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Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí

Hej hora, horička

Hej, horička, horička,  

varuj si Janíčka, 

hej, by ho nezabila  

surová jedlička.

Hej, nebanuj, nežalej,  

že som ti bul frajer, 

hej, sám som si otvoril 

i za sebu zavrel.

Hej, zletela kukučka 

z jedlička na bučka, 

hej, zaplakalo dievča 

pre svojho Janíčka.
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4. Bez slov a pozitívnej energie to nepôjde
Od prvého októbra stojí na čele odboru komunikácie nášho podniku Mgr. Marína Debnárová. 
Prajeme jej veľa úspechov a len dobrých skúseností s propagáciou lesov a lesníctva.

5. Reprofilizácia a cementová stabilizácia lesných ciest
Ako prebieha proces rekonštrukcie či zvýšenia kvalitatívnej úrovne lesných ciest prostredníc-
tvom reprofilizácie a cementovej stabilizácie sme mali možnosť vidieť priamo počas terénnych 
ukážok v okrajovej časti obce Liptovská Lužná. Pôvodný charakter takto pozmeňovanej vozovky 
rozhodne o tom, či sa bude jednať iba o opravu, ale to bude investičný zámer. Aká výhody však 
ponúka takto upravená vozovka posúďte sami.

6. Keď sa slová menia v skutky
Najdôležitejšie na svete je uvedomiť si isté skutočnosti a začať konať. A tak k nám pribudli ďalší 
priatelia lesa, ktorí od slov prešli k činom a pomáhajú nám obnoviť slovenské lesy.

7. Les okom pozorovateľa
Škola nás naučí jedno, ale skutočný život a práca nás naučia skutočnostiam. Les nerastie len 
podľa naučeného a naše zásahy a mravenčia práca sa raz snáď pretavia do uspokojivého stavu 
našich lesov.

8.  Vlastnými silami
15 zamestnancov ústredia vranovského závodu a Lesnej správy Nižná Jablonka si vyhrnulo ru-
kávy a v rámci pracovnej brigády sa pustilo do nevyhnutných opráv premostení cezhraničného 
Lesníckeho náučného chodníka Udava – Solinka.

9. Mláďatá v lete
Nie každý má to šťastie uvidieť v prírode mláďatá lesných zvierat a už vôbec nie, aby ich uvidel 
v lete. To je ako keď bola Maruška v zime na jahodách. Ale v našom Lesníckom a drevárskom 
múzeu malo tú možnosť viac ako 1500 návštevníkov.

10. Spoločne napomáhame prirodzeným lesom
Akým spôsobom využili finančné prostriedky vo výške 366.782,32 eur naši kolegovia z OZ Levice 
v rámci projektu EU, ktorého názov korešponduje s názvom tohto príspevku sa dočítate práve 
v októbrovom čísle.

11. Drevený zvodca
Kus opracovaného dreva pri bystrine alebo slúžiaceho na dopravu vody do napájadiel, či drevená 
súčasť dnes už historického spôsobu prepravy dreva... To sú indície, ktoré by Vás mali navigovať 
k predmetu, ktorý sme zaradili do našej rubriky netradičné využitie dreva.

12. Keď pri ohni zúri Mráz
Kto by to bol povedal, že túžba vlastniť niečo netradičné dokáže v človeku prebudiť jeho skrytý 
talent. A hoci to začalo zábradlím, dnes môžeme o ňom tvrdiť, že sa mu podarilo „skrotiť“ nielen 
les, ale aj oheň a železo.

14. Cesta do útrob najhlbšej jaskyne Malých Karpát
Ich spolupráca trvá už roky. Lesníci a jaskyniari v regióne Malých Karpát spolupracujú nielen v te-
réne, ale môžete ich bok po boku vidieť na rôznych podujatiach. To, ako sa tu darí lesníkom vidieť 
na prvý pohľad, ale to, čo sa deje pod zemou, o tom sa môžete dočítať práve teraz.

17. Lesy Monte Negra
Kto prešiel Čiernu Horu iste si odniesol neuveriteľné množstvo fotografií horských, ale tiež prí-
morských oblasti. No len málokto vie, že prvé súpisy lesov v tejto krajine sa zrealizovali až v 21. 
storočí. Akým smerom sa uberá lesníctvo v turisticky zaujímavej a geologicky členitej krajine 
akou je Čierna Hora?

18. Huncokári – Sklené Huty III
Jeho osobné fotografie povedia viac, ako sa zmestí na dvojstranu, na ktorej ukončíme našu vý-
pravu po stopách Huncokárov. Ich tradície oprašujú ich potomkovia, ale čas plynie a už nikdy 
nebude nič také, aké to bolo pred tým.
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26. Uveríte
Nebude to dlho trvať a vďaka globálnemu otepľovaniu už naše cesty nikdy nezostanú zahalené 
tmou. Ako je to možné? Predsa ako nič...

26.  Zasmejte sa • Recept

27. Krajina tečúcich skál
Rozmermi unikátny čadičový vodopád objavíte na Islande. To, že ho dnes môžete pozorovať je 
dôsledok výstavby vodnej elektrárne a zníženia prietoku rieky, ktorej vody ho ukrývali.

27.  Kalendárium • Erby s nádychom lesa • Jubilea

28.  V drevenom perí
Iste by ich bolo omnoho viac, keby Lony Hymas-Smith osud doprial viac času na tvorenie. Ale 
i tak je jednou z uznávaných tvorkýň sôch vtákov a rýb , ktorá preslávila celý región.

18. Lesnícke osobnosti
Wissner František von Morgenstern – významný hrádocký pedagóg, zakladateľ našej prvej 
lesníckej školy na ktorého popud pribudlo v Uhorsku odborné lesnícke učilište na výchovu star-
ších uchádzačov.
Ing. Vladimír Piovarči – dlhoročný učiteľ na strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku, ktorý 
nastúpil v čase zavádzania nových, pre lesnícku prevádzku potrebných predmetov.

21.  Spomienka
Človek odchádza, už sa nevracia, už sa neopakuje, a predsa tu zanecháva vždy niečo po sebe, 
niečo, čo môže zostať jedine po človeku...

22. Pred 100 rokmi Štátne lesy v Banskej Bystrici reorganizoval ich prvý menovaný 
riaditeľ v novej republike Ing. Josef Opletal

V akej štruktúre fungovali štátne lesy pod vedením Josefa Opletala. Ten bol v novej Českosloven-
skej republike v poradí až tretí riaditeľ Štátnych lesov v Banskej Bystrici, hoci oficiálne menovaný 
bol prvý.
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24. Hrad Peťuša
Ďalšie pozostatky hradných múrov sú ukryté len päť kilometrov od mesta Zvolen. Možno sa na 
prvý pohľad zdá, že by mohlo ísť o súčasť komplexu Pustého hradu, no archeologické nálezy to 
vylúčili a potvrdili jeho samostatnosť.

25. Čarovná moc rastlín
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene aj počas pandémie COVID 19 pripravuje pre svojich 
návštevníkov viaceré výstavy. Tou najnovšou je Čarovná moc rastlín, ktorú priviezli kolegovia 
z Liptovského Mikuláša.

25. Poľovníctvo veselo i vážne
Autorom spomínanej 160-stranovej knihy je Vojtech Križan, lesník, ktorý námety pre svoje po-
viedky čerpal z rôznych situácií, v ktorých sa ocitol aj vďaka svojej pracovnej náplni na pozícii 
lesného kontrolóra.

Uhlíková stopa... Top téma, ktorá sa aktuálne nesie vzduchom. Ideálnym spôsob ako ju znížiť 
je  podporiť rast nových stromov. Tie počas svojho vývinu zabudúvajú do drevnej hmoty uhlík, 
ktorý sa bežne vo vzduchu nachádza najmä v podobe oxidu uhličitého. A za 80-100 rokov sa im 
toho podarí naozaj dosť.

Lenže málokto si uvedomí, že na to, aby v tejto forme viazaný ostal, je potrebné z dreva vyrobiť 
predmety s dlhoročnou trvácnosťou. Na ich tvare a účele nezáleží, dôležité  je, že sa uhlík uloží 
v podobe drevenej stavby, súčastí interiérov, nábytku alebo ďalších drevených či papierových 
predmetov. Najkratšiu dobu však zostáva viazaný v palivovom dreve a hneď  za tým v stromoch, 
ktoré podliehajú svojmu rozkladu v prirodzenom prostredí. Okrem toho, že do pár rokov uvoľnia 
všetok rokmi viazaný uhlík sú domovom rôznych druhov hmyzu a teda aj tých, ktoré síce majú 
svoje miesto v lesnom ekosystéme, ale v prípade veľmi priaznivých podmienok mnohokrát do-
chádza k ich premnoženiu, ktorého výsledkom je často zničený, rokmi rastúci les.

Aby sa napríklad aj taká výsadba stromov v reálnom živote skutočne prejavila znižovaním CO2 

vo vzduchu je však potrebné zároveň eliminovať proces jeho tvorby. A keďže naše dýchanie a ani 
jeho produkty nevieme ovplyvniť, mohli by sme sa pre začiatok zamyslieť napríklad nad efektív-
nosťou používania dopravných prostriedkov, ktoré ako jednotlivci ovplyvniť vieme...

