme bilancie 
uhlíka by lesy, ktoré sú svojou štruktúrou 
blízke prírode, mali získať nejaké výhody.

Hnutie Pro Silva ponúka významnú sieť 
odborníkov v  oblasti lesníctva a  vedcov, 
ktorí vyformovali súbor základných princí-
pov, ktoré sa vyvinuli v priebehu 30 rokov. 
Početné vyhlásenia sú na  našej webovej 
stránke www.prosilva.org ako usmerne-
nia a  zásady pre lepší manažment lesov 
do budúcnosti. Ďalej ponúkame návštevu 
siete vzorných objektov lesov v  celej Eu-
rópe, kde je možné študovať ich najnovší 
vývoj. Okrem toho ponúkame tie najlep-
šie stratégie pre ochranu lesov!

Hnutie Pro Silva chce dať nový impulz 
na  svojej medzinárodnej konferencii 
v Radlje pod názvom „Lesy pre budúcnosť 
– od  vedy k  ľuďom“. Pro Silva vynaloží 
úsilie pre lepšiu implementáciu vedec-
kých poznatkov do  praxe, ako aj prínos 
odborníkov z  praxe k  lepšej spolupráci 
s vedou. Podporujeme dôslednú politiku 
zameranú na boj proti zmene klímy v ce-
losvetovom meradle, ale mala by prihlia-
dať na všetky malé kroky, ku ktorým môže 
prispieť každý človek. Hnutie Pro Silva 
– pestovanie lesov do budúcnosti má už 
viac ako 30 rokov. Naše korene siahajú 
pred rok 1900!

Eckart Senitza
prezident Pro Silva

združenia Pro Silva prijatá dňa 14.9.2019 na konferencii z príležitosti 30. výročia svojho založenia v Radlje ob Dravi 
v Slovinsku pod názvom „Lesy v Európe sú v nebezpečenstve – ponúkame riešenia“ (preklad Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.)

10 / 2019

Pro Silva   | 11



Zasaď strom, Make a home

Pre zelené lesy

Ani nevyspytateľné jesenné počasie nie je 
prekážkou na ceste za dobrým cieľom. V so-
botu 5. októbra sa partia dobrovoľníkov stre-
tla na Lesnej správe Skýcov pri realizácii pro-
jektu „Zasaď strom, Make a home“. V lokalite 
Stratený vrch pribudlo vďaka týmto ľuďom 
501 nových sadeníc buka. Okrem nadšenia 
a  chuti pomôcť prírode boli dobrovoľníci 
od príchodu na Skýcov plní radosti a dobrej 
nálady aj napriek upršanému počasiu.

Už 4. apríla sme sa na OZ Topoľčianky pre-
svedčili o  odhodlaní a  dobrej práci týchto 
ľudí. Na jar sa v rámci tohto projektu konala 
rovnaká akcia na  LS Topoľčianky v  lokalite 
Holianka. V tento deň bolo vysadených 1121 
kusov sadeníc duba zimného.

Na jar bolo počasie pri vysádzaní priazni-
vejšie a odmenou za dobre vykonanú prácu 
bolo opekanie špekačiek na Zubrej zvernici 
spojené odborným výkladom histórie chovu 
zubrov v Topoľčiankach.

Keďže sa na  opekanie špekačiek tešili 
aktéri výsadby aj tentokrát, vynaliezavosť 

Umelá obnova lesa na Donovaloch – 
LS Staré Hory

Dňa 11.10.2019 o 8:00 hod sa zamestnanci 
OZ Slovenská Ľupča stretli s dobrovoľníkmi 
z  firmy Reserved. Všetci sme boli v  očaká-
vaní ako táto akcia dopadne. Po  poučení 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci si 
zúčastnení rozdelili náradie a presunuli sme 
sa do porastu, v ktorom boli pripravené sa-
denice.

Naše obavy o  ich bezpečnosť sa rozply-
nuli, keď aj poslední vytiahli z  áut terénnu 
obuv a  tenisky ostali pekne v  autách. Od-
bornej ukážky sa ujal pestovateľ LS Staré 
Hory. Pri pohľade na  svah už všetci vedeli, 
do čoho idú. Obnova lesa v skalnatom teré-
ne nebola prechádzkou (či sadením) v ružo-
vej záhradke. Dobrovoľníci sa však nezľakli 
a  pokračovali v  obnove lesa hore svahom 

správcu Ing. Štreita vyriešila aj problém s po-
časím. Po  dobrej práci chutili aj špekáčiky 
upečené v  rúre. V  priestoroch administra-
tívnej budovy Lesnej správy Skýcov sa roz-
liehala veselá vrava na nitku premoknutých 
dobrovoľníkov. Presvedčili sa o  pravdivosti 
výroku „lesník nepozná zlé počasie, len zlé 
oblečenie“.

Sme radi, že nie všetka laická verejnosť 
podľahla modernej nevraživosti voči lesní-
kom a  lesníckej práci. Veríme, že takýchto 
milých akcií podnietených verejnosťou bude 
pribúdať a  spoločne so stromčekmi bude 
rásť a pevnieť úprimná láska a úcta k lesníc-
tvu aj v srdciach a mysli bežných ľudí. Projekt 
Zasaď strom Make a Home je dôkazom toho, 
že spolupráca LESOV SR a  verejnosti priná-
ša do  hôr dobrých ľudí, ktorí nechceli byť 
v  článku spomínaní, ale slová z  ďakovného 
mailu jednej z organizátorov hovoria za veľa 
,,robíme to pre stromčeky“.

Lesu zdar!
Ing. Garajová Katarína, OZ Topoľčianky

hali, iní kopali aj sadili sami. Musím uznať, že 
tempo nasadili ostré a niektorým vydržalo až 
do cieľa. Ani neviem ako a popoludnie plné 
dobrej nálady a  dobre odvedenej roboty 
zbehlo. S  úsmevom na  perách a  motykami 
na  ramene sa dobrovoľníci vracali k  autám 
v  družnej debate o  našej práci, zveri, ško-
dách na porastoch, aktívnej ochrane prírody, 
o víziách do budúcna.

Naši pomocníci sa s  nami rozlúčili a  šli si 
ďalej za  svojimi povinnosťami. Boli aj spo-
kojní so svojím výkonom ako aj s  pocitom, 
že urobili niečo pre prírodu a pre zelené lesy.

Opäť sa im musím poďakovať, tentoraz 
v mene LS Slovenská Ľupča a OZ Slovenská 
Ľupča, ako aj v mene svojom.

Ing. Jozef Bolna,  
pestovateľ OZ Slovenská Ľupča

pod skúseným dohľadom zamestnancov LS 
aj OZ Slovenská Ľupča. Postupne ubúdalo 
aj sadeníc, aj skál a pribúdalo pôdy. Všetci sa 
tešili na to, čo bolo naplánované, na prácu, 
ale aj na chate na Donovaloch. O čo väčšia 
bola naša radosť, keď sa sami rozhodli ešte 
pokračovať a vysadiť aj posledných pár zväz-
kov sadeníc do ďalšieho porastu, takpove-
diac „nad plán“.

Odmenou za  dobre a  kvalitne vykonanú 
prácu bol guláš a teplý čaj v krásnom pros-
tredí Donovál. Počasie bolo rovnako príjem-
né ako naši dobrovoľníci. Všetci sa zhodli 
na  tom, že obdivujú pracovníkov, ktorí sa 
touto ťažkou prácou v lese živia.

Tak ešte raz im ďakujeme za  pomoc 
v mene LS Staré Hory a OZ Slovenská Ľupča 
aj v mene svojom.

Umelá obnova lesa v Plavne – 
LS Slovenská Ľupča

V  pondelok 14.10.2019 sa konal ďalší 
dobrovoľnícky deň na OZ Slovenská Ľupča. 
O 12:30 hod sa tentoraz pre zmenu stretli zá-
stupcovia LS Slovenská Ľupča a ústredia OZ 
Slovenská Ľupča s  ďalšou veselou partiou, 
tentoraz s dobrovoľníkmi a zamestnancami 
firmy Tesco. Aj tu boli všetci plní očakávania, 
čo to vlastne bude. Bolo to iné prostredie 
ako na  Donovaloch, bolo aj buriny, trochu 
malinčia a  trochu žihľavy, ale aspoň bolo 
do čoho zakopať.

Po ploche sa naši dočasní kolegovia rozo-
stavili ako na štartovej čiare a každý si hneď 
našiel svoje tempo aj spôsob. Jedni si pomá-
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Keď sa k nám hosť vracia 
viac ako 40 rokov...

Ak o niečom hovoríme, že má dlhoročnú 
tradíciu, tak v  tomto článku Vám chceme 
priblížiť príbeh 81. ročného poľovníckeho 
hosťa z Nemecka menom Klaus Ulrich Stric-
ker, u ktorého to platí dvojnásobne. Vrátil sa 
k  nám nepretržite už na  41. poľovnícku se-
zónu.

Počas tohtoročnej jelenej ruje v  poľov-
nom revíri Gader, ktorý obhospodaruje vo 
svojej réžii odštepný závod Žilina, som po-
važoval za povinnosť a česť s týmto pánom 
spraviť rozhovor a  priblížiť tak aspoň časť 
z  mnohých zážitkov a  skúseností prežitých 
v poľovných revíroch štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky. Jeho nadšenie, po mo-
jej otázke či s  takýmto rozhovorom súhlasí, 
bolo skutočne veľké, povedal by som až jem-
ne emotívne.

Ako prvé ma zaujímalo, čo bolo tým spúš-
ťačom, ktorý ho nasmeroval navštíviť práve 
štátny podnik LESY SR v jeho vtedajšom or-
ganizačnom členení, za účelom poplatkové-
ho lovu.

Asi na  sekundu sa zamyslel a  pohotovo 
odpovedal, že ako mladý poľovník začal 
poplatkovo poľovať v Maďarsku, ale po ne-
korektnom prístupe a  zlých skúsenostiach 
s maďarským personálom spoluprácu ukon-
čil. V  sezóne 1977/1978 sa rozhodol skúsiť 
poľovačku práve na  Slovensku aj napriek 
tomu, že vo svojom rodnom meste Idstein 
má od  roku 1968 prenajatý poľovný revír 
o výmere 600 ha, ktorý je veľmi dobre zazve-
rený jeleňou, srnčou a diviačou zverou.

Jeho prvé kroky smerovali na  východ 
Slovenska, kde na  OZ Rožňava poľoval tri 
sezóny. V  sezóne 1979/1980 poľoval na  OZ 
Sobrance v okolí Slanca, kde tak isto strávil 
tri sezóny a následne jednu sezónu poľoval 
v okolí Babej Hory na OZ Námestovo.

Do  poľovného revíru Gader, ktorý spra-
voval vtedajší Odštepný lesný závod Mo-
šovce pod vedením riaditeľa Ing.  Miroslava 
Holienčíka, zavítal v roku 1984. V Gaderskej 
doline ho zaujala predovšetkým príroda vo 
svojej jedinečnej podobe, s pestrým druho-
vým zastúpením živočíchov a  rastlín. Veľmi 
rád spomína na nasledujúcu sezónu v  roku 
1985, kde sa mu počas jelenej ruje na jednej 
z  vychádzok podarilo uloviť jedného z  pr-
vých vlkov v Gaderskej doline a jeho prvého 
v živote. Po tom, ako sa túto správu dozve-
deli pastieri ovčích stád, doniesli mu zo svo-
jich salašov ako prejav vďaky, 28 kilogramov 
poctivého ovčieho syra.

Postupom rokov, kedy sa pravidelne vra-
cal do  Gaderskej doliny, začal na  tieto po-
ľovnícke akcie prizývať aj svojich známych, 
medzi ktorých neodmysliteľne patril aj pán 
Rudolf Albert Kuhn, familiárne volaný Rudi. 
Tento nás bohužiaľ v  roku 2018 navždy 
opustil vo veku 70 rokov. Tieto poľovnícke 
skupiny za  roky poľujúce v  Gaderi odlovili 
viac ako 200 jeleňov. Samotný pán Klaus tu 
má úspešne odlovených okolo 50 z nich. Naj-
silnejšieho, presahujúceho bodovú hodnotu 
200 bodov CIC. Neoddeliteľnou súčasťou 
jeho poľovníckych návštev je každoročne aj 
jeho manželka Brigitta, inak vynikajúca ku-
chárka, ktorá mu je veľkou oporou. Dokonca 
v sezóne 2018/2019 sa už tri mesiace po váž-
nej operácii srdca zúčastnil jelenej ruje, kde 
sa mu podarilo odloviť ,,slušného,, jeleňa 
na  vzdialenosť 265 metrov. Ako budúceho 
nástupcu a pokračovateľa dlhej tradície po-
ľovníckych akcií v  našej spoločnosti LESY 
Slovenskej republiky, štátny podnik, vycho-
váva tiež vnuka Mattea, ktorý sa po  vzore 
starého otca s pokorou dostáva do tajov po-
ľovníctva a stáva sa z neho zanietený poľov-
ník a milovník prírody.

