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Slovenskí a českí lesníci si pripomenuli vznik Československa historicky 

najväčším stretnutím aj výsadbou lipového hája   
 

V Banskej Bystrici  17.10.2018 

 

 

 Slovenskí a českí lesníci si v utorok a stredu 16. a 17. októbra na Sliači a v Čiernom 

Balogu pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Súčasťou medzinárodnej konferencie 

venovanej histórii lesníctva v období spoločného štátu, ale aj súčasnej spolupráci, bola tiež 

výsadba lipového jubilejného hája a odhalenie pamätného kameňa so symbolmi oboch štátov.  

Po prvý raz v ére samostatnosti rozdelených republík sa zišli kompletné vedenia štátnych 

podnikov LESY Slovenskej republiky a Lesy České republiky vrátane všetkých regionálnych 

riaditeľov.  

 „Spoločný štát, ktorý si pripomíname, bol prínosom pre lesníkov na obidvoch stranách 

rieky Moravy. Okrem iného aj preto, že do roku 1918 sa lesníctvo vyvíjalo odlišne pod vplyvom 

rakúskej a uhorskej časti monarchie a po vzniku Československa mohli lesníci ľahšie využívať 

skúsenosti svojich kolegov z druhej časti republiky,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku 

LESY Slovenskej republiky Marian Staník.  

Po vzniku samostatných republík v roku 1993 sa spolupráca na istý čas utlmila, no 

v ostatnej dekáde je čoraz intenzívnejšia. Svedčia o tom viaceré formálne aj neformálne 

stretnutia vedúcich predstaviteľov oboch štátnych podnikov či už pri príprave spoločných 

cezhraničných projektov, alebo pri spoločensko-kultúrnych podujatiach akými sú Deň stromu 

a Den s Lesmi ČR.  

„Veľmi si ceníme našu spoluprácu a veríme, že do budúcnosti sa bude ďalej rozvíjať,“ 

doplnil generálny riaditeľ Lesov ČR Josef Vojáček. 

 Okrem pripomenutia si všeobecne známych historických faktov boli na konferencii 

predstavené aj málo známe témy, akými sú napríklad jubilejné háje z roku 1928, ktoré lesníci  

po celom Československu vysádzali k 10. výročiu trvania samostatného štátu, a ktorých torza sa 

zachovali až do súčasnosti. Prednášajúci sa dotkli aj známych lesníckych inštitúcií a osobností 

v československých súvislostiach.  

 Výročie bude v Lesníckom skanzene symbolicky pripomínať jubilejný háj, v ktorom 

rastie 100 líp. Poslednú, stú, zasadili spolu generálni riaditelia oboch podnikov, ktorí odhalili aj 

pamätný kameň s vytesanými štátnymi znakmi letopočtami 1918 a 1928. Súčasťou druhého dňa 

medzinárodnej konferencie bolo aj spoločné zasadnutie vedení štátnych podnikov.  
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Poznámky pre editorov: 

 
 Štátny podnik LESY SR obhospodaruje viac ako 887.000 hektárov lesných pozemkov, teda 

viac  ako šestinu plochy SR a  44 %  lesov v SR). Stará sa o viac než 16.751 kilometrov 

vodných tokov, čo predstavuje viac ako jednu štvrtinu dĺžky vodných tokov v SR. 

 

 V rámci pôsobnosti celého štátneho podniku sa každoročne na lesných pozemkoch vysádza 

okolo 15 miliónov nových stromčekov, s najväčším zastúpením buka až 42 %.  Ihličnaté 

dreviny tvoria pri obnove porastov približne jednu tretinu, s dominanciou smreka a menším 

zastúpením jedle, smrekovca a borovice. Takmer polovica týchto plôch je zároveň 

obnovovaná aj prirodzene prostredníctvom prirodzeného zmladenia z okolitých porastov.  

 