Aby naša snaha nebola len akousi propagačnou náplasťou.
Anna Sliacka

10 / 2020
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Hneď na úvod októbrového čísla si Vám 
dovoľujeme predstaviť novú posilu nášho 
podniku v oblasti komunikácie s  verej-
nosťou a médiami. To s akými skúsenosťa-
mi, názormi a tiež predstavami začína od 
1. októbra 2020 viesť Odbor komunikácie 
Mgr. Marína Debnárová sme sa snažili zis-
tiť v krátkom rozhovore.

Práca v oblasti komunikácie a médií je Vám 
viac ako známa. Mohli by sme prezradiť 
našim kolegom, čo ste študovali a kde Vás 
zatiaľ „zavial“ profesíjny život?

Vysokú školu som študovala v  Nitre, a  to 
filozofickú fakultu, odbor žurnalistika na Uni-
verzite Konštantína Filozofa. Ako moje meno 
prezrádza, rodičia boli slovenčinári a  preto 
svoje tretie dieťa pomenovali po Sládkovičo-
vej múze. K slovu som mala od malička blíz-
ko, svedčia o  tom účasti na recitátorských 
prednesoch či prvé literárne pokusy v okres-
ných súťažiach. Na strednej škole som dlho 
chcela byť veterinárkou, keďže k  zvieratám 
ako takým mám vzťah doteraz, no napo-
kon zvíťazila láska k  písaniu. Počas vysokej 
školy som praxovala vo viacerých médiách, 
napokon ma do tajov rozhlasového i  tele-
vízneho vysielania zaučili v Banskej Bystrici, 
v dnešnom štúdiu RTVS. Zakotvila som tam 
na 12 rokov a našla som si tam aj manžela.

Lesníci a lesníctvo sú mediálne veľmi zaují-
mavou témou. Nakoľko záber lesníckej pre-
vádzky je veľmi široký, čo už do množstva 
procesov, ktoré riadi ako i  plošne, čo sa 
týka územia, ktoré je manažované lesník-
mi v  rámci Slovenska, je kontakt lesnícke-
ho stavu a verejnosti na dennom poriadku 
a  prináša rôzne situácie. Akú skúsenosť 
máte s  lesníkmi z  Vašej predchádzajúcej 
pracovnej pozície?

Bez slov a pozitívnej energie to nepôjde

Spomeniem jeden konkrétny prípad, kto-
rý ma napokon istým spôsobom privial aj 
k mojej dnešnej pozícii. Na Orave, v námes-
tovskom okrese, v  rámci LS Paráč, pripravili 
tento rok pre novinárov podujatie, kde sme 
sa mohli čo-to naučiť o prírode blízkom hos-
podárení v  lese. Bol to veľmi poučný aj keď 
náročný deň, a takých by sme mohli organi-
zovať aj viacej, pretože málokedy sa novinári 
dostanú do terénu a priamo na mieste sa do-
zvedia komplexné informácie. Samozrejme, 
prácu lesníkov som vnímala ako redaktorka 
aj v  rámci iných reportáží – s  mikrofónom 
som nahrávala v  Lesníckom skanzene, na 
Dni stromu, na Pietnom akte, cez projekt 
Zelený objektív či v Lesníckom a drevárskom 
múzeu vo Zvolene.

Tak ako lesníctvo, aj oblasť komunikácie 
v  rámci neho je veľmi obsiahla. Isté infor-

mácie o  tom, aké veci sa realizujú v  tejto 
oblasti v našom podniku už máte, iné ako 
sa hovorí, prinesie čas. Aká je Vaša pred-
stava o  tom, ako by to malo, či mohlo 
v tejto sfére fungovať? Čo podľa Vás v tejto 
oblasti chýba, alebo na čo by ste sa chceli 
viac zamerať?

Áno, téma lesníctva je veľmi rozsiahla, to 
môžem potvrdiť aj po pár perných dňoch 
v novej práci či po služobnej ceste, ktorú som 
už absolvovala na OZ Beňuš. Verím však, že 
svoju dlhoročnú prácu v médiách využijem 
v tejto pozícii. Myslím si, že treba veľa vysvet-
ľovať. V súčasnosti je lesnícky stav atakovaný 
najmä zo strany časti verejnosti a možno aj 
kvôli tomu, že ľudia radi kritizujú nezohľad-
ňujúc pri tom ťažkú prácu v lese. Mojou úlo-
hou bude viac pozitívne komunikovať na 
rôznych úrovniach – či už sociálnych sieťach, 
s novinármi a  verejnosťou. Je to však dlho-
dobý proces, ktorý si bude vyžadovať veľa 
energie a trpezlivosti.

A  teraz si Vám dovolím položiť otázku, 
ktorú sme v  predchádzajúcich ročníkoch 
nášho časopisu dávali slovenským osob-
nostiam. Čo pre Vás znamená les?

Les je pre mňa nenahraditeľný. Môj pes je 
v ňom šťastný. Ja osobne si život bez pohybu 
vonku, na čerstvom vzduchu, neviem pred-
staviť. Naše lesy sú krásne – presvedčila som 
sa o tom aj naposledy, keď sme v septembri 
absolvovali 10-dňovú, 250 kilometrovú pe-
šiu púť z Košíc na Donovaly. Každé horstvo 
je niečím výnimočné. Mne osobne nepreká-
ža ani dážď, najlepší vzduch je aj tak po ňom 
J takže aby som to zhrnula – les mám rada 
pre jeho vôňu, energiu, ktorú dodáva a čaro, 
ktorým ma dokáže vždy „dostať“.

Ďakujem za rozhovor.
-as-

10 / 2020
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Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Aj to 
potvrdili praktické ukážky Odštepného zá-
vodu lesnej techniky na tému Reprofilizá-
cia a cementová stabilizácia lesných ciest, 
ktoré si viac ako 100 záujemcov mohlo 
pozrieť 11.9.2020 za Liptovskou Lužnou. 
Priamo v teréne odznelo veľa zaujímavých 
informácií, ktoré prinášame v  našom roz-
hovore s riaditeľom OZLT Ing. Jaroslavom 
Ucháľom. 

V rámci prevádzky sa však naskytujú otáz-
ky a s nimi spojená životnosť ciest zrealizo-
vaných touto technológiou. Počas ukážok 
a  diskusií bolo spomenuté, že cesty reali-
zované v rámci OZ Prešov boli v roku 2009 
a sú v súčasnosti stále funkčné. Aká je teda 
životnosť ciest?

Životnosť ciest je daná kvalitou podklad-
ných konštrukčných vrstiev lesnej cesty. Po-
kiaľ sú nedostatočné, je nutné ich doplniť. 
Množstvo a  druh doplneného kameniva sa 
určí po obhliadke pred samotným začatím 
prác. 
Pri ako sklone je možné použiť túto techno-
lógiu?

Projektovaný maximálny sklon lesných 
ciest je 12%, vo výnimočných prípadoch 15% 
– táto technológia sa dá využiť v týchto sklo-
noch s tým, že platí, že čím väčší sklon, tým je 
nutné osadiť do telesa cesty väčší počet odrá-
žok na priečne odvodnenie.
V čom spočíva celý proces?
1. Obhliadka cesty a  odobratie vzoriek z  te-

lesa cesty za účelom stanovenia receptúry 

Geostatikom (aký druh pojiva bude navrh-
nutý a v akom množstve)

2. Sfunkčnenie pozdĺžneho a  priečneho od-
vodnenia lesnej cesty

3. Reprofilizácia telesa cesty frézou RBM 230 
do hĺbky cca 350 mm a  vytvorenie frak-
cie 0-45 mm z  jestvujúcich podkladných 
vrstiev.

4. Príprava pláne telesa cesty, vrátane zhut-
nenia telesa cesty. 

5. Rovnomerné nanášanie pojiva – cementu.
6. Zapracovanie pojiva – cementu do telesa 

cesty frézou RBM 220. 
7. Zrovnanie a uloženie kameniva do horizon-

tov od najjemnejších frakcií až po najväčšie 
frézou SP 21, vrátane jemného zhutnenia 
vibračnou doskou WPF 200.

8.  Zhutnenie telesa cesty vibračným valcom 
12 t.

9. Nanášanie odterovej vrstvy na ochranu vy-
tvorenej cementovej stabilizácie, vrátane 
jej zhutnenia. Hrúbku a  druh stanoví pro-
jektant, alebo geostatik

10. Uloženie odrážok – ich počet sa stanoví na 
základe pozdĺžneho sklonu cesty. 

11. Vlhčenie a  polievanie telesa cesty pod-
ľa poveternostných podmienok tak, aby 
zapracované pojivo – cement dostatočne 
vytvrdlo. 