Klaus ďalej s  nadšením rozpráva, ako sa 
každoročne rád vracia v  novembri na  lov 
netrofejovej zveri, ktorú si aj so zverinou 
odkupuje a  v  rámci akcie podobnej našim 
vianočným trhom so skupinou kolegov po-
núka vo forme rôznych výrobkov na predaj. 
Následne všetok utŕžený zisk, čo predstavu-
je v priemere päť až sedem tisíc eur, venuje 
na  detské domovy, nemocnice a  organizá-
ciám charitatívneho druhu.

Na  otázku, či sa počas tých dlhých rokov 
stala aj nejaká nepríjemná udalosť a  aké 
negatíva za  svojho pôsobenia v  tomto re-
víri vníma, odpovedal, že len raz sa už spo-
mínanému Rudimu, pri večernom zostupe 
strmým terénom pošmyklo a vážne si zranil 
koleno. Toto zranenie si po  transporte vy-
žadovalo akútnu operáciu v  Martinskej ne-
mocnici, kde sa vďaka vynikajúcim lekárom 
mohol Rudi zúčastniť lovu hneď nasledujúcu 

poľovnícku sezónu. Ako negatívum považu-
je enormne sa zvyšujúci počet turistov aj 
mimo vyznačených chodníkov a premnože-
nie veľkých šeliem, hlavne vlkov, čoho pria-
mym následkom je výrazný pokles jelenej 
populácie. Jej súčasný stav v  pohorí Veľkej 
Fatry je výrazne nižší, ako keď začal tieto lo-
kality navštevovať pred 40 rokmi.

Dokonca na Klausov podnet, bolo v revíri 
vybudovaných aj niekoľko poľovníckych po-
sedov či chodníkov, ktoré medzi miestnymi 
lesníkmi zľudoveli aj svojimi názvami, ako 
napríklad Klaussitze, Klausov chodník a po-
dobne.

Na  záver by som chcel snáď len popriať 
pánovi Klausovi ešte veľa rokov prežitých 
v  pevnom zdraví a  veľa príjemných poľov-
níckych zážitkov v prostredí, v ktorom sa cíti 
dlhé roky tak dobre.

,,LOVU ZDAR!  WAIDMANNSHEIL!“
Ing. Miroslav Plavý, OZ Žilina
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Už sa stáva pravidlom, že každoročne LESY 
Slovenskej republiky, štátny podnik bilancuje 
k 18.10. poplatkový lov jeleňov z obdobia je-
lenej ruje. V poľovníckej sezóne 2019/20 sme 
už zaznamenali zvýšený počet poľovných 
revírov, nakoľko LESY Slovenskej republiky, 
štátny podnik pristúpil k „prinavráteniu“ po-
ľovných revírov so správou poľovných po-
zemkov nad 2/3 z celkovej výmery poľovného 
revíru do svojho užívania. I keď pri takýchto 
poľovných revíroch dôjde k odpredaju 100 % 
odstrelu, užívateľom ostáva štátny podnik.

Aká bola tá práve ukončená jelenia ruja 
v  tomto roku? No môžeme konštatovať, že 
rozpačitá. Ako hlavný dôvod rozpačitosti 
(v  niektorých regiónoch až sklamania), as-
poň na  začiatku jelenej ruje je, že poľovné 
revíry v  užívaní štátneho podniku sú najmä 
v  horských oblastiach. Pri neúrode najmä 
buka (ale i  duba) ostáva jelenia zver čoraz 
viac a dlhšie v lánoch kukurice, ktoré sa zväč-
ša bezprostredne rozprestierajú za  hranicou 
našich revírov. Nie je sa čo čudovať, že zver 
sa sťahuje práve nižšie do  polí, kde nachá-
dza dostatok potravy a  najmä lány kukurice 
jej poskytujú i  možnosť úkrytu a  kľudu. Zá-
roveň v  nižších polohách nie je atakovaná 
vlkom. Preto nám ruja často prebieha mimo 
našich poľovných revírov a  tým nám to sťa-
žuje poplatkový lov jeleňov. LESY Slovenskej 
republiky, štátny podnik ako užívateľ by preto 
mal pristúpiť k  obhospodarovaniu všetkých 
trvalých trávnych porastov nachádzajúcich 
sa v poľovných revíroch, aby zver na nich na-
chádzala dostatok kvalitnej paše. Hoc väčšina 
odštepných závodov si plní úlohy obhospo-
darovania horských lúk, je na zamyslenie či by 
nestálo za to udržiavať i práve napr. nevyužité 
sklady, enklávy lúčok, na  ktoré nečerpáme 
dotácie, budovanie solísk na  lúkach a  čo je 
dôležité i kalužiská s prebytkom vody. Voda je 
počas ruje jedným zo základných predpokla-
dov udržania zveri na stanovišti!

Odbor poľovníctva v  rámci riadenia po-
ľovníctva v  poľovných revíroch v  užívaní 
štátneho podniku pristúpil k  zriaďovaniu 
poľovníckych zón (zón kľudu a zón lovu). Cie-
ľom je vytvorenie vhodných podmienok pre 
priestorové a  časové aktivity poľovnej zveri, 
poľovníkov a  verejnosti. V  nasledujúcich ro-
koch, pokiaľ túto myšlienku všetci pochopí-
me, je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
zver a následné efektívne za relatívne krátky 
čas pri intenzívnom love, najmä tom poplat-
kovom počas ruje, zúročiť vynaložené úsilie 
a  starostlivosť o  zver. Pokiaľ má zver kľud 
v  lokalitách, kde prebieha ruja, sprievodca 
je efektívnejší pri doprovode poľovníckeho 
hosťa.

Pre poľovnícku sezónu 2019/20 bolo 
schválených k lovu v režijných poľovných re-

Lov jeleňov v revíroch LESOV Slovenskej 
republiky, štátny podnik

víroch celkovo 1285 ks jeleňov 
(I. v. t 478 ks, II. v. t. 404 ks, III. v. 
t. 193 ks a IV. v. t. 207 ks). Oproti 
predchádzajúcej poľovníckej 
sezóne je to viac o  236 ks jele-
ňov, nakoľko štátny podnik užíva 
viac poľovných revírov ako tomu 
bolo v  poslednú sezónu. Celkovo 
sa počas ruje ulovilo 491 ks jeleňov 
(I. v. t. 106 ks, II. v. t. 166 ks, III. v. t. 116 ks 
a IV. v. t. 103 ks) a ich trofeje boli predbež-
ne ohodnotené bronzovou medailou 79 jele-
ňov, striebornou medailou 32 jeleňov a  zla-
tou medailou štyri jelene.

Najsilnejšie jelene sa podarilo uloviť pri 
OZ Kriváň s predbežnými bodovými hodno-
tami 216,32 a 213,65 b. CIC, OZ Topoľčianky 
s predbežnou bodovou hodnotou 216,11 b. 
CIC a OZ Rimavská Sobota s predbežnou bo-
dovou hodnotou 210,22 b. CIC.

Ako najúspešnejší OZ z pohľadu poplatko-
vého lovu jeleňov v  režijných poľovných re-
vírov (bez poľovných revírov s  odpredaným 
odstrelom) je pre rok 2019 OZ Topoľčianky, 
kde sa podarilo poplatkovo odloviť 38 jele-
ňov. Ide za sledované obdobie ôsmich rokov 
za najlepší výsledok!

Z  pohľadu tržieb plynúcich z  poplatkové-
ho lovu jeleňov počas jelenej ruje pre štátny 
podnik (v tomto prípade tržieb len z režijných 
poľovných revíroch, bez revírov s predaným 
odstrelom) ide o sumu 405.000 € bez DPH.

Do  budúcej sezóny by sme sa mali preto 
zamyslieť, ako zabezpečiť v  revíroch kľud, 
dostatok pastevných plôch, políčok pre zver, 
kalužísk, aby sme zveri zabezpečili čo naj-
vhodnejšie podmienky v  revíroch štátneho 
podniku LESY Slovenskej republiky.

Text: Ing. Patrik Micháľ 
Foto: zamestnanci LSR
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Tab. č. 1 Porovnanie ulovených jeleňov v  ks 
podľa rokov počas jelenej ruje poplatkovými 
poľovníkmi

Poľovná 
sezóna

Plnenie lovu 
k

Ulovené jelene 
v ks

2012/13 10.10.2012 229
2013/14 18.10.2013 266
2014/15 18.10.2014 308
2015/16 18.10.2015 288
2016/17 18.10.2016 333
2017/18 18.10.2017 328
2018/19 18.10.2018 362
2019/20 18.10.2019 491

Tab. č. 2 Najúspešnejšie OZ v love jeleňov po-
čas jelenej ruje (v režijných poľovných revíroch, 
bez revírov s odpredaným odstrelom)

OZ Plnenie v ks
Topoľčianky 38

Rožňava 31
Prešov 29
Revúca 21

Rimavská Sobota 20
Sobrance 20

Tab. č. 3 Najúspešnejšie OZ v plnení plánu lovu 
jeleňov zo schváleného PCHaL v % za obdobie 
do 18.10.2019

OZ Plnenie v %
Rim. Sobota 84,00

Prešov 56,36
Levice 55,68

Prievidza 51,28
Rožňava 49,25
Revúca 47,83

Jeleň ulovený na OZ Topoľčianky,216,11 b. CIC.Jeleň ulovený na OZ R. Sobota, 210,22 b. CIC. Jeleň ulovený na OZ Kriváň, 216,32 b. CIC.

Jeleň ulovený na OZ Kriváň, 213,65 b. CIC.
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Východom po stopách Sv. Huberta

Nie je pílka ako pílka

Od  mala nás učia, že za  všetko 
čo dostaneme, by sme sa mali po-
ďakovať. Však veľakrát iba „obyčaj-
né“ ďakujem vyčarí úsmev na  tvári 
človeka, ktorému ho adresujeme. 
Musím sa priznať, že som v predchá-
dzajúcom osobnom, či profesijnom 
živote nestretla ďalšiu skupinku ľudí, 
odmysliac cirkevný stav, ktorá by tak 
ďakovala za  dary prírody ako lesníci 
a poľovníci.

I  keď časť oslavných a  ďakovných 
tradícií ako je odovzdávanie venca 
z  čačiny a  lesných plodov počas do-
žiniek by sme mali opätovne oprášiť, 
tradície akými sú lesnícke dni, poľovnícke dní 
i  dni svätého Huberta, čoraz viac naberajú 
na sile.

Sú naozaj miesta spojené s  lesníckou his-
tóriu, ktoré sa počas spomínaných osláv tešia 
zvýšenej pozornosti lesníckej i  poľovníckej 
verejnosti ako napríklad kaštieľ vo Sv. Antone, 
či v Betliari. A sú však aj ďalšie miesta, priam 
stvorené na to, aby sa tu stretávali „zelenáči“ 
pri rôznych príležitostiach. A takým, musím sa 
priznať, že mne srdcu veľmi blízkym miestom, 
sú Sobrance a Sobranecké kúpele, kam sme aj 
tento rok zavítali na Dni svätého Huberta.

Majestátny jeleň, i  ďalšie obetné dary ako 
poďakovanie, zástavy poľovníckych i  lesníc-
kych organizácií a potom veľmi bohatý kultúr-
ny program popretkávaný oceňovaním tých, 
ktorí si v oblasti poľovníctva a lesníctva zaslú-
žia za svoje úsilie veľké ďakujem.

Spoznali sme majiteľa najkrajšieho poľov-
níckeho klobúka, i tých, s ktorými sa nehodno 
pasovať, lebo o ich sile, švihu i technike sme sa 
na vlastné oči presvedčili pri hode flinty do lesa. 
Každý si z  tohto krásneho podujatia, ktoré sa 
konalo 13.10.2019 na  spomínaných miestach 
východného Slovenska, odniesol svoje. Deti 

strávili čas v stánku lesnej pedagogiky 
pod pevným vedením koordinátorky 
Lucie, dospelí v hľadisku či pri dobrom 
poľovníckom jedle. Milovníci psov si 
mohli pozrieť a niečo viac sa dozvedieť 
o štandardoch jednotlivých prezento-
vaných poľovníckych plemien. A ak si 
myslíte, že po tom, ako sa každoročne 
zúčastňujem Dní sv. Huberta po celom 
Slovensku si už nemám čo odtiaľ od-
niesť, ste na takom malom omyle.