Čo tvorí odterovú vrstvu a aká hrubá je?
Z  doterajšej praxe viem, že najlepšia od-

terová vrstva je tvorená prírodným kame-
nivom frakcie 0-32 mm, ale všetko záleží na 
tom ako a čo navrhne projektant. Cemento-
vá stabilizácia sa bežne robí ako vylepšenie 
podkladných vrstiev rekonštruovaných ciest. 
V  tomto prípade na cementovú stabilizáciu 
nasledujú ďalšie konštrukčné vrstvy. Ja som 
chcel v  rámci ukážky predviesť lacnejšiu al-

ternatívu cementovej stabilizácie, ktorá vy-
lepšuje zničené živičné povrchy lesných ciest 
– jedná z lacnejších alternatív opravy.
Akým strojovým vybavením disponuje OZLT 
a koľko km lesných ciest je možné kapacitne 
zrealizovať v rámci jedného roka.

OZLT má v  rámci tejto technológie nasle-
dovné výrobne prostriedky:
1. Nosič adaptérov Grizzly DT-38
2. Fréza RBM 230 S, RBM 180 Mpre vytvorenie 

frakcie 0-45
3. Fréza SP 21 uloženie frézovaných kon-

štrukčných vrstiev do horizontov
4. Hutniace dosky WPF 200
5. Gréder AG 250
6. TATRA PHENIX euro 6 s  HR a  plošinovým 

prívesom na prepravu adapterov
7. Tatra HENIX euro 5-6 – vyklápač – preprava 

kameniva 
8. Vibračný valec 12 t – prenájom
Spomínaná fréza teda dokáže realizovať 
premiešanie materiálu do hĺbky 35 cm a za-
bezpečiť jeho naukladanie v rámci jednotli-
vých potrebných frakcii. Potrebné množstvo 
jemnejších frakcií je potrebné naviezť. Od 
čoho závisí spomínané množstvo?

Ako som už skôr písal doplnenie kameniva 
sa vykoná po obhliadke a po rozbore (v prí-
pade cementovej stabilizácie). Vo veľa prípa-
doch sa nemusí dopĺňať vôbec žiadne kame-
nivo, nakoľko podkladné konštrukčne vrstve 
vozovky sú dostatočné. V praxi sa dopĺňa iba 
tam, kde sú veľké deformácie vozovky. Platí, 
že táto technológia nevylepšuje konštrukčné 
vrstvy lesnej cesty, ale mení kvalitu povrchu.
Aká je cena 1 m2 cesty.

Pre LSR:
1. Iba reprofilizácia pôvodných lesných ciest 

frézou RBM 180 M, následne úprava frézou 
SP 21 a jej zhutnenie – 2€/m2

2. Reprofilizácia lesných ciest s  výstupkami 
materskej horniny v  telese cesty frézou 
RBM 230 S, následná úprava frézou SP 21 
a jej zhutnenie – 2,60€/m2

3. Cementová stabilizácia – podľa druhu 
a množstva pojiva – 7,50-9 €/m2

Ceny sú bez realizácie priečneho a pozdĺž-
neho odvodnenia a doplnenia odrážok. 

Ďakujem za rozhovor!
-as-

Reprofilizácia a cementová 
stabilizácia lesných ciest
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Sú ľudia, ktorí vodu kážu a víno pijú, ale 
sú aj takí, ktorí sa rozhodnú ísť príkladom. 
Holiny po veternej smršti a  následnej 
podkôrnikovej kalamite, na ktoré sa pre-
menili krásne lesy Čertovice majú denno-
-denne pred očami stovky „cezpoľných“. 
Málokto vie, že viaceré plochy sú už vysa-
dené a že k tomu pomohli aj nie lesnícky 
orientované spoločnosti. Všetkých, ktorí 
či už finančne, alebo aj vlastnými rukami 
v  tomto nehostinnom teréne s  krásnymi 
výhľadmi  vysadia budúce lesy, môžeme 
právom označiť za ich priateľov. A  práve 
v  piatok 9 októbra k  nim pribudli nad-
šenci z  ďalšej na  Slovensku pôsobiacej 
spoločnosti.

V roku 2020 spoločnosť MEVA-SK s.r.o. 
Rožňava spustila projekt, v  rámci ktorého 
sa rozhodla predajom vybraných výrobkov 
pomôcť pri obnove slovenských lesov. Táto 
nová aktivita vychádza z  jednej zo základ-
ných myšlienok ich podnikania a to je ponú-
kať výrobky, ktoré majú pomáhať zlepšovať 
životné prostredie, hlavne v oblasti naklada-
nia s odpadmi. 

„Zaviazali sme sa v  tomto roku za predaj 
vybraných produktov označených symbolom

Keď sa slová menia v skutky
a  dodáva: „Bolo veľmi zaujímavé a  poučné 
sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti pre-
svedčiť, aké náročné je v tak ťažko dostupnom 
teréne vysádzať stromčeky. O  to viac sme sa 
presvedčili aká je to zmysluplná a  potrebná 
práca.“

Tento „malý krok pre spoločnosť MEVA-SK 
s.r.o. je veľkým krokom pre našu prírodu“. Je 
to istý spôsob „poďakovania sa“ lesom za 
ich starostlivosť o nás, nakoľko to naše lesy 
potrebujú. Radi by sme týmto projektom 
vyzvali aj iné firmy k  podobným aktivitám, 
nezávisle od seba prezradili Robert Brožek 
a Robert Havadej.

Ťažký terén neodradil ani zástupkyne z ra-
dov žien a  svoje dojmy nám prezradila Eva 
Kováčová. „Pri tejto akcii sme si uvedomili 
potrebu pomáhať prírode výsadbou nových 
stromčekov hlavne na existujúcich zničených 
plochách, ktoré sú spôsobené kalamitami, ale 
aj nežiadúcou ľudskou činnosťou.“

Touto cestou by sme radi poďakovali LE-
SOM Slovenskej republiky a našim klientom 
za podporu našej akcie „MEVA-SK pomáha 
prírode“. V tomto projekte budeme pokračo-
vať aj v roku 2021 – povedal na záver riaditeľ 
spoločnosti Ing. Tomáš Jarco.

Kúpou výrobkov označených 
symbolom  podporíte výsadbu 

nových stromov a následnú 
starostlivosť, aby z nich vyrástli nové 

lesy.
Viac na www.meva.skvysadiť sadenice smreka, smrekovca a buka. 

Prvá výsadba v množstve 4 500 ks bola reali-
zovaná našimi zamestnancami v  spolupráci 
so zamestnancami štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky 9. októbra 2020 na časti 
pozemkov v správe LESOV SR, vedených ako 
vlastníctvo Slovenskej republiky: LV č. 144, 
KN-C 3009, katastrálne územie Nižná Boca, 
obec Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš“, 
povedal riaditeľ spoločnosti Ing. Tomáš Jarco 
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Viacerí možno viete, niektorí možno nie 
a iní zas asi nechcú vedieť, že stav sloven-
ských lesov a  lesníctva zažíva na  Sloven-
sku ťažké obdobie. Tieto ťažké časy sú 
charakteristické zlým zdravotným stavom 
lesov, zvyšujúcim sa podielom náhodných 
ťažieb spôsobených abiotickými a násled-
ne biotickými škodlivými činiteľmi, ale 
taktiež aj kvalita porastov je stále nižšia. 
Ďalším negatívom je aj postoj a vnímanie 
lesníctva a  lesníkov širokou verejnosťou, 
ktorá v  nás stále častejšie vidí len dran-
covačov a  ničiteľov lesov. Takýto postoj 
verejnosť zaujíma hlavne pôsobením 
negatívnych vplyvov v  podobe emočne 
ladených propagánd a mediálnych preja-
vov rôznych zoskupení a neziskových, tre-
ťosektorových organizácií. Žiaľ, na druhej 
strane si musíme priznať, že aj v našich ra-
doch sa nájdu pochybenia, ktoré prispie-
vajú k týmto negatívnym postojom.

Vedenie OZ Prešov sa preto (a  nie len 
preto) rozhodlo zorganizovať pre svojich 
zamestnancov zo všetkých LS a  pozva-
ných hostí, odbornú exkurziu s  názvom 
Lesnícke dni Pro Silva na  LS Malcov. Cie-
ľom tejto terénnej exkurzie bolo priblíže-
nie princípov prírode blízkeho hospodáre-
nia v  terénoch s  vyšším sklonom svahov. 
Vhodným objektom sa pre tento zámer 
stala LS Malcov, ktorej územie sa rozpre-
stiera na  svahoch pohoria Čergov, nakoľ-
ko už niekoľko rokov hospodária prírode 
blízkymi spôsobmi v týchto jedľobučinách 
a zložitých terénnych podmienkach.