Človek proste občas dostane úlo-
hu, s  ktorou nepočíta a  je už len 
na ňom, ako sa jej zhostí. A tak som sa 
z  ničoho nič stala zapisovateľom pri 

hodnotení toho najlepšieho poľovníckeho já-
gereku. Teda ešte mi chýbajú praktické skúse-
nosti s jeho realizáciou, ale teoreticky by som 
dokázala navariť ten najlepší . Ale to je teraz 
už len v rukách Sv. Huberta a Diany.

Dosť však bolo slov, pretože život sa neme-
ria len v slovách, ale hlavne v skutkoch. A tak 
mi dovoľte, aby som sa s Vami rozlúčila takým 
tradične poľovníckym ...

„Lesu, lovu, rybolovu, krásnym ženám, alko-
holu... Zdar!“

-as-
foto: Jozef Orlej

Na brehu Oravskej priehrady bolo opäť po-
čuť píly, no tentokrát oveľa slabšie, boli totiž 
akumulátorové! Celkové víťazstvo Jaroslava 
Perveku, druhé a tretie miesto patriace taktiež 
slovenským pretekárom. Tak vyzeral úspech 
Slovákov v  historicky prvej súťaži pilčíkov 
s  akumulátorovými pílami na  území Sloven-
skej republiky. Rovnako tomu bolo aj v najmä 
pre divákov najatraktívnejšej disciplíne od-
vetvovanie a  dokonca v  kráľovskej disciplíne 
stínka stromu obsadili naši pretekári prvé štyri 
miesta.

Desať súťažiacich si postupne zmeralo svo-
je sily v  štyroch disciplínach pilčíckej súťaže 
Makita cup 2019. Okrem piatich zo SR, boli 
traja z ČR a dvaja z Poľska. S myšlienkou po-
kračovať v  drevorubačskej súťaži prišla spol. 
Makita, ktorá v spolupráci s našimi pracovník-
mi z OZ Námestovo majúcimi dlhoročné skú-

na  presnosť a  o  najmenších návštevníkov sa 
starali naši lesní pedagógovia.

Ing. Radoslav Ľorko, OZ Námestovo

Poradie Priezvisko a meno Štát Štart. číslo Stínka Odvetvovanie Výmena reťaze Kombin. rez Presný rez Trest. body Body celkom Diskv.
1. PERVEKA Jaroslav SK 4 650 440 110 165 0 0 1365
2. SITÁRIK Matúš SK 2 621 412 52 196 0 -70 1281
3. JANIGA Marek SK 6 620 428 96 121 0 -50 1265
4. BERGER Tobias PL 3 598 406 72 170 0 -20 1246
5. JAKUBJAK Anton SK 10 633 432 93 87 0 0 1245
6. ANDĚL Jan CZ 5 566 418 88 168 0 -20 1240
7. ANDĚL Jiří CZ 1 618 358 93 166 0 -60 1235
8. STOCHNIALEK Jacek PL 8 578 380 35 164 0 -40 1157
9. PRÍDAVOK Peter SK 7 473 336 63 157 0 -40 1029

10. HERZOG Jiří CZ 9 564 396 0 0 0 -40 960 4 X

senosti s takouto sú-
ťažou zorganizovala 
v  sobotu 5. októbra 
2019 v  atraktívnom 
prostredí amfiteátra 
na  nábreží Oravskej 
priehrady v  Námes-
tove súťaž pilčíkov 
s  akumulátorovými 
pílami. Aj keď zaú-
radovalo nepriazni-
vé počasie, ktoré sa 
podpísalo na  nízkej 
účasti verejnosti, 
bola táto súťaž určite 
zaujímavá a  zvlád-
nutá na profesionálnej úrovni.

Súčasťou tejto akcie bola aj sprievodná 
súťaž pre divákov v  reze elektrickou pílou 
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Švédske bohatstvo
Väčšina švédskeho lesa je súčasťou ihlična-

tého lesného pásu, ktorý sa rozkladá po celej 
severnej pologuli. Z celkovej rozlohy Švédska, 
čo je takmer 41 miliónov hektárov, pokrý-
va lesná pôda viac ako polovicu, presnejšie 
28 miliónov hektárov. Túto výmeru však mu-
síme ešte rozdeliť na dve časti. Prvú, približne 
23 miliónov ha veľkú časť tvorí tzv. Produk-
tívna lesná pôda – t.j. pôda, ktorá ročne vy-
produkuje najmenej meter kubický na hektár. 
Zvyšok lesnej pôdy potom tvoria močiare, 
elektrické vedenia a  najmä horské oblasti, 
ktoré neslúžia pre hospodársku produkciu.

Viac ako 81 percent švédskeho lesa po-
zostáva z  ihličnatých stromov, z  ktorých 
prevládajúcimi druhmi sú smrek a  borovi-
ca. Z  hľadiska vegetačných pásiem možno 
Švédsko rozdeliť do troch hlavných zón: ne-
morálna, boreonemorálna a  boreálna zóna. 
Nemorálna zóna (južná listnatá lesná oblasť) 
je natiahnutá na  prirodzenej juhozápadnej 
hranici smreka, ktorá sa tiahne južnou častou 
krajiny pozdĺž západného pobrežia.  Les tu 
pozostáva hlavne z listnatých stromov, ako sú 
buk a dub. Táto časť krajiny je však do veľkej 
miery kultivovaná a osídlená. Boreonemorál-
na zóna, tiež nazývaná južná oblasť ihlična-
tého lesa, je zmiešanou lesnou zónou medzi 
nemorálnymi a boreálnymi zónami na seve-
re. Dominantou tejto zóny sú smrek a boro-
vica, vyskytujú sa tu však aj čisté listnaté lesy 
tvorené bukom, dubom a  brestom.  Veľká 
časť európskych boreonemorálnych lesov sa 
nachádza práve vo Švédsku.  Pôvodne sa tu 
nachádzalo veľa cenných listnatých drevín, 
ale mnohé z  nich postupne podľahli inten-
zívnemu lesnému hospodárstvu.  Zóna leží 
na prirodzenej severnej hranici duba, približ-
ne v mieste, kde sa nachádza rieka Dalälven, 
čo je orientačne 100 km severne od  hlav-
ného mesta krajiny. Najväčšiu časť krajiny 
tvorí Borealská zóna (severná ihličnatá lesná 
oblasť), ktorá je súčasťou rozsiahleho pásma 
tajgy, ktoré sa tiahne cez Škandináviu, Rusko 
a Kanadu. Je to časť mierneho pásma na se-

vernej pologuli vyznačujúca sa ihličnatými 
lesmi a tundrou. Na severe a západe Švédska 
sa pozdĺž horského reťazca premení ihličnatý 
les na pásmo tvorené najmä vysokohorskou 
brezou (subalpínsky región) a vyššie polože-
né holé svahy nad hranicou stromov (alpský 
región). Najväčší súvislý prírodný pamiat-
kový región západnej Európy sa nachádza 
práve vo Švédsku, v oblasti západných hraníc 
s  Nórskom. Tento ťažko dostupný pás lesa 
s  nízku produktivitu bol dlho pre človeka 
nezaujímavý. Nedostatok dreva v kombinácii 
s  rastúcimi cenami a  vyššími požiadavkami 
však spôsobil, že bolo výhodné ťažiť aj tento 
podhorský les a  dnes sú úplne nedotknuté 
už len niektoré časti.

Pri porovnaní Švédska s  inými krajinami 
produkujúcimi drevo na celom svete je zrej-
mé, že štát vlastní iba päť percent lesných 
pozemkov s úžitkovou hodnotou. Najväčšou 
samostatnou kategóriou vlastníkov lesov sú 
súkromné   osoby, ktoré vlastnia približne po-
lovicu lesov v  krajine.  Lesnícke spoločnosti 
vlastnia približne 3% a ostatní vlastníci tvoria 
12%. Priemerná rozloha súkromného lesa je 
vo Švédsku asi 50 hektárov. V južnej časti kra-
jiny tvoria dominantnú kategóriu súkromné 
lesy, ktoré tu zaberajú až 80% lesnej pôdy. Až 

do druhej svetovej vojny boli väčšina súkrom-
ných vlastníkov lesov poľnohospodári, ktorí 
žili na svojom majetku a zaoberali sa pesto-
vaním plodín a  lesníctvom.  Od  tej doby sa 
plocha lesnej pôdy využívaná týmto typom 
kombinovaného poľnohospodárstva a  les-
ného hospodárstva znížila z  viac ako deväť 
miliónov na menej ako štyri milióny. Mnoho 
majiteľov lesov dnes nežije na  svojej lesnej 
pôde, ale často v komunitách v jeho blízkosti 
alebo vo vzdialenejších mestách. Väčšinu les-
níckych prác na  ich nehnuteľnostiach teraz 
vykonávajú zamestnanci združení vlastníkov 
lesov alebo iní dodávatelia.

Švédska politika a  metódy lesného hos-
podárstva viedli postupne k  premene 90% 
švédskych lesov na  hospodárske lesy, čím 
výrazne zmenili švédsku krajinu. Pôvodné 
prirodzené lesy boli vyťažené a  nahradené 
plantážami, zameranými na  plnenie dodá-
vok dreva. Posledné zvyšky týchto starých 
podhorských lesov sú dnes chránené v rámci 
siete chránených území. Vo  Švédsku  sa na-
chádza až 30  národných parkov o  celkovej 
rozlohe 7000 km², čo predstavuje 1,5% jeho 
rozlohy. Prvých deväť z nich bolo založených 
ešte v roku 1909 a boli to prvé národné parky 
v Európe založené podľa amerického mode-
lu. Okrem národných parkov je vo Švédsku 
aj množstvo rezervácií a  chránených oblas-
tí. Tieto územia tvoria dohromady okolo 8% 
rozlohy krajiny.

Švédsko má trvalo udržateľné lesné hos-
podárstvo, ktorého právne predpisy vyžadu-
jú ochranu a opätovnú výsadbu lesa. Všetok 
vyťažený les sa musí obnoviť buď výsadbou, 
alebo ponechaním stromov pre prirodzenú 
obnovu plôch. Okrem právnych predpisov 
v  oblasti lesného hospodárstva existujú aj 
dobrovoľné medzinárodné systémy certifi-
kácie lesov, v ktorých sa lesné hospodárstvo 
overuje prostredníctvom tzv. Certifikácie tre-
tích strán. Približne dve tretiny produktívnej 
švédskej lesnej pôdy sú dnes certifikované 
medzinárodným systémom certifikácie lesov 
FSC alebo PEFC.

Ing. Radko Srnka

Poradie Priezvisko a meno Štát Štart. číslo Stínka Odvetvovanie Výmena reťaze Kombin. rez Presný rez Trest. body Body celkom Diskv.
1. PERVEKA Jaroslav SK 4 650 440 110 165 0 0 1365
2. SITÁRIK Matúš SK 2 621 412 52 196 0 -70 1281
3. JANIGA Marek SK 6 620 428 96 121 0 -50 1265
4. BERGER Tobias PL 3 598 406 72 170 0 -20 1246
5. JAKUBJAK Anton SK 10 633 432 93 87 0 0 1245
6. ANDĚL Jan CZ 5 566 418 88 168 0 -20 1240
7. ANDĚL Jiří CZ 1 618 358 93 166 0 -60 1235
8. STOCHNIALEK Jacek PL 8 578 380 35 164 0 -40 1157
9. PRÍDAVOK Peter SK 7 473 336 63 157 0 -40 1029

10. HERZOG Jiří CZ 9 564 396 0 0 0 -40 960 4 X
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Rozporuplná zoologická  skupina plazia-
cich sa živočíchov systematicky patriaca 
medzi plazy (Reptilia) vzbudzuje u  laickej 
verejnosti rôzne pocity. Od  bezbrehého 
odporu po  celoživotnú lásku k  týmto živo-
číšnym skvostom stvoriteľa nazývaného prí-
roda. Na  planéte Zem bolo doposiaľ zaevi-
dovaných viac ako 2500 druhov hadov. Či už 
jedovatých alebo nejedovatých. V  prírode 
Slovenskej republiky poznáme jediný jedo-
vatý druh hada vretenicu severskú (Vipera 
berus) a  štyri druhy nejedovatých hadov 
patriacich do skupiny užovkovitých (Colubri-
dae) – užovku obojkovú (Natrix natrix), užov-
ku fŕkanú (Natrix tessellata), užovku hladkú 
(Coronella austriaca) a  mohutnú až dva 
metre dlhú užovku stromovú (Zamenis lon-
gissimus), ktorá je symbolom lekárskej vedy. 
Žijú tu aj dve nevinné „jašteričky“ so zakrpa-
tenými nôžkami a  vizážou pripomínajúcou 
hada. Slepúch lamavý (Anguis fragilis) a sle-
púch východný (Anguis colchica) ak opome-
nieme nádhernú herpetologickú miniatúru 
krátkonôžku štíhlu (Ablepharus kitaibelii 
ssp. fitzingeri) s nôžkami, ktoré si takmer ne-
všimneme. Táto iba desať centimetrov veľká 
jašterička je jediným scinkom žijúcim u nás. 
Ako zanieteného zberateľa hmyzu ma v te-
réne počas entomologických exkurzií neraz 
upútali títo studenokvní šupinatí krásavci. 
Nikdy som sa plazmi nezaoberal nad rámec 
obyčajného milovníka prírody, no niektoré 
výnimočné formy nebolo možné si nevšim-
núť. V  polovici deväťdesiatych rokov som 
získal nádherného albína, bielosfarbenú 
užovku stromovú s červenými očami, ktorá 
pohrýzla neopatrného turistu v Remetských 
Hámroch v  pohorí Vihorlatských vrchov. 
Z jeho obavy pred «smrteľnou otravou» som 
ju determinoval a uložil do terária. Vtedy mi 
prebehla mysľou spomienka na  nádhernú 
knihu veľkého odborníka a  milovníka ha-
dov, českého herpetológa Ing. Jiřího Haleša. 
Vo svojej knihe „Moji priatelia hady“, kto-
rú som čítal pred mnohými rokmi a ešte aj 
dnes sa k nej s potešením vraciam, píše, že 
„mliečne hady“, teda tie, ktoré pijú kravám 

Beznohí obyvatelia lesa
mlieko, sú podľa domácich, jednoduchých 
ľudí z  tejto oblasti východného Slovenska, 
biele iba v povestiach a bájkach. Počas ento-
mologickej výstavy Ento-Tera ‹98, ktorú som 
organizoval a sprevádzal v rôznych mestách 
východného Slovenska, sme tento vzácny 
a nevšedný exemplár «bieleho hada» pred-
stavili verejnosti a vyvrátili tak tento mýtus. 
O výnimočnosti tohto nálezu svedčí fakt, že 
až o  dvadsaťjeden rokov neskôr v  r. 2018, 
tím vedcov odpublikoval v  ruskom herpe-
tológickom magazíne článok o  albinizme 
užovky stromovej, a  to na  základe fotogra-
fií dvoch juvenilných jedincov o veľkosti 30 
respektíve 35 centimetrov. Bohužiaľ o  ná-
leze a odpublikovaní bielej užovky z Vihor-
latských vrchov v  periodiku Zemplín Extra 
nemali vedomosť. Po  niekoľkých rokoch 
pri jesenných potulkách nad obcou Ruský 
potok v  Bukovských vrchoch ma na  okraji 
lesa upútal šuchot suchého lístia. Po  jeho 
rozhrabnutí z neho vyliezol veľký exemplár 
beznohého jaštera – slepúcha východné-
ho vo vzácnej farebnej aberácii. Bol antra-
citovo čierny, modro škvrnitý s  fialovým 
leskom. V rýchlosti som urobil pár fotiek a až 
doma po preštudovaní dostupných materi-
álov som zistil, že doposiaľ iba jeden takto 
sfarbený jedinec by mal byť uložený v  Ná-
rodnom múzeu v  Prahe. A  práve pri písaní 
tohto príspevku som sa od naslovovzatého 
odborníka na hady z Prírodovedeckej fakul-
ty dozvedel, že tmavo sfarbený exemplár 
slepúcha bol zatiaľ zaznamenaný iba jeden-
krát na Britských ostrovoch. Počas entomo-
logických exkurzií slovenskou prírodou som 
nijak zvlášť nevenoval pozornosť týmto 
beznohým živočíchom, ale pri love hmyzej 
fauny sa tomu nedalo vyhnúť. Preto ma kaž-
dá abnormalita herpetofauny upútala a sna-
žil som sa ju zadokumentovať. Podobne to 
bolo pri druhu vretenici severskej, ktorý sa 
dokázal adaptovať aj na  ťažké podmienky 
života za polárnym kruhom. Z južnej strany 
Vihorlatských vrchov nebola známa žiadna 
relevantná zmienka o jej výskyte, pokiaľ som 
ako vôbec prvý zaznamenal a odpublikoval 

nález pri kóte Jelenia lúka nad Veľkým Vihor-
latským jazerom Morské oko a následne pri 
entomologickom prieskume CHKO Vihorlat 
aj priamo v bezprostrednej blízkosti vodnej 
plochy jazera v  interiéri bukového pralesa. 
Užovku fŕkanú, ktorá sfarbením pripomína 
jedovatú vretenicu, bežne stretávam na bre-
hu Zemplínskej šíravy či Vinianského jazera 
pri získavaní vodných chrobákov, kde tento 
had v plytkej vode loví drobné rybky a veľmi 
mu nevadia ani kúpajúce sa deti. Pieskovo 
sfarbené exempláre užovky hladkej ma kaž-
doročne sprevádzajú pri dokumentovaní 
xerotermného hmyzu v  okolí piesočných 
dún Národnej rezervácie Poniklecova lúčka 
pri obci Malý Horeš. Tejto jesene pri priesku-
me hmyzej fauny CHKO Latorica v  lokalite 
Bešianského poldra zaplavovaného rieka-
mi Laborec a  Latorica medzi obcami Beša, 
Ižkovce a  Čičarovce som na  okraji lužného, 
pravidelne zaplavovaného lesa zaregistroval 
prekrásnu formu užovky obojkovej pruho-
vanej (Natrix natrix persa), ktorej domovom 
je juhovýchodná Európa, Balkán, Malá Ázia 
a severná hranica jej výskytu vzácne prebie-
ha južným Slovenskom.

Príroda východného Slovenska je nádher-
ná, bohatá, rôznorodá a  plná prekvapení. 
Preto mnou zadokumentované prírodné 
zvláštnosti ríše plazov ojedinele sa vyskytu-
júce v  celom areáli svojho rozšírenia ako aj 
ostatní zástupcovia tejto skupiny živočíchov 
žijúci v  tejto časti našej republiky sú potvr-
dením výnimočnosti tohto územia nie len 
v rámci Slovenskej prírody, ale celej Európy. 
Zvlášť ak k ním pripočítam korytnačku mo-
čiarnu (Emys orbicularis) z  mŕtveho ramena 
Bodrogu v Národnej rezervácii Tajba pri Stre-
de nad Bodrogom, prenádhernú jaštericu 
zelenú (Lacerta viridis) z Národnej rezervácie 
Kašvár pri Ladmovciach, či jaštericu múrovú 
(Podarcis muralis) osídľujúcu zrúcaniny stráž-
nych hradov pozdĺž maďarskej hranice, ktoré 
mi robia spoločnosť počas prieskumu hmy-
zu týchto oblastí, kde dokumentujem biod-
iverzitu entomofauny už dlhé roky.

Rudolf Gabzdil
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Oslava výročia starej dámy
V mesiaci september, presnejšie 28.9.2019, 

sa konala v Smoleniciach v kultúrnom dome 
oslava deväťdesiateho výročia objavenia 
najkrajšej jaskyne v Malých Karpatoch – jas-
kyne Driny. Ale poďme pekne po poriadku.

S dostatočným predstihom ešte v mesiaci 
jún nás na OZ Smolenice požiadal pán Ale-
xander Lačný zástupca jaskyniarov a zároveň 
aj pracovník štátnej ochrany prírody o spolu-
prácu pri zrealizovaní už spomenutej oslavy. 
Ponúknutú príležitosť sme prijali a predbež-
ne sme sa dohodli na našej úlohe a zároveň 
sme si do kalendára akcií lesnej pedagogiky 
poznačili k  28.9.2019 90-te výročie jaskyne 
Driny. Ako plynul čas na ten istý termín nám 
pripadla aj akcia, ktorá sa mala realizovať 
na  Partizánskej lúke v  Bratislave. V  prvom 
momente sme boli zaskočení, no podujali 
sme sa pripraviť sa na  obe akcie. Rozdeli-
li sme sa tak, aby sme ich zvládli. Našťastie 
zasiahla vyššia moc a  akcia na  Partizánskej 
lúke bola z nám neznámych príčin zrušená, 
a tak sme sa mohli plne venovať oslave na-
šej mladej – starej dámy. S  postupom času 
sme si s  pánom Lačným vymenili niekoľko 
mailov, v ktorých sme si ujasnili úlohy a do-
hodli pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoč-
nilo v  zasadačke nášho závodu 25.9.2019 
o 10:00 hod. Na tomto stretnutí sa za obec 
Smolenice zúčastnil pán starosta Anton Chr-
vala, za štátnu ochranu prírody a zároveň aj 
jaskyniarov pán Alexander Lačný zo svojou 
kolegyňou Editou Mikulášovou. Za  OZ boli 
prítomní Ing.  Martin Matys, Ing.  Jozef Bla-
žo a moja maličkosť. Tu nás oboznámil pán 
Lačný s  programom oslavy a  zároveň nám 
sprostredkoval svoju predstavu jednotlivých 
bodov programu. Na  samom začiatku bolo 

viacero príhovorov zástupcov jednotlivých 
organizácií, ktoré participovali na  podu-
jatí. Za  OZ Smolenice predniesol príhovor 
Ing.  Martin Matys. Jednou zo zaujímavostí, 
ktoré odzneli počas úvodnej časti v  kultúr-
nom dome bola aj informácia, že nie malú 
úlohu pri objavovaní jaskyne zohral aj lesník 
pán Hirner, ktorý ukázal objaviteľom pukli-
ny v skalnom masíve v čase, keď hľadali iný 
vstup do jaskyne, pretože pôvodne sa do jas-
kyne dostali zhora komínom, no ten nebol 
vhodný ako vstup pre verejnosť. Po  prí-
hovoroch nasledoval filmový dokument, 
v  ktorom bola v  časovom slede prítomnej 
verejnosti sprostredkovaná pútavá história 
objavenia, sprístupňovania a správy jaskyne. 
Po tomto programe v KD sa ľudia presunuli 
pred kultúrny dom, kde sme mali pre nich 
pripravených zopár aktivít lesnej pedagogi-
ky. Okrem nás tu mali stánky aj Štátna ochra-
na prírody SR, kde sa ľudia mohli v  akváriu 
oboznámiť s exemplármi raka riečneho, kto-
ré pochádzali z potoka nad mestom Modra 
a svoj stánok tu mala aj Slovenská speleolo-
gická spoločnosť, v ktorom ľuďom ponúkali 
literatúru o  jaskyniarstve, rôzne drobnosti 
s jaskynnými vyobrazeniami a tiež aj ukážky 
hornín, ale aj skamenelín pochádzajúcich 

z Malých Karpát. O 11:30 hod. ľudia v dopro-
vode skúseného jaskyniara vyrazili na pešie 
túry po dvoch exkurzných trasách, z ktorých 
súčasťou jednej bol aj vstup do bežne verej-
nosti neprístupného menšieho jaskynného 
útvaru nazývaného Puklina pod orechom, 
ktorý však neoplýval takou nádhernou vý-
zdobou ako naša oslávenkyňa Driny, ktorá 
bola zlatým klincom programu. V  tento vý-
ročný deň bola pre všetkých návštevníkov so 
zľavneným vstupným.