Samotná exkurzia bola zostavená z nie-
koľkých stanovíšť, na ktorých boli prezen-
tované rôzne postupy prírode blízkeho 
hospodárenia, v závislosti od veku jednot-
livých porastov a  zároveň boli aj porov-
návané s klasickými postupmi, respektíve 
s postupmi pri ktorých sa vyskytla drobná 
komplikácia a nie všetko išlo podľa pred-
stáv. Tak ako je zvykom, ba priam až jed-
ným z  hlavných bodov programu, pri 

takýchto podujatiach (aspoň z nášho po-
hľadu), tak aj tentoraz sa na  jednotlivých 
stanovištiach rozprúdila debata o rôznych 
problémoch, postrehoch či už zo strany 
zamestnancov, alebo pozvaných hostí, 
ktorá je pre nás vždy podnetná a veľmi za-
ujímavá. Postupne ako sme sa presúvali zo 
stanovištia na stanovište, od porastu k po-
rastu, nabaľovali sa informácie a  zároveň 
aj celkový dojem šplhal na horné priečky 
hodnotenia. Samozrejme, vyskytli sa aj 
drobné polemiky medzi diskutujúcimi, no 
neboli to žiadne závažné rozpory názorov. 
Celkovo aj ostatní zúčastnení hodnotili 
túto exkurziu pozitívne a predpokladáme, 
že si z nej odniesli nové nápady, myšlien-
ky, odporúčania a  dobré príklady, ako sa 
to dá robiť, keď sa chce, vie a môže obhos-
podarovať prírode blízko.

Na záver by sme chceli dodať, že pokiaľ 
budeme chcieť takto hospodáriť na  väč-
šine územia, resp. všade tam, kde nám to 
podmienky obmedzujúce tento spôsob 
hospodárenia dovoľujú, čaká nás ešte ná-
ročná práca. Otvorene povedané, súčasný 
trend vývoja v  lesnom hospodárstve je 
taký, že máme obavy, aby sme nedospeli 

k  tomu, že budeme chcieť aj  vedieť, ale 
nebudeme môcť, pretože nebudeme mať 
dostatok kvalitných a  zodpovedných do-
dávateľov prác (ktorý sú v takomto spôso-
be hospodárenia nutnosťou), najmä z dô-
vodu nezáujmu o tento druh práce, ktorá 
je nedostatočne finančne ohodnotená. 
Taktiež neustále sa zvyšujúci tlak na  les-
níkov ťažiť väčšie množstvá dreva nepô-
sobí veľmi priaznivo v  prospech prírode 
blízkeho hospodárenia. Všetci vieme, že 
v lesníctve sa nedajú dosiahnuť zmeny zo 
dňa na deň. Áno, prvé kroky už boli pod-
niknuté (definovanie pojmu prírode blízke 
hospodárenie v  zákone a  pod.), odborné 
exkurzie pre zamestnancov a v neposled-
nom rade snaha a  iniciatíva samotných 
lesníkov. Lenže nesmie dochádzať k tomu, 
aby boli lesníkovi a obhospodarovateľovi 
lesa hádzané polená pod nohy. Skrátka, 
problémov je veľa, či už vonkajších alebo 
vnútorných. Avšak dúfame, že kompetent-
ní sú si vedomí ako ich čo najefektívnejšie 
napraviť bez ,,ujmy na zdraví pracujúceho 
národa“.

Ing. Marek Ovád
praktikant na LS Široké

Les okom pozorovateľa

10 / 2020

z lesníckej prevádzky   | 7



Lesnícky náučný chodník Udava – Solinka 
sa pýši hneď niekoľkými zaujímavosťami. Je 
cezhraničným chodníkom – jeho trasa pre-
pája Slovensko s  Poľskom a  povodie rieky 
Udava s  povodím poľskej Solinky. Okrem 
toho verejnosti čiastočne sprístupňuje Prí-
rodnú rezerváciu Udava, ktorá je z hľadiska 
ochrany prírody jednou z najcennejších lo-
kalít Národného parku Poloniny.

Trasa náučného chodníka začína za 
rusínskou obcou Osadné a  pokračuje po-
zdĺž žltej turistickej značky k stanici poľskej 
lesnej železničky v Balnici. Na vybudovaní 
chodníka sa podieľali lesníci zo štátneho 
podniku LESY SR, Odštepný závod Vranov 
a bol otvorený v roku 2008.

Vo vlhkom prostredí Prírodnej rezervácie 
Udava dostali za viac ako 10 rokov exis-
tencie drevené prvky náučného chodníka 
„poriadne zabrať“. Už v minulosti bolo nut-
né opraviť premostenie tunajšieho potoka 
a  vykonali sa tiež menšie údržbové práce, 
vrátane výseku krovín okolo informačných 
tabúľ.

V  slnečnú stredu koncom septembra si 
15 zamestnancov ústredia vranovského 
závodu a Lesnej správy Nižná Jablonka vy-
hrnulo rukávy a v rámci pracovnej brigády 
sa opäť pustilo do nevyhnutných opráv 
premostení chodníka. Materiál pochádzal 
z  vlastných zásob závodu, ale porezanie 
dreva na rezivo podľa zadanej objednávky 
uskutočnila firma Udava, a. s., na vlastné 
náklady formou sponzorského príspevku.

Asi ťažšie, ako materiál získať, bolo do-
praviť ho na miesto určenia. „Rezivo sme 
museli odviezť do Poľska, do lokality Bal-
nica. Tam náučný chodník pretína štátnu 
hranicu. Je to zároveň najvyšší bod celej 
trasy. Bolo preto jednoduchšie znášať ma-
teriál odtiaľto smerom dole, na slovenskú 
stranu. Vzhľadom na terénne podmienky, 
ako aj prísny stupeň ochrany prírody jedi-
ným možným spôsobom dopravy reziva na 
miesto inštalácie bolo využitie ľudskej sily. 
Spoločne s  kolegami sme ručne poprená-
šali necelé dve tony materiálu,“ vysvetľuje 
Michal Dobranský z OZ Vranov.

Ďalšie úpravy čakajú Medzinárodný les-
nícky náučný chodník Udava – Solinka už 
v  najbližších týždňoch a mesiacoch. „Plá-
nujeme opravu premostenia zamokrenej 
časti chodníka. Na jar 2021 by sme taktiež 
chceli vymeniť označenia jednotlivých dru-
hov drevín po celej dĺžke trasy. Okrem toho 
bude tiež potrebné obnoviť náter na vstup-
nej bráne a  jednotlivých nosičoch infor-
mačných tabúľ,“ hovorí o plánoch kolektívu 
OZ do blízkej budúcnosti M. Dobranský.

Na záver dodáme, že všetkým zamest-
nancom OZ Vranov, ktorí sa zúčastnili sep-
tembrovej brigády, patrí obrovské poďako-
vanie.

Lucia Čekovská, Michal Dobranský

Vlastnými silami
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...áno, aj to je možné keď pandémia za-
trasie plánom výstav v Lesníckom a drevár-
skom múzeu.

Na letnú sezónu si Lesnícke a  drevár-
ske múzeum vo Zvolene zapožičalo milú 
a  zároveň veľmi poučnú výstavu z  dielne 
Slovenského múzea ochrany prírody a jas-
kyniarstva s názvom Mláďatá. Výstava bola 
spestrená tvorením a  hraním. Každý náv-
števník si mohol vyrobiť vlastnú masku 
zvieratka a spraviť si v nej s lišiakom „lišiac-
ku selfie“. Najdôležitejšie však je, že obja-
vovali fascinujúcu vynaliezavosť prírody 
ako zachovať potomstvo...zachovať život 
na planéte.

Výstavu počas prázdnin videlo vyše 
1500 návštevníkov. Na preparátoch skú-

Mláďatá v lete?
mali dokonalú i  nedokonalú premenu 
hmyzu, dozvedeli sa, že pavúčie matky 
sú naozaj obetavé keď sa stávajú prvou 
potravou svojho potomstva a pood-
halili tajomstvo 100%nej organizácie 
práce vo včelích úľoch. Medzi najväčšie 
prekvapenia patrili zistenia, že raky sa 
dožívajú 35 rokov, že krkavčie matky 
sú múdre a  starostlivé, a že kukučka 
má „alibi“ na svoj hniezdny parazitiz-
mus. Prilieta koncom mája a  kuká len 
do Jána – za krátky čas by nedokázala 
vychovať potomstvo. Obdiv si vyslú-
žili aj naše veľké šelmy vďaka prísnej 
hierarchii vo vlčej svorke a  agresivite 
medvedice pri ochrane mláďat...

Ing. Ľubica Richterová, LDM
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rub bol zrealizovaný na  272,40 ha (952.383 
ks). Čo sa týka aktívnej ochrany porastov 
v oblasti škody zverou a na zveri bolo mož-
né využiť finančné prostriedky na  chemic-
kú ochranu cieľových drevín nielen proti 
burine ale tiež proti zveri, ktorá sa použila 
na  porastoch v  rámci 205,37 ha (1.025.000 
ks). Vďaka tomuto projektu bolo možné 
odstrániť staré oplôtky na  ploche 67,79 ha 
(28.200 m) a vybudovať nové drevené opôt-
ky proti zveri na  ploche 52,40 ha (12.890 
m) a umiestniť pletivá proti zveri na ploche 
32,84 ha (12.475 m). Všetkými aplikovanými 
postupmi naši kolegovia zabezpečovali zvý-
šenú ochranu, proti zveri a  vytvárali lepšie 
životné podmienky pre odrastanie porastov 
a najmä zabezpečovanie hlavného cieľa pro-
jektu – napomáhanie pôvodným druhom 
drevín (hlavne dubu zimnému) pri pestovaní 
slovenských lesov.