Po  tom, čo naša úloha pred kultúrnym 
domom skončila, sme rýchlo zbalili veci 
a presunuli sme sa do blízkosti jaskyne, kde 
sme z  našej studnice aktivít vytiahli ďalšie 
informáciami nabité činnosti, ktorými sme 
sa rozhodli ľudí v  dnešný deň obohatiť. 
Okrem nás ich pred jaskyňou čakala aj lano-
vá dráha, ktorú im pripravili jaskyniari a tiež 
tentoraz aj jaskyniarsky guláš. Celá akcia 
bola zvládnutá na profesionálnej úrovni a aj 
vďaka počasiu, ktoré nás občas pokropilo, 
nedošlo ku žiadnej kolízii a naša stará dáma 
v pohode zvládla nával návštevníkov, keďže 
nedošlo k  ich prehusteniu. Aj na  tejto akcii 
sa dokázalo, že lesníci dokážu spolupracovať 
so štátnou ochranou prírody a spolu vieme 
vytvoriť niečo zaujímavé pre verejnosť. Už 
dnes sa tešíme na  oslavu storočnice, keďže 
túto „generálku“ môžeme považovať za cel-
kom vydarenú. Verejnosti sme opäť vyslali 
pozitívny signál, ktorý nie je pre nás ojedine-
lý. A pre všetkých, ktorí dočítali tento článok 
do konca jedna malá otázka: „ Viete prečo je 
jaskyňa Driny najkrajšou jaskyňou v Malých 
Karpatoch ?“ ..... Pokračovanie o desať rokov 
pri príležitosti storočnice – možno. Všetkým 
prajem veľa pekných chvíľ pri objavovaní 
krás našej nádhernej krajiny.

Ing. Michal Slávik, OZ Smolenice
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Prvý rektor Vysokej školy poľnohospodár-
skeho a  lesného inžinierstva v  Košiciach sa 
narodil 11.11.1899 v Tvrdošíne. Avšak už det-
stvo a  základné vzdelanie prežil v  Prievidzi. 
Tu absolvoval aj gymnázium, ktoré ukončil 
maturitnou skúškou v  roku 1919. Po  vzni-
ku Československej republiky sa študenti 
rozhodovali či študovať v  Budapešti, alebo 
v Prahe. Mladý Novacký tiež začal s Pedago-
gickým štúdiom v Budapešti, ale dokončil ho 
už na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1925.

Svoju profesionálnu kariéru začal v  roku 
1926 ako mladý učiteľ na gymnáziu postup-
ne najprv v  Košiciach, potom v  Rimavskej 
Sobote, neskôr v  Břeclavi, tiež sa vrátil ako 
pedagóg do  Prievidze. Potom učil v  Žiline 
a napokon zakotvil v roku 1939 v Bratislave. 
V  Bratislave na  tzv. Cvičnom gymnáziu sa 
stáva riaditeľom a  tu pôsobil počas trvania 
celého Slovenského štátu až do  roku 1946. 
Tesne po skončení vojny v roku 1945 obha-
juje docentúru na SVŠT v Bratislave.

Po bratislavskom pobyte odchádza v roku 
1946 znovu do Košíc, kde sa stáva na Vyso-
kej škole poľnohospodárskeho a  lesného 
inžinierstva jej prvým rektorom. Jeho zmysel 
pre cestovateľsko-pedagogické pôsobenie 
ho neopúšťa ani tu a  v  roku 1948 sa vracia 
do  Bratislavy na  Pedagogickú fakultu Slo-
venskej univerzity.

Narodil sa 27.11.1939 na  Veľkej Lúke pri 
Zvolene. Osemročná základná škola Sliač 
(Hájniky), Lesnícka technická škola Liptovský 
Hrádok (1958). Vysoká škola lesnícka a dre-
várska Zvolen, lesnícka fakulta (1966). Post-
graduálne štúdium (VŠLD Zvolen) – Ochrana 
a tvorba životného prostredia. Štátna skúška 
odborného lesného hospodára.

Lesnícku prax začal v  období 1958-1961 
u Štátnych lesov – Lesný závod Martin, tech-
nik polesia. Roky 1966-1969 na  Ústave pre 
hospodársku úpravu lesov Zvolen, pobočka 
Zvolen, ako odborný pracovník. Obdobie 
rokov 1970-1976: Ústav pre hospodársku 
úpravu lesov Zvolen pobočka Žilina – vedúci 
taxačnej skupiny. Zmenu prináša rok 1977 
až 1988, kedy prichádza na Slovenský ústav 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
Bratislava, Správa CHKO Veľká Fatra, ako od-
borný pracovník.

Na krátku dobu sa vracia k lesnej prevádz-
ke. Roky 1988-1992 Stredoslovenské lesy 
podnikové riaditeľstvo Banská Bystrica – sa-
mostatný odborný pracovník

A  následne naspäť k  ochrane prírody: 
V období 1992-2002 sa na Správe CHKO Veľ-
ká Fatra stáva riaditeľom tejto správy. V  ro-

val potrebu vyhlásiť ochranu Jurského Šúru, 
Demänovskej jaskyne, Prosieckej doliny, 
Súľovských skál, Manínskej tiesňavy, traver-
tínov na Dreveníku, Vysokých a Nízkych Ta-
tier. K územnej ochrane priraďoval potrebu 
aj druhovej ochrany. V  druhej polovici 30. 
rokov bol menovaný okresným konzerváto-
rom pre prírodné pamiatky pre okres Prie-
vidza. Novacký je považovaný za  priekop-
níka slovenskej botanickej terminológie, je 
autorom „Slovenskej botanickej nomenkla-
túry“, Bratislava 1954. Bol veľmi aktívne čin-
ný aj pri publikovaní svojich pedagogických 
a  odborných poznatkov. Odborné články 
publikoval v desiatkach slovenských časopi-
soch. Okrem toho vydal niekoľko kníh s fyto-
geografickou tematikou. Spracoval „Floristic-
ké a fytogeografické pomery Slovenska“ pre 
Slovenskú vlastivedu 1943, „Fytogeografický 
obraz Hornej Nitry“ 1946, „Vegetačné pome-
ry Reváňa a  Kľaku“ 1948, v  spoluautorstve 
vydal „Ochranu pamiatok nášho ľudu a  prí-
rody“ 1943. Je autorom i prekladateľom via-
cerých vysokoškolských a  stredoškolských 
učebníc. Okrem toho je autorom množstva 
článkov pedagogického i  prírodovedného 
charakteru v slovenských časopisoch a novi-
nách. Zomrel mladý 57-ročný, počas kúpeľ-
nej liečby na Sliači pri liečení srdcovej choro-
by 19.8.1956. Pochovaný je v Prievidzi.

120. výročie narodenia prvého rektora VŠPLI v Košiciach
Prof. RNDr. Ján Martin Novacký

Osemdesiatnik lesník – Ing. Ján Bohuš

V roku 1950 sa opäť profesionálne presúva, 
tentoraz do  Botanickej záhrady, Prírodove-
deckej fakulty UK, Bratislava ako jej riaditeľ. 
Ako učiteľ a pedagóg mal blízko k osvetovej 
činnosti a  pamiatkovej starostlivosti. Preto 
sa aktívne angažoval v  muzeálnej činnosti, 
ktorá tieto atribúty presadzovala. Propago-

plánov (LHP) v  koordinácii s  problémami 
ochrany prírody, s  osobitosťou na  otázky 
maloplošných chránených území. Progra-
my CHKO Veľká Fatra spojené s  druhovou 
a územnou ochranou flóry a fauny. Program 
dobudovania siete MCHÚ v  CHKO Veľká 
Fatra. Účasť na Územnom priemete ochra-
ny prírody CHKO Veľká Fatra, spolupracoval 
pri inventarizácii chránených území a  ich 
revízií, najmä lesných spoločenstiev. Zaslú-
žil sa o materiálno – technický a personálny 
rozvoj správy CHKO.

Publikoval v prácach „Národné parky Slo-
venska“ autorov Burkovský – Bárta a  kol., 
ďalej Vološčuk – Vestenický a  kol. „CHKO 
Veľká Fatra“ (monografia), Mruškovič a kol. 
„Vrútky“ (monografia) a „Tis vo Veľkej Fatre“ 
(1984).

Osemdesiatky sa dožíva vo Vrútkach, 
kde mu želáme menom všetkých bývalých 
spolupracovníkov a  priateľov pevné zdra-
vie a obdiv, že po celý svoj produkčný život 
dokázal zladiť záujmy ochrany prírody s pre-
vádzkou lesného hospodárstva bez zjavných 
problémov.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

Prof. RNDr. Ján Martin Novacký

Ing. Ján Bohuš

koch 2002-2003 sa územie prekategorizova-
lo na Národný park Veľká Fatra, kde zastával 
pozíciu odborného pracovníka.

Zaoberal sa tu riešením problémov pri 
vypracovávaní lesných hospodárskych 
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Ruka v ruke s ľudským dychom
Ako starí majstri hovoria, drevo fujary by 

nemalo počuť vodu žblnkotať a kohúta kiki-
ríkať.

Divo rastúci strom, bojujúci o  prežitie so 
živlami prírody, rastie pomalšie, teda má 
hustejšie a  pevnejšie drevo, čo pozitívne 
vplýva na jeho budúce akustické vlastnosti. 
Na výrobu fujár a píšťaliek sa používa baza, 
javor, jaseň a agát. Najčastejšie sa však fujary 
vyrábajú z bazy práve preto, že táto drevina 
má v strede letokruhov mäkkú dužinu, ktorá 
sa využíva na prvotné vedenie vrátku, a tak 
sa podstatne uľahčuje proces vŕtania.

Na  zber je vhodné mimo vegetačné ob-
dobie od začiatku decembra do konca feb-
ruára. V  tomto období obsahuje drevo naj-
menej miazgy a  vody, a  tak pri následnom 
sušení nemá až takú tendenciu popraskať. 
Postupným pílením pozdĺž celého obvodu 
získame materiál bez akéhokoľvek rozštie-
penia na  jeho koncoch, ktoré následne za-
rovnáme a  pripravíme na  upnutie. Materiál 
upíname stolárskymi svorkami a  gurtňami. 
Dieru vŕtame s citom z oboch strán nebožie-
cmi s priemermi zhruba od ø15 do ø30 mm 
pri fujare G-dur ladenia.

Po prevŕtaní pred sušením je drevo možné 
očistiť od kôry, tak sa dôkladne odhalia mies-
ta s  tenšími stenami. Ak sa kôra ponechá, 
drevo schne pomalšie, a  tým sa menej de-
formuje, no môžu sa vytvoriť fľaky. Sušenie 
prebieha minimálne dva roky, prvé mesiace 
pomaly v priestoroch vlhších a chladnejších 
až neskôr urýchľujeme sušenie v  teplejších, 
suchších priestoroch.

Po  vysušení sa vyvŕtaný otvor vplyvom 
schnutia zdeformuje a zmenší o jeden až tri 
milimetre, čo si vyžaduje jeho opätovné pre-
vŕtanie. Po prevŕtaní dieru vyhladíme pomo-
cou brúsneho papiera natočeného na pruž-
nú tyč. Takto upravený polotovar môžeme 
začať opracovávať z  vonkajšej strany za  po-
moci hoblíka, obojručného noža a brúsneho 
papiera s rôznou zrnitosťou. Cieľom je hladký 
mierne kužeľovitý povrch s  rovnomernou 
hrúbkou steny. Horný priemer budúcej fu-
jary by mal byť masívnejší, s hrúbkami stien 
okolo 10 až 15 mm a spodný tenší s hrúbkou 
steny od päť do osem milimetrov, podľa dĺž-
ky fujary. Takým istým spôsobom postupuje-
me aj pri vyhotovení bočnej píšťalice, ktorá 
prenáša vzduch do  štrbiny. Svetlosť vývrtu 
umožňujúca plynulé prefukovanie bez zby-
točných strát by mala byť okolo 10 až 15 mm. 
Z  kúskov dreva vyhotovíme horný a  dolný 
cencúľ s vývrtmi osem, hrúbkami dva a dĺž-
kou 45 mm. Takto zhotovené časti sú pripra-
vené na  vyrezanie okienka, štrbiny a  nako-
niec samotné prepojenie medzi sebou.

Z  vysušeného lieskového konára zho-
tovíme klátik, ktorý postupne orezávame 
z oboch strán až docielime, že ide do trubice 
fujary natlačiť s určitým presahom. Jeho dĺž-
ku volíme podľa dĺžky fujary od šesť do de-

sať centimetrov s  vhodným až centimetro-
vým prídavkom.  Klátik vtlačíme do  trubice 
až po  okraj a  púšťame sa do  vyrezávania 
okienka. To by malo mať rozmer cca 11 x 
10 mm pri G-dur a A-dur fujarách a pri men-
ších okolo 10 x 9 mm. Uhol jazýčka by nemal 
byť väčší ako 20°, aby prúd vzduchu mohol 
plynulo odchádzať po jeho čele. Po hrubom 
vyrezaní okienka vybijeme klátik von a dlát-
kami do trubice vyhĺbime štrbinu pre prívod 
vzduchu. Štrbina musí byť veľmi presná, aby 
nasmerovala prúd vzduchu na hranu s tým, 
že jej výška pri ústí do okienka je avšak jeden 
maximálne jeden a pol milimetra.