Maďarský partner Ipoly Erdő Zrt. zameral 
svoju pozornosť na  agátové porasty, ktoré 
zaberajú značné územia svahov a  pohorí 

„Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
a  ich cezhraničný partner Ipoly Erdő Zrt. 
(Ipeľské lesy a. s.), úspešne zrealizovali ďal-
ší cezhraničný projekt pod názvom „Spo-
ločné napomáhanie prirodzeným lesom“ 
(SKHU/1601/1.1/010) v  rámci Programu 
spolupráce INTERREG V-A Slovenská re-
publika – Maďarsko.

Súčasný projekt „Spoločné napomáha-
nie prirodzeným lesom“ bol pokračovaním 
úspešného projektu HU-SK FOR FORESTS 
v  prihraničných regiónoch. Tento projekt, 
okrem prevádzkových aktivít prispel k  ďal-
šiemu prehlbovaniu spolupráce medzi slo-
venskými a  maďarskými lesníkmi a  spojil 
regionálne iniciatívy partnerov v  záujme 
rozvoja lesného hospodárstva a vidieka.

Počas viac ako dvojročného procesu re-
alizácie sa partneri usilovali o premenu ho-
mogénnych, súčasných lesov na  pôvodné, 

a ohrozujú pôvodné lesné spoločenstvá, ako 
prírodné dedičstvo. Projekt riešil realizáciou 
nových technológií a  postupov premenu 
týchto agátových porastov na pôvodné po-
rasty duba a duba cerového. Maďarskí lesní-
ci takto premenili plochu asi 1 000 hektárov 
v 11 katastrálnych územiach a na 46 hektá-
roch vysadili viac ako 500.000 sadeníc dubov. 
Okrem toho vďaka projektu môže mladá ge-
nerácia spoznávať svet lesa aj na drevenom 
ihrisku s tematikou života v lese.

Realizáciou projektu boli zriadené na Slo-
vensku a  v  Maďarsku lesné ihriská, nový 
lesnícky náučný chodník, lesné odpočívadlo 
a  rekreačné miesta. Sme presvedčení, že 
vďaka nim vzrastie tuzemská i  cezhranič-
ná turistika, budú sa šíriť informácie o  lese 
a práci lesníkov.

Rozpočet projektu bol 778.106,52 eur, 
z ktorých LESY SR, š.p. využil na dosiahnutie 
stanovených cieľov 366.782,32 eur a hlavný 
partner Ipoly Erdő Zrt. sumu 411.324,20 eur.

odbor projektov EU

viacdruhové, heterogénne lesné porasty. 
Aktivity projektu spočívali v realizácii takých 
pestovných a  ochranných výkonov, ktoré 
v budúcnosti zaistia požiadavky spoločnos-
ti na  trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, 
na plnenie ochranných a celospoločenských 
funkcií lesov.

V  rámci odštepného závodu Levice sa 
nižšie uvedené finančné prostriedky využili 
na  výsek nežiadúcich drevín a  krov apliko-
vaný na ploche 126,67 ha (363.200 ks), vyží-
nanie na 134,96 ha (960.917 plôšok) a plecí 

Budujeme partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
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Keď sa spomenie šmyk, rizňa alebo dreve-
ný žľab, každý si hneď prestaví dnes už ne-
využívaný spôsob prepravy dreva. No nielen 
to. Drevené žľaby odjakživa slúžili na privá-
dzanie vody od horských prameňov, pripad-
ne tvorili systém zabezpečujúci napájanie 
hospodárskych zvierat. Takto je vyvedená 
voda z  prameňa napríklad aj na  turistickej 
trase zo Starých Hôr na  Majerovú skalu. 
A hoci ich uplatnenie a výroba vo vymeno-
vaných oblastiach už pomaly zapadá pra-
chom, túžba vlastniť niečo netradičné a byť 
IN podmienila nový trend, ktorý im nedovolí 
zaniknúť.

Práve drevené žľaby sa v  posledných ro-
koch objavujú ako vhodný, trváci a ekologic-
ký spôsob zvodu dažďovej vody zo striech 
domov. Samozrejme ich umiestňo-
vanie musí korešpondovať so 
samotným dizajnom pred-
metnej stavby. Toto netra-
dičné riešenie v sebe spá-
ja tradície a inovatívnosť 
v architektúre.

Pre zabezpečenie tr-
vácnosti a  funkčnosti 
musí byť žľab tvorený 
jedným kusom dreva. 
Na  jeho výrobu sa odpo-
rúča smrekový kmeň. Ten 
by sa mal po správnosti ťažiť 
v čase vegetačného kľudu a po-
čas novu, kedy obsahuje najmenšie 
množstvo miazgy. Nasleduje precízne od-
vetvenie a  následne zbavenie kôry. Kým 

Drevený zvodca

„Drevený dlabaniý žľab je výnimočný 
v  mnohých ohľadoch. Už len z  opisu jeho vý-
roby tušíte, že je potrebné dodržať presne daný 
postup, ktorý trvá vyše pol roka. Výroba je teda 
časovo náročná, ale čakať sa oplatí. Takto vy-
tvorený odkvap má vlastnosti, ktoré môžu iné 
odkvapy len ťažko ponúknuť.

Dôležitá je dlhá životnosť, skvelý pomer 
ceny a kvality, forma netradičného prvku stav-
by, ktorý má navyše aj zaujímavý príbeh výro-
by, odolnosť voči počasiu, prírodným vplyvom, 
krúteniu dreva i hmyzu.

Iste si dokážete predstaviť, že mať na  svo-
jom príbytku takýto prírodný prvok s tradíciou 
a príbehom. Je to niečo výnimočné. Možno sa 
v  dnešnej dobe častejšie vsádza na  moderné 
materiály a  postupy, ale tradícia odovzdáva-
ná z generácie na generáciu ponúka niečo, čo 
moderné metódy nie. Sú to predovšetkým rok-
mi osvedčená kvalita, výdrž a  odolnosť. Spo-
ľahnúť sa na  drevo je určite dobrým krokom. 
Zaručíte si tým ten najlepší materiál, ktorý je 
navyše v  súlade so všeobecnými požiadav-
kami na  udržateľný rozvoj a  ekológiu.“ (zdroj 
internet)

-as-

zručnejší a  silnejší 
jedinci dokážu kme-
ne odkôrniť pomo-

cou odkôrňovacej 
lopatky, menej fyzicky 

náročné je použiť oboj-
ručný odkôrňovací nôž. 

Takto pripravený výrez poža-
dovanej dĺžky sa následne dlabe 

pomocou tesárskej sekery, dlát a v prípade 
väčšieho vnútorného priemeru je možné 
na  tento účel použiť aj náradie na  výrobu 
korýt. Traduje sa, že práve dodržanie vhod-
ného obdobia vyťaženia stromu zabezpečí 
žľabu dlhšiu trvácnosť, nedochádza k vzniku 
prasklín a drevo sa nekrúti.

Sú stolárstva, ktoré sa venujú práve týmto 
produktom, pričom pre zabezpečenie dlhšej 
trvácnosti nanášajú na vnútornú stranu žľa-
bu impregnát.

A čo o tomto drevenom zvodcovi tvrdia tí, 
v ktorých rukách vzniká?
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Už sme si zvykli, že nás lesníkov spoloč-
nosť považuje za čudákov. Je to tým, že 
sme pre nich nevšední, neobyčajní. Ale, 
čo keď sa v  neobyčajnom človeku zrodí 
aj neobyčajný talent? Zrazu sa môže stať, 
že pod jeho rukami nielenže rastie les, ale 
„kvitne“ železo. Ako svoj talent prebudil 
Ing. Jozef Mráz, vedúci LS Šášov, sme sa 
snažili zistiť v našom rozhovore.

Práca v  lesníckej prevádzke si vyžaduje 
orientáciu v  problematike, ale tiež lásku 
a  odhodlanie robiť v  lese a  pre les. Pochá-
dzate z lesníckej rodiny?

Nie, aj keď by sa v  širšom rodinnom kru-
hu nejaký lesník našiel. Moju voľbu určite 
ovplyvnili prázdniny u starých rodičov v Hra-
binách, obklopených lesom. Žiadny televízor, 
počítač, mobil, len bežné povinnosti prime-
rané veku a celé dni drať nohavice v lese.

Iste máte za sebou pár rokov, kedy ste drali 
lesnícke lavice. Čím všetkým ste si v  rámci 
Vášho vzdelávania prešli a  na čo dnes už 
možno s úsmevom spomínate.

Som absolventom gymnázia, takže lesníc-
ke predmety začali až na VŠLD vo Zvolene. 
Študentské roky boli krásne a  spomienky 
sú čím ďalej krajšie. Nepríjemné chvíle sub-
limovali a  pri spomienkach sa väčšinou na 
tvár vkradne nostalgický úsmev. Vždy sa rád 
stretnem s  bývalými spolužiakmi, každý je 
niekde inde, ale niečo nedefinovateľné ako-
by nás stále spájalo. Všetkým prajem len to 
najlepšie.

Ktoré miesto v  vo vami spravovanom lese 
Vám najviac prirástlo k srdcu?

Je ich veľa, nedá sa vybrať jedno. Každý 
úsek, každá dolina má svoje čaro.

Kým lesníctvom, a  tým aj tvorba lesov, je 
Vaším poslaním, na ktoré si treba počkať 
roky, dozvedela som sa, že pod Vašimi ru-
kami sa toho rodí omnoho viac. Ale pek-
ne poporiadku. Ako a  kedy ste sa dostali 
k umeleckému kováčstvu?

Paľo dohliadal na prvé, opatrné údery kladi-
va, radil, vysvetľoval, povzbudzoval...

Postupne som zisťoval, že kováčstvo nie 
sú len zábradlia, brány, ploty a mreže, ale kov 
sa dá uplatniť v  interiéri aj exteriéry takmer 
vo všetkom. Zdokonaľoval som sa v  reme-
selnom zvládnutí kováčstva a vymýšľal nové 
veci pre seba aj pre priateľov.

Niektoré koníčky sú finančne, ale tiež 
priestorovo menej náročné, iné náročnej-
šie. Čo v tomto smere obnáša Váš koníček? 
A ako ste sa mu prispôsobili?

Najprv som musel zohnať vyhňu a nákovu, 
Otec mi postavil prístrešok, kde budem môcť 
búchať. Urobil mi aj prvé kováčske kliešte. 
Pribúdajú rôzne kladivá, sekáče a  prípravky 
na tvarovanie žeravého železa...Prerábam 
hospodárske objekty na novú vyhňu a  tam 
teraz vznikajú moje veci.

Tráviť čas v kováčskej vyhni, keď vonku zúri 
zima je asi celkom príjemné. Mohli by sme 
však prezradiť, ako vyzerá Váš priestor na 
tvorenie? A čo v prípade, že vonku teplomer 

Keď pri ohni zúri Mráz

dosiahne cez 30°C. Uprednostníte vyhňu, 
alebo les?

Moja vyhňa nie je uzavretý priestor (pra-
videlne tam hniezdi žltochvost) a  tak nie je 
problém s teplejším počasím. Keď však udrú 
tridsiatky, určite je lepšie v lese.

Inšpirácií je iste mnoho a predpokladám, 
že ako každý umelec, aj Vy máte niečo, čo je 
najobľúbenejšou inšpiráciou Vašej tvorby 
a čo je pre Vás charakteristické.

Inšpirácie nikdy nie je dosť. Sú chvíle, keď 
sa to na vás valí (vtedy som lenivý si to pozna-
čiť) a neviem do čoho sa skôr pustiť a potom 
príde ,,hluchota-slepota“, keď popri vyhni len 
prejdem a  venujem sa ostatným koníčkom 
a povinnostiam.

Objekty mojej tvorby sa menia so skúse-
nosťami a poznaním. Snažím sa kombinovať 
klasické kováčske postupy s  modernejšími 
technológiami, pričom vznikajú zaujímavé 
výtvarné efekty. Dnes poškuľujem po ve-
ciach, na ktoré by som si pred časom netrú-
fol. Pomerne prísnym kritikom som najprv ja, 
potom som zvedavý na reakciu okolia a keď 

Ku kováčstvu ma priviedol bratranec Paľo, 
ktorý je absolventom ŠUP-ky v Kremnici a ko-
váčstvom sa aj živil. Potreboval som zábradlie 
na lodžiu a keďže nie som priaznivcom sério-
vej veľkovýroby a lesnícky plat mi na prija-
teľnú alternatívu, vyhovujúcu môjmu vkusu 
nestačil, musel som sa do toho pustiť sám. 
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to schváli aj nevesta (absolventka VŠVU), nie-
čo môže ísť aj na výtvarnú súťaž. Vždy poteší 
a zároveň zaväzuje ocenenie odbornej poro-
ty na regionálnej, krajskej, alebo celosloven-
skej úrovni.

Každý koníček, či už les, alebo kováčstvo si 
iste vyžaduje veľa času. Koľko zvyknete byť 
„nezvestný“, keď vás chytí inšpirácia?

Keď ma chytí niečo nové, chcem to vidieť 
hotové čím skôr. Diagnóza tvorba. Zvedavosť 
a otázka ako to zvládnem, mi nedovolia riešiť 
iné veci. Všetko ostatné ide bokom (musím 
dávať pozor na nočný kľud).

Čo na Váš koníček hovoria Vaši najbližší?
Myslím, že si už zvykli. Keď som vo vyhni 

„nerušia moje kruhy“. Občas padne otázka, 
čo to bude a na moju odpoveď sa občas mih-
ne rozpačitý výraz v tvári, ale to neriešim. Tre-
ba počkať, kým to dokončím. Prvým kritikom 
je manželka. Chodievame na Hefaiston – 
stretnutie kováčov na hrade Helfštýn, Jurčo-
ve dni v Nitrianskom Pravne a nevynecháme 
žiadnu príležitosť na návštevu podobného 
podujatia.

Teraz bol doma syn. Nevedel si vybrať do 
bytu lampu, tak si urobil návrh a spolu sme 
jeho predstavu zhmotnili. Popri tom skúšal 
aj nejaké svoje veci a niečo bolo celkom za-
ujímavé.

Niekedy sa stane, že to čo človek tvorí, vy-
zerá úplne inak ako v jeho predstavách. 
Stalo sa Vám, že ste dokončenie niektorého 
zo svojich diel nechali „na neskôr“?

Áno máte pravdu. Niekedy predstava na-
razí na schopnosti a  možnosti tvorcu. Žele-
zo v  priebehu roboty často samo ukáže, čo 
s  ním. Radikálne ma neobmedzuje žiadna 
predloha. Keď robím, tak sú to všetko origi-
nály zrodené v mojej hlave a zatiaľ našťastie 
nemusím siahať po nápadoch iných. Keďže 

pani závistlivo sledovala, ako vo vyhni vzni-
kajú nové veci z  obyčajného železa. Jej čas 
však prišiel v tomto roku a po malých úpra-
vách ako bohyňa spravodlivosti dohliada na 
právo v kancelárii sudcu.

Ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor!
-as-

ma kováčstvo neživí, nemusím pristúpiť k re-
alizácii niekoho návrhu, ak sa mi nepáči.

Najdlhšie čakala na svoj osud ženská po-
stava z hliníka. Skúšal som, ako sa bude robiť 
z tohto kovu, keď už tu v Žiari máme „hliniká-
reň“. Je ľahký, mäkký, kujný a vo vyhni poriad-

ne zradný. Pri nahrievaní je stále biely, nevidí-
te na ňom vizuálne zmenu teploty a potom 
v  okamihu zmení skupenstvo, pretečie cez 
horúce uhlie a stuhne pod fukarom... (a tých 
svätých, čo potom okolo lieta...). Presne toto 
sa mi prihodilo a pár rokov potom hliníková 
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Tentokrát ide o tajomstvo skryté pre bež-
ného smrteľníka pod povrchom zemským. 
Vďaka dlhoročnej dobrej spolupráce kole-
gov z nášho OZ s členmi Speleoklubu Trna-
va, ktorá siaha do čias tvorby a revitalizácie 
LNCH Majdán kde bol poskytnutý priestor 
týmto nadšencom Zemských útrob vo for-
me piatich náučných tabúľ, na  ktorých in-
formujú širokú verejnosť o Kuchnsko – Ore-
šanskom krase a krasových zákutiach doliny 
Dolnej Parnej, sme sa medzi prvými dozve-
deli o  ich významnom úspechu. Nebudem 
Vás už viac napínať a  aby ste si užili aspoň 
trochu autentickej atmosféry z objavovania 
„ľudskou nohou“ priestorov nedotknutých, 
nechám prehovoriť človeka povolanejšie-
ho a na slovo vzatého odborníka, účastníka 
samotných objavov pána RNDr.  Alexandra 
Lačného, PhD.

Cesta do útrob najhlbšej jaskyne 
Malých Karpát – Vajsáblovej priepasti
Alexander Lačný

Je až symbolické, že najhlbšiu jaskyňu Ma-
lých Karpát možno nájsť pod najvyšším vrcho-
lom tohto pohoria – Zárubami (768 m). Toto 
územie patrí do centrálnej časti Malých Karpát 
a  je súčasťou Plaveckého krasu. Na  lokalite 
sme začali pracovať od roku 2017 a postupne 
prichádzalo k  objavom voľných priestorov. 
Objavné akcie sa striedali s pracovnými akcia-
mi zameranými na výkopové práce, či stabili-
záciu nebezpečných závalov (Lačný & Halama, 
2018). Vajsáblovú priepasť sme pomenovali 
po  Imrichovi Vajsáblovi, ktorý v období okolo 
roku 1922 ako jeden z  prieskumníkov skú-
mal otvor. Objavyvo V  ajsáblovej priepasti 
pokračovali ďalej aj v  roku 2019. Objavila sa 
Prezidentská sieň, Zabudnutá sienka, Žabia 

Malé Karpaty vydávajú svoje tajomstvá

chodba, či Sieň vytrvalosti (Lukačovič & Lač-
ný, 2019). Posledná zmienená sieň sa stala 
na  obdobie približne jedného roka najhlbším 
miestom jaskyne (-57 m). Z  nej viedla úzka 
puklina v  smere na  juhovýchod a  vanul z  nej 
prievan.