Po  dokončení okienka a  štrbiny skrátime 
klátik na konečnú dĺžku. Rôznou intenzitou 
fúkania získame prvé tóny. Ladenie robíme 
dobrusovaním štrbiny a  jazýčka, čím mení-
me smerovanie prúdu vzduchu na hranu, či 
skracovaním fujary postupným odpiľovaním 
z dolného konca. Za pomoci ladičky kontro-
lujeme kvalitu tónov a  určujeme výchylku 
od požadovaného ladenia.

Rozmeriavanie hmatových otvorov pa trilo 
k  tajomstvám výrobcov fujár. Od  ich správ-

neho umiestnenia závisí, ako budú jednotli-
vé tóny medzi sebou naladené. Prvé fujary 
mali otvory vypaľované odhadom, neskôr 
ich začali výrobcovia umiestňovať pomocou 
rôznych dĺžkových mierok, akým bol šúch 
(dĺžka ľudského chodidla) alebo tál (polo-
vicu dĺžky predelenú siedmimi). Pri výrobe 
podľa hodnôt z  tabuľky, je potrebné vyvŕ-
tať bočné hmatové otvory o  priemere cca 
deväť milimetrov. Podľa potreby dobrusu-
jeme dierky okrúhlym pilníčkom až na prie-
mer cca 10 až 12 mm, za neustálej kontroly 
skúškou ladenia.

Najjednoduchší spôsobom povrchovej 
úpravy je morenie a lakovanie. Tento spôsob 
je vhodný pri dreve s výraznou kresbou, ako 
je napríklad agát. Namorením sa prirodzená 
kresba letokruhov dreva ešte viac zvýrazní 
a nalakovaním prípadne našelakovaním, zís-
ka patričný lesk.

Pre fujary je charakteristická výzdoba tvo-
rená vyleptanými vzormi a  rôznymi kvetmi, 
ktoré sú lemované dvojitým rezom. Začína-
me nákresom ornamentu na  fujaru, potom 
kontúru ornamentu vyrežeme nožíkom 
dvojitým lemom o  vzdialenosti tri až štyri 
milimetre.  Lem zvýrazní obrys ornamentu 
a pôsobí ako hranica medzi vyleptanou a ne-
vyleptanou plochou.

Fujaru preleštíme jemným brúsnym pa-
pierom a  naolejujeme ľanovým olejom, 
ktorý pôsobí proti rozpíjaniu kyseliny. Kyse-
linu dusičnú nanášame na povrch pomocou 
špajdle. Pri teplotách vyšších ako cca 20 °C 
kyselina začne povrch naleptávať a zafarbo-
vať dohneda. Následne vzory sušíme kvôli 
ustáleniu farby aspoň dva týždne. Na  zá-
ver nanášame šelak, čím získavame lesklý 
a hladký povrch.

Fujaru nevystavujte extrémnym teplotám 
– hlavne vlhkému a  mrazivému prostrediu, 
pretože môže prasknúť. Skladovanie je nut-
né v miestnosti, kde sú po celý rok vyrovna-
né teploty. V suchom alebo vlhkom prostredí 
má drevo tendenciu zmenšovať alebo zväč-
šovať objem, čo má za následok zosušovanie 
alebo praskanie dreva. Pre zachovanie kva-
litného zvuku sa odporúča aspoň raz za rok 
fujaru vyliať ľanovým, alebo parafínovým 
olejom. Olej chráni nástroj pred nepriaznivý-
mi poveternostnými vplyvmi, pred nadmer-
nou vlhkosťou alebo suchom.

Fujara je poskladaná z jednotlivých častí 
tak, aby sa dala rozobrať a vyčistiť. Po kaž-
dom hraní je potrebné vysušiť vzduchovod 
od  slín tak, že sa vyberie drevený štuplík 
zo spodnej časti vzduchovodu,  nechá sa 
vyvetrať a predíde sa tak možnému roztrh-
nutiu.

Tak ako človek, ktorý veľa v živote zažil, má 
o  čom rozprávať, tak aj fujara, ktorá počas 
svojho rastu veľa prežila, má o čom spievať...

-mn-
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Tohto roku sme si pripomenuli význam-
né 250. výročie narodenia hlavného uhor-
ského lesného inšpektora Františka Duše-
ka de Paula, rodáka z  českých Chotěborek 
(12.1.1769). Jeho strýko František Xaver Du-
šek bol uvedomelým Čechom, významným 
hudobným skladateľom. Vzhľadom na sku-
točnosť, že bol predstaviteľom Uhorského 
hlavného lesného inšpektorátu, je načim si 
pohovoriť niečo aspoň málo aj o tomto vý-
znamnom úrade.

Bez zveličovania možno tvrdiť, že vďaka 
Dušekovi sa Uhorský lesný inšpektorát po-
zdvihol na  tú úroveň, ktorá z neho urobila 
rešpektovaný štátny úrad s významnou úlo-
hou v uhorskom lesnom hospodárstve.

S  Dušekovou biografiou sme sa mali 
možnosť oboznámiť v  predchádzajúcom 
čísle Lesníka č. 7-8, preto s  jeho životopi-
som sa nebudeme opakovať a  sústredíme 
sa viac na jeho úrad i na jeho prácu.

Prvýkrát upozornil na seba aj panovníka 
Františka I. svojou neobyčajnou publiká-
ciou První základy umění polesného pro za-
čátečníky v hospodářství lesním od Františka 
de Paula Dusska. Kniha bola v jazyku českom 
vydaná v Prahe roku 1800. Kniha sa zaoberá 
pestovaním lesov, základnými vedomosťa-
mi z  prírodných vied, zvlášť z  dendrológie 
(čo bola v tej dobe novinka), popisuje naše 
dreviny a zároveň uvádza ich české, latinské 
a nemecké názvy. Pre svoj úspech bola vy-

Hlavný lesný uhorský inšpektorát
daná ešte raz v nemeckom preklade v roku 
1808. Dušek túto svoju prelomovú publiká-
ciu skromne nazval „dosti skrovnou prácič-
kou“ a venoval ju predsedovi hospodárskej 
spoločnosti pražskej Josefovi Malabailovi. 
Ešte dlho po Dušekovej smrti sa kniha tešila 
veľkej obľube, preto neprekvapuje, že ešte 
v roku 1842 pražský kníhkupec a vydavateľ 
Martin Neureutter písal pražskej hospodár-
skej spoločnosti, že chce znovu vydať spo-
mínanú Dušekovu knihu, ktorá bola rozo-
braná a bol po nej značný dopyt.

Aj táto publikácia mu pomohla k  tomu, 
že dostal dekrét viedenskej dvorskej ko-
mory prikazujúci prehliadnuť lesy na stred-
nom Slovensku. A  tak v  Hornom Uhorsku 
v  rokoch 1806-1808 zariaďoval a  mapo-
val lesy likavského komorského panstva 
v  okolí Ľubochne, Ružomberku na  Lipto-
ve. A  nasledovali ďalšie úspešné inšpekcie 
i reforma lesníckeho školstva v Liptovskom 
Hrádku (1807). Tieto inšpekcie spôsobili, že 
cisár 15.12.1808 rozhodol o jeho menovaní 
za  vrchného lesného inšpektora v  Budíne, 
ku ktorému patrilo aj košické a  temešvár-
ske lesné hospodárstvo. V roku 1818 sa stal 
hlavným uhorským lesným inšpektorom 
pre celé Uhorsko. Bola to najvyššia lesníc-
ka funkcia v Uhorsku. Vytvoril predpoklady 
na  zavedenie dozoru nad všetkými lesmi 
a na zvýšenie úrovne lesného hospodárstva 
v celom Uhorsku.

Stará budova Komorhofu v Banskej Bystrici.

František Dušek de Paula – vydanie slávnej publiká-
cie – 1800.
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Medzitým sa v  Uhorsku pripravili ďalšie 
dva zákonné články týkajúce sa lesov. Uhor-
ský snem sa opäť zaoberal otázkou dôle-
žitosti zakladania a  udržovania lesov, keď 
odhlasoval dva zákonné články týkajúce sa 
lesov:
- Zák. čl. XX/1807 Uhorského snemu o sta-

bilizácii, rekultivácií a  zalesnení území 
s pohyblivými pieskami, škodách spôso-
benými viatym pieskom a spôsobe, akým 
sa také plochy môžu zalesnením znovu 
zúrodniť (15.12.1807). Pre majiteľov lesov 
vznikli tým určité povinnosti, vplývajú-
ce zo zákonných opatrení, ktoré nútili 
majiteľov lesov zalesňovať a  vypracovať 
vhodné metódy umelého zalesňovania.

- Zák. čl. XXI/1807 Uhorského snemu 
o ochrane lesov (De conservatione sylva-
rum) (15.12.1807). Tento zákon upravoval 
právne pokračovania pri lesoch, užíva-
ných spoločne.
Obidva články v  niekoľkých paragrafoch 

určovali podrobnosti ich výkladu.
Aby sa uviedli v  platnosť tieto zákonné 

články a  ďalšie inštrukcie zriadili sa leso-
poriadkové (lesopolicajné) orgány a  dozor 
nad všetkými lesmi sa onedlho (1809) zveril 
trom kráľovským lesným inšpektorátom.

Hlavné zásady tohto zákona boli v doko-
nalejšej úprave zopakované v  neskoršom 
zákonnom článku č. 19 z roku 1898, kde ide 
o  úpravu spravovania spoločne užívaných 
lesov a  holín, ktoré sú nerozdielnym vlast-
níctvom komposesorátov a bývalých urba-
rialistov.

Roku 1809 došlo k  menšej reorganizácii 
komorskej správy a dozor nad komorskými 
lesmi Uhorska prevzal Hlavný lesný inšpek-
torát pri Uhorskej dvorskej komore v Budí-
ne. Ako vyššie uvádzame panovník ustano-
vil roku 1809 tri hlavné lesné inšpektoráty 
v Uhorsku (Budín, Košice a Temešvár).

Uhorská miestodržiteľská rada dňa 
12.6.1810 oznamuje všetkým jurisdikciám, 
že z rozhodnutia panovníka boli komorské 
lesy na území Uhorska rozdelené z hľadiska 
vrchného dozoru do troch správnych obvo-
dov s  menovaním nasledovných hlavných 
inšpektorov takto:
- Budínsky obvod v  čele s  hlavným in-

špektorom, ku ktorému patrilo aj územie 
dnešného západného a  stredného Slo-
venska, ktorým sa stal lesný zariaďovateľ 
a hospodár František Dušek.

- Košický obvod s  hlavným inšpektorom 
grófom Malaspinom.

- Temešvársky obvod s hlavným inšpekto-
rom Tomášom Kalinom.
V roku 1818 sa Dušek stal hlavným uhor-

ským lesným inšpektorom pre celé Uhor-
sko.

Dvorská komora uviedla do  života vrch-
ný dozor, ktorým sa majú poveriť v  lesníc-
kej vede dobre zaučení a  v  lesníckej praxi 
zapracovaní odborníci. Inšpektoráty dbali 
predovšetkým na to, aby bol poriadok v le-
soch a  pokrok v  lesníckej vede. K  tomuto 
mohutnému rozmachu prispel značnou 
mierou aj František Dušek. Na  jednej in-

špekčnej pochôdzke roku 1812 si poznačil 
tieto slová:

„Lesníctvo môže bez baníctva existovať, 
nie však opačne, lebo počnúc od  sihlianskej 
sklenej taviarne a  od  Bacúcha až po  liptov-
skú a  turčiansku hranicu môžu všetky lesy 
existovať bez baníctva. Baníctvo sa však bez 
lesa obísť nemôže. Nie je teda baníctvo v tom-
to kraji životnou podmienkou lesov, ale lesy 
sú životnou podmienkou baníctva, ktorému 
teda hrozí smutná budúcnosť, keď sa ešte na-
ďalej bude odkladať jeho systematizácia.“

Pri zisťovaní stavu pohronských lesov 
sa Dušek zoznámil s  J.D. Matejovie, ktoré-
ho podporoval a  zo svojej funkcie sa pri-
činil o  jeho vymenovanie za  komorského 
lesmajstra v  Banskej Bystrici. Ich plodná 
spolupráca pokračovala aj v ďalších rokoch.

Bol čestným členom Českej vlastenec-
kej hospodárskej spoločnosti a  roku 1821 

získal šľachtický predikát de Paula ako re-
latívne mladý 52-ročný, z čoho možno usú-
diť, že si ho panovník vážil ako odborníka 
európskeho významu a uznával jeho prínos 
pre uhorské lesné hospodárstvo. Dušek 
zomrel predčasne 20.5.1826 v  Budapešti, 
ako 57-ročný.