Na začiatku bola opäť náhoda
Hneď po  objave sme sa začali sústrediť 

na  toto miesto. Prvá pracovná akcia sa tu 
uskutočnila 10.8.2019, kedy prišlo k rozšíre-
niu úzkej pukliny asi o dva metre dopredu. 
Demotivujúce však bolo, že puklina sa stále 
vpredu javila ako veľmi úzka, i keď s citeľným 
prievanom. Možno aj to malo za následok, že 
sme presedlali na  práce v  iných jaskyniach 
v  blízkom okolí. Bola to najmä Veterlínska 
sonda na  hrebeni Veterlína, či výrazná te-
rénna zníženina Bana pod Zárubami. Jedna 
z  posledných akcií tesne pred Vianocami 
smerovala opäť do  najhlbšieho miesta Vaj-
sáblovej priepasti. Stala sa tu úsmevná prí-
hoda, kedy A. Lačnému vypadlo nechtiac 
kladivo do  voľného, avšak neprielezného 
priestoru. Odvtedy si ho jaskyniarsky kole-
govia doberali, že kladivo je už v objave, no 
my zatiaľ nie. Po dlhšom čase sme sa do Vaj-
sáblovky vrátili až o viac ako polroka neskôr 
– 12.7.2020. Tak ako doteraz, opäť výrazne 
zaúradovala náhoda. Malo ísť o  pracovnú 
akciu, ktorej hlavnou náplňou malo byť zde-
montovanie rúry slúžiacej na  odvetrávanie 
Koralového jazierka, ktorú sme potrebovali 
na Vápenickom závrte v Kuchynsko-orešan-
skom krase. A keďže sa nás zišlo viacero, časť 
z  jaskyniarov išlo pracovať opäť do  najhlb-
šieho miesta. E. Mikulášová a  M. Vrbovský 
začali s demontážou rúry, zatiaľ čo M. Vaško 
a A. Lačný pokračovali v rozširovaní pukliny 
v najhlbšom mieste. Neskôr sa k nim pridal aj 

M. Vrbovský. Za tento deň sme sa opäť posu-
nuli v rozširovaní asi o 1,5 m dopredu. Akcia 
však bola dôležitá z jedného kľúčového dô-
vodu. Bola ním výrazná ozvena. Uzimení, ale 
šťastní z ozveny sme sa vrátili na povrch.

Vysnívaný objav s problémami
O  týždeň neskôr je plánovaná ďalšia 

pracovná akcia. Do  jaskyne sa vybrali traja 
jaskyniari: M. Vrbovský, M. Vaško a  M. Baľo. 
Po rozšírení časti pukliny sa jaskyniari dostali 
do  voľného priestoru, ktorému dominoval 
asi 1 m vysoký kvapeľ. Čo však bolo zaujíma-
vé, objavila sa za  touto časťou na  malokar-
patské podmienky obrovská priepasť hĺbky 
niekoľkých desiatok metrov. Pre absenciu 
lán a lezeckého výstroja však nebolo možné 
do nej zostúpiť. V tento deň sa stala najprv 
dramatická, ale v závere celkom úsmevná prí-
hoda. Jaskyniari sa síce za pomoci gravitácie 
dostali do voľnejších priestorov, avšak cesta 
nahor už taká jednoduchá nebola. Podarilo 
sa to iba jednému z nich – M. Vrbovskému. 
M. Vaško a M. Baľo teda zostali nedobrovoľ-
ne uväznení v novoobjavených priestoroch. 
Po  vylezení z  jaskyne M. Vrbovský ihneď 
zavolal najbližšie bývajúcemu jaskyniarovi 
M. Zvonárovi, ktorý sa práve chystal do Pyt-
liakovej diery. Takisto o  vzniknutej situácii 
informoval predsedu a  podpredsedníčku 
klubu. Záchranná akcia mohla začať. M. Zvo-
nár bol už o 50 minút pred vchodom do jas-
kyne, kde ho čakal M. Vrbovský. Medzičasom 
uväznení jaskyniari nelenili, začali rozširovať 
a rozoberať časti pukliny, ktoré bránili vo vý-
stupe. Nakoniec sa im darí vyliezť samým, 
ale navyše si musia vyzliecť kombinézy, aby 
sa prepchali. Asi minútu pred ich výstupom 
na  povrch prichádza aj predseda skupiny. 
Všetci sa zhodujeme na tom, že sme šťastní, 
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že sa nikomu nič vážne nestalo. Po predchá-
dzajúcej pracovnej akcii sme mnohí z  nás 
tušili, že o týždeň 26.7.2020 bude historický 
objav. Naznačovala tomu na malokarpatské 
pomery rozsiahla priepasť, kam padali ka-
mene s hrmotom kamsi ďalej. Dlhých sedem 
dní prešlo a my sme stáli pred Vajsáblovkou 
– M. Vaško, M. Baľo, M. Vrbovský, M. Zvonár 
a A. Lačný. Prichádza balenie nevyhnutných 
vecí, najmä lezeckej výstroje, lán, kotvenia 
a  ťažkej vŕtačky s  akumulátormi. Sme piati 
so šiestimi transportnými vakmi.

Cestou si všetko medzi sebou podávame. 
Úzke priestory niektorých častí dajú zabrať 
aj po  ceste nadol. Dostávame sa za  úzku 
plazivku v  hĺbke asi 60 m do  menšej sien-
ky, akoby balkóna, kde vidno už zmienenú 
priepasť z predchádzajúcej akcie. M. Zvonár 
vŕta diery na  kotvenie. Po  chvíli A. Lačný 
zlieza na  obrovský blok, ktorý je zakliesne-
ný v priepasti. Prichádza M. Vaško a tvoríme 
ďalšie medzikotvenie. M. Vaško zlieza dole. 
Je na dne. Nachádza sa tu obrovský priestor 
vysoký 25 m a  široký asi 10 m. Všímame si 
krásnu výzdobu. Takmer celá jedna strana 
je obrovský sintropád. Neskôr schádzajú 
všetci členovia útočného družstva. Na  dne 
medzi blokmi vidno čierňavu na  viacerých 
miestach. Do jednej studne sa spúšťa M. Vr-
bovský. A hlási, že to valí ďalej. Ideme za ním. 
M. Zvonár zameriava hĺbky priepasti lasero-
vým diaľkomerom a  M. Vrbovský baromet-
rickým výškomerom. Čakáme kedy padne 
stovka, pretože najhlbšia jaskyňa v  Malých 
Karpatoch má hĺbku 110 m. M. Vrbovský 
hlási, že hĺbka 100 m je pokorená. Na  naše 
prekvapenie jaskyňa valí ďalej do  hĺbky. M. 
Zvonár s  M. Vrbovským idú pozrieť akúsi 
bočnú chodbu... Takýchto miest tu bude 
ešte viac. My stále pokračujeme hlavným ťa-
hom jaskyne. Pod nami je opäť ďalšia studňa 
veľkých rozmerov. Neváhame a M. Vaško ako 
prvý zlaní na jej dno. Došlo však všetko lano 
a  Miloš musí vyliezť hore. Čo ďalej? Rozho-
dujeme sa, že prerežeme v jednej časti lano, 
kde ho nie je treba a predĺžime to súčasné. 
Darí sa. Miloš a  neskôr aj ostatní vstupuje-
me do  ďalších obrovských priestorov. Dno 
je stabilné, chodba vysoká a  vidno účinky 
vody. Jaskyňa je prepláchnutá, takmer bez 
sedimentu. Chodba sa začína kľukatiť – me-
androvať. Široká je asi dva metre a  vysoká 
niekoľko metrov. Pokračujeme ďalej. Priestor 
sa opäť rozširuje do  obrovskej siene, kde 
padajú takisto s  rachotom kamene dole. 
Nie sú však laná. Dosiahli sme hĺbku 120 m 
a s laserovým diaľkomerom svietime do ne-
prebádanej tmy ešte dobrých 17 m. Zatiaľ 
to vyzerá na  horský typ jaskyne. Obrovské 
priepasti, takmer žiadna výzdoba a ak – stojí 
za to, a taktiež chlad s teplotou okolo +5 °C. 
Aj sme radi, že nepokračujeme ďalej. Sme 
vysilení a  ten kto je unavený – robí chyby. 
Je čas na  návrat. Po  ceste sa dohadujeme, 
ako nazveme siene, vlastne priepasti. Ako 
prvú s  obrovským sintropádom nazývame 
Sieňou Speleoklubu Trnava. Kľukatiaci me-
ander nazývame Vysnívaným meandrom. 
A veľkú sien v hĺbke 130 m v ktorej sme ešte 

neboli nazývame symbolicky Sieňou ma-
lokarpatských jaskyniarov. Vzdávame tým 
hold všetkým generáciám malokarpatských 
jaskyniarov. Každý z  nás v  duchu premýšľa, 
čo bude ďalej. Cesta na povrch je však nároč-
ná. Priepasti treba opäť zdolať na  lane. No 
a potom strašné galeje v úzkych plazivkách 
Žabej chodby... Vychádzame na povrch. Sme 
unavení, ale šťastní.