Onedlho po jeho smrti prišlo k ďalšej re-
organizácii hlavných lesných inšpektorátov 
a  stavu lesných úradov. Uhorská dvorská 
komora vydáva inštrukciu pre Kráľovský 
uhorský hlavný lesný inšpektorát v Budíne. 
Uvádza sa v  nej, že panovník reskriptom 
z 31.5.1829 zrušil dovtedajšie uhorské hlav-
né lesné inšpektoráty v  Budíne, Košiciach 
a Temešvári a zriadil namiesto nich pomoc-
ný vedecký orgán pre lesné hospodárstvo, 
poverený tiež hlavným dozorom nad lesmi 
v štátnej správe s názvom Lesná inšpekcia 
v Budíne, na čele s hlavným lesným inšpek-
torom. K personálu tohto inšpektorátu pat-
ria: inšpekčný adjunkt s  hodnosťou hlav-
ného lesmajstra, lesný geometer a  dvaja 
akcesisti.

Ďalšia reorganizácia lesných inšpektorá-
tov prišla v roku 1858. Nariadenie Minister-
stva financií (146/1858 r. z.) zo dňa 8.9.1858 
ruší Lesný inšpektorát pre Uhorsko v Budí-
ne dňom 30.10.1858 a súčasne sa vytvárajú 
lesné odbory pri piatich oddeleniach Kra-
jinského finančného riaditeľstva – v Budíne, 
Prešporku, Košiciach, Šoprone a  Veľkom 
Varadíne (Oradea). Vedúci oddelenia by 
mal mať titul lesného radcu, ďalej tajomník, 
koncipista a praktikant.

S  vývojom lesného hospodárstva a  štát-
nej lesnej správy sa prirodzene štruktú-
ra lesných inšpektorátov ďalej vyvíjala 
a  upravovala. Tento krátky prehľad však 
uvádzame z dôvodu, aby čitateľ získal pre-
hľad o  inšpekčnej štátnej správe a  najmä 
presvedčenie o tom, že už v tomto období 
bolo uhorské lesné hospodárstvo na žiadu-
cej úrovni.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

Maršalkovský (Žemberovský ) dom v ktorom začala lesnícka vysokoškolská výučba.

3. diel archívneho skvostu Karola Tagányiho.

10 / 2019

z histórie lesníctva   |  23



Až 50 ľudí zamestnaných v  rámci projek-
tu ministerstva kultúry a ministerstva práce 
zapojenia nezamestnaných do záchrany kul-
túrneho dedičstva realizuje záchranné práce 
na Vinianskom hrade.

Ten už v 13. storočí postavili na vulkanic-
kom výbežku. Zrúcanina pôvodne gotického 
hradu stojí na pohorí Vihorlat pri obci Vinné, 
v okrese Michalovce, neďaleko vodnej nádr-
že Zemplínska šírava.

Jeho záchranu už šiesty rok zabezpeču-
je občianske združenie Zemplínsko-užská 
hradná cesta, ktoré je členom záujmového 
združenia Zachráňme hrady. Všetko to za-
čalo v  roku 2011, kedy dobrovoľníci začali 
zachraňovať najviac ohrozené časti, rene-
sančný palác a  najmä defekty v  hradných 
múroch. Už počas prvého roka doplnili vy-
padnuté klenby, zakryli strechu a  položili 
dlažbu v druhom nadzemnom podlaží. Hrad 
je počas rekonštrukčných prác, až na  nie-
ktoré časti, ktoré podliehajú priamo rekon-
štrukčným prácam, voľne prístupný verej-
nosti.

Súčasťou rekonštrukčných prác je podrob-
ný archeologický prieskum, ktorým sa poda-
rilo odhaliť aj vstupnú bránu z 13. storočia. 
Tá je podľa odborníkov vo veľmi zachovalom 
stave. Veľkou zaujímavosťou je fakt, že tento 
pomerne malý hrad mal dve brány, čo bolo 
z finančného hľadiska pomerne nákladné, či 
už pri strážení, alebo samotnej obrane hra-
du. Keďže sa druhá brána na  takýchto hra-
doch bežne nevyskytovala,  časom stratila 
svoju funkciu. Spomínaná brána pochádza 
z  najstaršej fázy výstavby hradu – z  druhej 
polovice 13. storočia, čo dokladujú zacho-
vané brvná v  konštrukcii veže, ktorá bola 
stavaná súčasne s  bránou. Prečo mal tento 

hrad dve brány zhruba 30 metrov od  seba, 
zostáva záhadou aj pre pracovníkov archeo-
logického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Ako uvádzajú viaceré zdroje, najstarší do-
bový nákres Vinianskeho hradu pochádza 
z roku 1860, čo je približne 150 rokov po zá-
niku hradu. Obraz však zobrazuje hrad už iba 
v štádiu ruiny a každý nový objav môže pri-
blížiť predstavu o  jeho reálnom pôvodnom 
vzhľade.

Zaujímavosťou pre návštevníkov hradu 
je svojpomocne vyrobený drevený šliapací 
žeriav, ktorý združenie pri obnove používa 

už od  roku 2011. Jeho skonštruovaním sa 
inšpirovali v  Čechách a  vo Francúzku. Pre 
lepšiu predstavivosť našich čitateľov si do-
volím podotknúť, že predmetné koleso má 
v priemere štyri metre a do pohybu sa uvá-
dza manuálne, ľudskou silou. Ním je možné 
do väčšej výšky zdvihnúť aj kamenné bloky 
s  hmotnosťou až 200 kg, ktoré sú potrebné 
pri obnove nielen vonkajšieho opevnenia 
(napr. v severnej j časti, ktorej plánované do-
končenie by malo prebehnúť v  roku 2019), 
ale tiež ďalších častí hradu.

Medzi nálezmi z  archeologického  výsku-
mu možno spomenúť objav takmer dvetisíc 
medených mincí v hlinenom krčahu, pochá-
dzajúcich z  rokov  1858  až  1860, pestrofa-
rebných renesančných kachlíc, rôznych torz 
dekoračných častí fasády, kovových kľúčov, 
hrotov šípov a zvyškov keramiky.

Objavený bol neporušený  vinič, ktoré-
ho vek sa odhaduje na  približne 200 ro-
kov a  môže ísť o  vzácnu odrodu Neuburg, 
u nás veľmi zriedkavú. Podľa legendy práve 
na tomto hrade sa kedysi zachovala iba jedi-
ná rastlina v celom Uhorsku.

Kúsok histórie
Hrad bol postavený na  sopečnej kryhe 

na  južných výbežkoch  Vihorlatských vr-
chov  v  nadmorskej výške  325,3  m  n.  m.. 
Slúžil ako strážny hrad na  obchodnej ces-
te do  Poľska  spolu s  inými blízkymi hrad-
mi –  Brekov,  Jasenov,  Čičva. Zbúraný bol 
na  začiatku 18. storočia. Viniansky hrad bol 
v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Hradný vrch zaberá  Prírodná rezer-
vácia Viniansky hradný vrch, vyhlásená 
v roku 1984 na výmere 51,96 ha so štvrtým 

Viniansky hrad
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Sprievodca 
lesom

Peter Wohlleben už od  malička sníval 
o tom, že keď vyrastie, stane sa ochrancom 
prírody. Vyštudovaný lesník pracoval v kra-
jinskej lesnej správe, čo po 20 rokoch zave-
sil na klinec, aby sa mohol naplno venovať 
ekologickým témam. O  eko-problémoch 
vedie mnoho debát, hosťuje v  televíznych 
reláciách,  usporadúva prednášky a  semi-
náre a dokonca vedie ekologický lesný zá-
vod v nemeckom regióne Eifel. Medzi jeho 
ďalšie koníčky patrí písanie kníh, ktoré sa 
zaoberajú lesom a jeho ochranou. Z jeho ši-
rokej tvorby sme si pre Vás na tento mesiac 
pripravili titul Sprievodca lesom.

Kniha je vlastne takou malou príručkou 
ako sa v  lese a  k  lesu počas jeho návštev 
správať. Autor si myslí, že pri potulkách le-
som je najdôležitejšie mať pri sebe práve to, 
čo nám sama príroda dala do vienka – teda 
zrak, čuch, chuť a hmat. Učí nás orientovať 
sa bez GPS, ktoré lesné plody a  huby mô-
žeme konzumovať, kde v lese stanovať, kde 
zakladať oheň a  kopu ďalších užitočných 
rád.

Pri čítaní sa prenesiete do  našej krás-
nej prírody a  zároveň budete obohatení 
o mnoho nových poznatkov. Môžeme len 
sľúbiť, že po prečítaní tejto knihy určite do-
stanete chuť na dlhú jesennú prechádzku, 
sprevádzanú šumom farebného lístia a pu-
kotom halúzok pod nohami. Peter Wohlle-
ben presadzuje názor, že lesa sa netreba 
báť, sme predsa jeho súčasťou, dôležité je 
len nechať prírodu takú, akú ju pri potul-
kách nájdeme.

Lucia Matejová

stupňom ochrany prírody.  Prírodná rezer-
vácia bola rozšírená v roku 1988 za účelom 
ochrany južných  svahov  hradného vrchu 
Vinianskeho hradu osídlených teplomilný-
mi lesostepnými a  lesnými spoločenstvami 
s výskytom vzácnych druhov flóry a fauny.

Napriek tomu, že prvá písomná správa 
je z roku 1335, už v roku 1312 Omodejov-
ci  hrad Vinné napadli a  poškodili. Hrad 
postavili pravdepodobne v  druhej polo-
vici  13. storočia  na  ochranu cesty, ktorá 
viedla do  Poľska. Hrady v  neďalekom  Bre-
kove a Jasenove mali podobnú funkciu. Vin-
né  patrilo šľachticom z  Michaloviec  a  tvo-
rilo súčasť tamojšieho panstva. Počas 
bojov  uhorského  kráľa Mateja a  poľské-
ho panovníka Kazimíra IV. v roku 1466 ob-
jekt ťažko poškodili. Začiatkom  16. storo-
čia hrad opravili a opevnili. Ešte v tom istom 
storočí, v roku 1594, ho cisárske vojsko pri 
dobýjaní opäť poškodilo. O  niečo neskôr 
majitelia hradu, Sztárayovci, objekt opravi-
li, hoci už v polovici 17. storočia opustili ne-
pohodlné sídlo a presťahovali sa do obce, 
kde si postavili  kaštieľ. Začiatkom  18. sto-
ročia  pri likvidovaní  protihabsburského 
povstania  dal  cisár  hrad zbúrať. Odvtedy 
je ruinou.

pretože im to nedovolil terén, a tak sa hradu 
zosilnilo opevnenie.

Nepravidelný, takmer trojuholníkový  pô-
dorys  sledujúci terén vyznačujú zachované 
časti  opevnenia, ktoré obklopovali pôvod-
né  nádvorie. Vstup do  areálu z  východnej 
strany chránila hranolová veža, dnes sa pre-
chádza popod jej zvyšky. Obytné budovy 
pristavané k  východnému opevneniu majú 
čiastočne zachované renesančné  klenby. 
Na  gotickej  veži je kamenné kvádrovanie, 
otvory okien a  dvier, ako aj časti starých 
omietok. V paláci sú stopy po krboch a nike, 
pod palácom zaklenuté pivničné priestory. 
Vo vonkajšom múre, ku ktorému pristavali aj 
hospodárske budovy je zachovaná výlevka. 
Hrad doteraz obklopovala sústava mohut-
ných valov a zo strany od Michaloviec bol za-
rastený len kríkmi – no teraz je hrad sprístup-
nený, mierne zrekonštruovaný a okolie hradu 
bolo vyčistené od vegetácie. Tieto zmeny or-
ganizovala a financovala obec Vinné.

Kadiaľ na hrad?
Na Viniansky hrad je možné dostať sa pešo 

z  mesta  Humenné. Práve tu začína  mod-
rá  turistická značka, ktorá prechádza cez 
obec  Jasenov,  Jasenovský hrad, obec  Po-

Prvú stavebnú etapu hradu tvorila vý-
stavba plášťového  opevnenia, ku ktorému 
neskôr pristavali v  interiéri, ale aj  exteriéri, 
ďalšie budovy. V  prvej etape bola posta-
vená  veža  a  pravdepodobne trojpriesto-
rový  palác, ku ktorému sa prichádza z  ná-
dvoria. V  roku  1335  obsahoval hrad dve 
veže, jeden palác, jednu starú bránu, kapln-
ku  zasvätenú  sv. Margite  a  dom. V  opise 
z  roku  1449  sa uvádza podobné zloženie 
hradu, veža mala pivnice a  štyri podlažia 
a  bola tu aj  temnica  a  dva obytné domy. 
V  poslednej etape hrad veľmi nerozšírili, 

rúbka  a  dovedie turistov k  rázcestiu  Pod 
Vinianskym hradom  (260 m n. m.), odkiaľ sa 
vystupuje po žltej turistickej značke na hrad, 
modrá  turistická značka  pokračuje ďalej 
do obce Vinné a končí v rekreačnom stredis-
ku Hôrka Zemplínskej šíravy.

Pre netrénovaných turistov odporúčame 
najľahší výstup z obce Vinné po modrej  tu-
ristickej značke  k  rázcestiu  Pod Vinianskym 
hradom  (260  m  n.  m.), odkiaľ sa pokračuje 
po žltej turistickej značke na hrad (zdroj in-
ternet).

Lucia Matejová
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RECEPTÁR

INGREDIENCIE: panenka z  diviaka, 1 dcl červené víno, rozmarín, 
olivový olej, soľ, korenie. Na pyré: 2 ks hruška, 2 dcl voda, anglická 
horčica, kremžská horčica, maslo, 3 vetvičky tymian, soľ. Príloha: 
zemiaky, olivový olej

POSTUP: Hrušky rozpoľte, olúpte, zbavte jadrovníkov a dajte povariť 
do osolenej vody. V kastróliku nechajte rozohriať maslo, prisypte 
lístky tymianu a poduste v ňom uvarené hrušky. Potom ich vyber-
te, rozmixujte a vráťte späť do kastrólika. Pridajte lyžičku anglickej 
a kremžskej horčice a premiešajte.
Zemiaky uvarte v šupke, olúpte, nakrájajte na hrubé plátky a ores-
tujte na olivovom oleji.
Panenku očistite, osoľte a okoreňte. Na panvici rozohrejte olivový 
olej a panenku nechajte orestovať s vetvičkou rozmarínu. Potom 
ju vyberieme stranou, panvicu zalejte červeným vínom a  šťavou 
a nechajte odpariť.
Na  tanier uložte  hruškové pyré, opečené zemiaky, nakrájanú pa-
nenku a polejte omáčkou z červeného vína.

Dobrú chuť!

Milí čitatelia,
pripravili sme si pre Vás už deviatu zo sériu súťažných krížoviek. Správna odpoveď sa ako v predchádzajúcich číslach nachádza vo vyznačených 
kolónkach, ale opäť je potrebné písmená správne usporiadať. Riešenie zasielajte poštou, alebo na mailovú adresu redakcie časopisu Lesník 
a nezabudnite uviesť Vašu poštovú adresu. Tento mesiac odmeníme troch riešiteľov knihou Lesná železnica Topoľčianky.

Nájdi 6 rozdielov

Máme pre Vás tip na slávnostný obed či večeru. Vyskúšajte recept 
na panenku z diviaka a doplňte ho jemným hruškovým pyré.

Panenka z diviaka s hruškovým pyré

LESNÍCKA TAJNIČKA č. 9

1. Miesto na vedenie lesníkovej evidencie...
2. Prvý lesný vegetačný stupeň (inak)
3. Nástroj na lákanie zveri
4. Náradie – ručný špicák
5. Repelent na ochranu listnatých 

a ihličnatých sadeníc
6. Rozhranie lesa a iného biotopu
7. Ročná jelenica.
8. Používa sa pri vyznačovaní
9. Postupné zarastanie plochy
10. Nástroj na štiepanie dreva
11. Zväčšenie objemu kmeňa – ročný ....
12. Mechanická ochrana porastu pred zverou

Za správnu odpoveď zo septembrového 
čísla – LESOTURISTIKA, sme odmenili knihou 
„Tak sa z hory ozýva“ Ondreja M. z Prievidze, 
Petra B. z Nitrianskeho Rudna a Milana 
V. zo Zvolena.

1. N

2. N

3.

4. P

5. E

6.

7. A

8.

9.

10.

11. Í

12.

↑
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Erby 
s nádychom 

lesa

Erb mesta Čadca

Erb obce Strečno 
(okres Žilina)

Erb obce Sihelné 
(okres Námestovo)

Erb obce Predajná 
(okres Brezno)

Erb obce Kladzany  
(okres Vranov nad Topľou)

Erb mesta Vysoké Tatry

Erb mesta Nová Baňa

Október 2019
Životné jubileá

50 rokov
Ing. Miroslav Jurík, technik, LS Partizánske – OZ Prievidza
Martin Mičianik, vedúci LO, LS Vígľaš – OZ Kriváň
Ing. Dušan Michalove, technik, LS Poltár – OZ Kriváň
Martin Nemčko, manipulant, ES Betliar – OZ Rožňava
Ing. Jozef Bystriansky, životné prostredie a ochrana príro-

dy – GR Banská Bystrica

60 rokov
Kvetoslava Piskunová, referent vnútornej správy – 

OZ Smolenice
Ing. Vladimír Lukoťka, referent obchodu – OZ Levice
Mária Guzmická, fakturant ostatných výrobkov a služieb – 

OZ Levice
Ján Pastorek, vedúci LO, LS Kamenín – OZ Levice
Ing. Štefan Szabó, technik, LS Sládkovičovo – OZ Topoľ-

čianky
Ladislav Machálik, vedúci LO, LS Partizánske – OZ Prievidza
Zenon Packa, technik, LS Duchonka – OZ Prievidza
Ján Malatinec, vedúci LO, LS Kyslinky – OZ Kriváň
Ing. Jozef Nevolný, technik, LS Vígľaš – OZ Kriváň
Zlata Spodniaková, technik, LS Tornaľa – OZ Revúca
Ing. Jozef Holub, vedúci LO, LS Strážske – OZ Sobrance

Pracovné jubileá
20 rokov

Martin Prekop, vedúci LO, LS Lednické Rovne – OZ Považ-
ská Bystrica

25 rokov
Ing. Jozef Reviľák, vedúci LS, LS Ratková – OZ Revúca
Ing. Klaudia Gallová, personalista – OZ Rožňava
Ing. Jana Staňová, oblastný kontrolór – GR Banská Bystrica

30 rokov
Ing. Katarína Hasillová, technik, LS Kamenín – OZ Levice
Ing. Vladimír Červeň, vedúci ES, ES Ladce – OZ Považská 

Bystrica

35 rokov
Imrich Pixiades, vedúci LO, LS Modrý Kameň – OZ Levice
Ing. Vlasta Ondrušová, technik, LS Brusno – OZ Slovenská 

Ľupča
Juraj Janšto, vedúci LO, LS Poltár – OZ Kriváň
Ing. Oľga Kekeniaková, technik, LS Hnúšťa – OZ Rimavská 

Sobota
Ing. Magdaléna Bozóová, referent správy lesných pozem-

kov a reprivatizácie – OZ Rimavská Sobota
Július Hruška, vedúci LO, LS Klenovec – OZ Rimavská So-

bota

40 rokov
Ing. Mária Tóthová, plánovač, analytik – GR Banská Bystrica

Mgr. Jana Lásková 

November
1. P Denis, Denisa

Sviatok všetkých svätých
Svetový deň vegánov

2. S Pamiatka zosnulých

3. N Hubert
Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov

4. P Karol, Jesika

5. U Imrich
Svetový deň behu
Gaudeamus Slovakia – Agrokomplex Nitra

6. S Renáta
Medzinárodný deň ochrany životného prostredia
Gaudeamus Slovakia – Agrokomplex Nitra

7. Š René
Bibliotéka – 27. medzinárodný veľtrh – Incheba 
Expo Bratislava
Minerály Bratislava – 8. výstava minerálov, drahých 
kameňov a fosílií – Incheba Expo Bratislava

8. P Bohumír, Bohumíra
Svetový deň urbanizmu
Bibliotéka – 27. medzinárodný veľtrh – Incheba 
Expo Bratislava
Minerály Bratislava – 8. výstava minerálov, drahých 
kameňov a fosílií – Incheba Expo Bratislava

9. S Teodor, Teo, Teodora, Tea
Svetový deň slobody
Bibliotéka – 27. medzinárodný veľtrh – Incheba 
Expo Bratislava
Minerály Bratislava – 8. výstava minerálov, drahých 
kameňov a fosílií – Incheba Expo Bratislava

10. N Tibor
Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO)
Bibliotéka – 27. medzinárodný veľtrh – Incheba 
Expo Bratislava
Minerály Bratislava – 8. výstava minerálov, drahých 
kameňov a fosílií – Incheba Expo Bratislava

11. P Martin, Maroš
Deň veteránov

12. U Svätopluk

13. S Stanislav
Svetový deň dobrosrdečnosti
Medzinárodný deň nevidomých

14. Š Irma
Svetový deň diabetu

15. P Leopold, Leopolda

16. S Agnesa
Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)

17. N Klaudia
Deň boja za slobodu a demokraciu

18. P Eugen

19. U Alžbeta, Betina, Liliana

20. S Félix

21. Š Elvíra
Medzinárodný deň bez fajčenia

22. P Cecília, Cecilián

23. S Klement
Celoštátna výstava zvierat 2019 – Agrokomplex 
Nitra

24. N Emília
Medzinárodný deň nenakupovania
Celoštátna výstava zvierat 2019 – Agrokomplex 
Nitra

25. P Katarína
Medzinárodný deň mäsa a deň práv zvierat

26. U Kornel

27. S Milan

28. Š Henrieta

29. P Vratko
Vinum Laugaricio – Expo Center Trenčín

30. S Ondrej, Andrej, Andreas
Deň počítačovej bezpečnosti
Vinum Laugaricio – Expo Center Trenčín autor: Ing. František Poleta
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Drevený patent
Svoju jedinečnosť potvrdil tým, že pri tvorbe drevených 

sôch použil metódu, na ktorú mu bol schválený patent. Reč je 
o  59-ročnom Sergeiovi Bobkovi, ktorý svoje jedinečné sochy 
tvorí zo štiepky sibírskeho cédrového dreva.

Ako sám hovorí: „Nie je príliš zaujímavé robiť to, čo môžu os-
tatní. Vytvárať niečo z ničoho úplne novým spôsobom je omnoho 
viac inšpirujúce. Často sa stáva, že moje diela porovnávajú ľudia 

s preparátmi živých zvierat, ale ja stále tvrdím, že sú od tých sku-
točných minimálne tak rozdielne ako svetlo od tmy.“

Tento ruský umelec vyvinul pri tvorbe sôch unikátnu metó-
du, pri ktorej s namáčaním a chirurgicky presnými rezmi získa-
va komponenty, ktoré dávajú jeho sochám nielen vernú podo-
bu, ale akoby mu tiež vdychovali aj životnú energiu. „Najprv si 
vytvorím asi 100-150 častí, ktoré by sme mohli nazvať žetónmi, 
z päť až sedem a pol centimetra dlhej cedrovej tyčinky a na nie-
koľko dní ich vkladám do  vody. Keď mám materiál pripravený, 
na  soche pracujem bez prestávky viacej dní po  sebe, niekoľko 
hodín denne. Svoje sochy však nepredávam, pretože sú súčasťou 
mňa samotného. Za sochu orla z cedrovej štiepky som odmietol 
ponuku 17.000 dolárov,“ dodáva s úsmevom.

A ešte k jednej veci sa musím priznať. Mnohí arboristi totiž-
to krútia hlavou pri pohľade na moje diela, ktoré ukrývajú ešte 
jedno tajomstvo. „Sibírsky céder“, ktorý je súčasťou môjho život-
ného, ale aj umeleckého príbehu a oprávnene ho možno pova-
žovať za národný strom Ruska, je v skutočnosti borovica Pinus 
sibirica, člen rodiny bielych borovíc, ktoré tvoria podrod Pinus 
strobus. V Európe je dobre známa hodnotou svojich orechov.

Kým väčšie plochy na  jeho sochách pripomínajú na  prvý 
pohľad céder, na  najväčších perách sov sa jednoznačne uka-
zuje borovica. Zmätok spôsobil tradičný ruský názvov stromu 
Сибирский кедр (tr. Sibirsky Kedr), čoho výsledkom je preklad 
názvu do cédrového dreva. Takže vyššie uvedené „cédrové ore-
chy“ sú v skutočnosti borovicové oriešky .� -as-