Jaskyňu navštevujeme aj počas Jaskyniar-
skeho zrazu na  Jágerke v  prvý augustový 
víkend. Cieľom nie je explorácia, ale rozširo-
vanie úzkych častí jaskyne, ktoré komplikujú 
už teraz dosť náročný výstup na povrch.

Pokorenie hĺbky 170 m
Dňa 16.8.2020 prichádza ďalšia význam-

ná akcia. Cieľom nebolo iba objavovať, ale 
aj fotiť a mapovať. Zišlo sa nás až osem, čo 
bol dostatočný počet na  rozdelenie ľudí 
do  tímov. Prvý tím bol tvorený M. Zvoná-

nazvanej Sieňou Speleoklubu Trnava. Od-
tiaľ mapujeme ďalej menšie priepastičky, 
ale aj priestory, kde sa dá voľne chodiť bez 
lana. S mapovaním sa zatiaľ dostávame pred 
sieň nad Vysnívaným meandrom. Tu však 
máme technické komplikácie a  preto nad-
nes s mapovaním končíme na tomto mieste. 
Sieň pod nami ešte nebola pomenovaná. 
V  jaskyni sa stalo zvykom, že pomenováva-
me miesta aj po aktuálnych udalostiach. Tak 
napríklad, počas prvého kola prezidentskej 
kampane sme pomenovali jednu zo siení 
ako Prezidentská. Dnes sme sieň v  hĺbke 
110 m pomenovali Sieňou bieloruských žien 
a  to na  ich podporu. Pri mapovaní si práve 
v týchto miestach M. Ševčík všíma unikátnu 
vec – kryogénne kalcity, ktoré tu vznikali, 
keď bola jaskyňa čiastočne zaľadnená. Obja-
viteľská družina takisto nezaháľa. Dostávajú 
sa na  dno Siene malokarpatských jaskynia-
rov približne v  hĺbke 130 m. Pod nimi sa 

rom, M. Vrbovským a  M. Vaškom. Ich úloha 
bola jasná – prieskum neznámych priestorov 
a vystrojovanie priepastí. Druhý tím v zlože-
ní A. Lačný a  M. Baľo, ku ktorým sa neskôr 
pridal M. Ševčík zo Speleo Bratislava mala 
za úlohu mapovanie nových priestorov ob-
javených počas minulej akcie. Dnes sa k nám 
pridal aj J. Kondrček, ktorého úlohou bolo 
fotografovanie nových priestorov. E. Miku-
lášová zabezpečovala spojenie na  povrchu, 
ak by sa objavili nejaké komplikácie. Okolo 
9:40 začíname zliezať do jaskyne. Berieme si 
iba nevyhnutné veci. Aj tak sú však nabalené 
v  siedmych transportných vakoch. Objavi-
teľský tím valí dopredu a po ceste ešte pre-
väzuje a  skracuje laná. Medzičasom druhý 
tím začína mapovať od Siene vytrvalosti (-57 
m), cez úzku plazivku do prvej priepasti. Tá 
plynulo prechádza do väčšej a mohutnejšej, 

črtá obrovská čierňava. Objavujú najhlbšiu 
priepasť Vajsáblovky. Hlbokú viac ako 25 m 
na  jedno zlanovanie. Takmer celá obrovská 
priepasť je vymytá od  vody s  pevnými ste-
nami. Na šírku môže mať 5 až 6 m. Dostáva 
mytologické pomenovanie Valhalla. Mýtická 
Valhalla bola obrovská vysoká sieň, kam pri-
chádzajú po  smrti padlí hrdinovia. My však 
veríme, že budeme ešte dlho žiť, ale možno 
sa tam naše duše raz stretnú. Jaskyniari však 
prenikajú ešte hlbšie a  začínajú sondovať 
na viacerých miestach. Objavujú ešte jednu 
sienku nad ktorou sa nachádza niekoľko to-
nový balvan držiaci iba silou vôle. Táto sieň 
dostáva názov Prítoková, pretože niekoľko 
metrov na jednej zo stien sa nachádza akísi 
prítokový kanál prichádzajúci z južných, za-
tiaľ nepreskúmaných častí jaskyne. Takýchto 
nepreskúmaných miest je tu ešte viacero. 
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Na dne Prítokovej siene po odhádzaní kame-
ňov nachádzame jazierko s vodou s rozmer-
mi približne 2x2 m a asi s 30 cm hĺbkou. Iné 
pokračovanie sa nám v  tejto časti nepoda-
rilo zatiaľ nájsť. Bude potrebné nedostupné 
miesta vo výškach vyliezť za pomoci horole-
zeckej techniky a  dôkladne ich preskúmať. 
Počítame, že sa tu môže nachádzať aj niekoľ-
ko stoviek metrov voľných priestorov. Zatiaľ 
najhlbšie miesto v magickej hĺbke 170 m sa 
však nachádza priamo na  dne Valhally, kde 
sa dá pomedzi bloky dostať do úzkej pukliny. 
Keď začnú M. Vrbovský a M. Zvonár puklinu 
čistiť v  najširšom mieste, zrazu sa celé dno 
pod nimi pohne a padnú o asi trištvrte metra 
nižšie! Rozporom sa však zachytili v pukline. 
Spoločne sa zhodli že na  dnes stačilo. Von 
to ide ťažko, Matej stojí Michalovi na  chrb-
te, neskôr na  pleciach. Po  vylezení podáva 
Miloš Vaško gurtňu a ťahajú spoločne von aj 
Michala. V  novoobjavených častiach sa ne-
nachádza takmer žiadna sintrová výzdoba. 
Prevládajú tu ostré odtrhy skalných blokov 
a vodou ,,hlodané“ tvary v dolomitickej hor-
nine. Novoobjavené časti sú doslova pre-
pláchnuté, iba v  plytkých pasciach možno 
nájsť okrem karbonátov dotransportované 
bridličky lunzského súvrstvia. Zaujímavos-
ťou je, že aj v najhlbších častiach sme našli 
netopiere. Je možné, že sa sem dostali z čas-
tí, o ktorých zatiaľ nevieme. Koncom augus-
ta sa jaskyňa kompletne domerala. Potvrdila 
sa hĺbka 170 m a  dĺžka 327 m. Jaskyňa tak 
pokorila doteraz najhlbšiu jaskyňu Malých 
Karpát – Čachtickú jaskyňu o  úctyhodných 
60 hĺbkových metrov a stala sa tak najhlbšou 
jaskyňou Malých Karpát. Ani v  celosloven-
skom meradle nesklamala a stala sa aktuálne 
18 najhlbšou jaskyňou.

Nález kryogénnych kalcitov
Na konci augusta sme počas pracovnej ak-

cie odobrali aj vzorky kryogénnych kalcitov 
zo stien nad Sieňou bieloruských žien (hĺbka 
cca 100 m, viď mapa). Podobný nález sme 
zaznamenali aj na  stenách o  niečo hlbšie 
vo Vysnívanom meandri (hĺbka cca 120 m). 

Prvotný výskum zrealizovala Dr.  Monika 
Orvošová zo Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva. Prítomnosť kryogén-
neho kalcitu podobne aj deštrukcia jaskyn-
nej výzdoby sú časté doklady o  tom, že vo 
štvrtohorných dobách ľadových boli mnohé 
jaskyne zaľadnené. Kryogénny kalcit je spo-
ľahlivý indikátor ľadovej jaskynnej výplne, 
ktorá sa vytvárala v zóne permafrostu (pozn. 
permafrost je definovaný ako dlhodobo za-
mrznutá povrchová oblasť, kde minimálne 
dva roky a viac musí byť priemerná teplota 
územia pod 0°C) počas oteplení v  precho-
doch z  glaciálu do  interglaciálu alebo in-
terštadiálu (náhle oteplenie v dobe ľadovej, 
napr. počas poslednej doby ľadovej pozná-
me až 24 oteplení, kedy sa oteplilo aj o 8°C 
za  dobu ľudského života). Vtedy voda z  to-
piaceho sa permafrostu vniká do  suchých 
a podchladených siení jaskýň a zamŕza, čistá 
H2O sa viaže do  ľadu a  zvyškový roztok sa 
progresívne obohacuje soľami. Z  presýte-
nia týchto solí kryštalizuje kryogénny kalcit. 
Zistili sme, že v  rámci jednej akumulácie sa 
tu nachádza neuveriteľne veľa morfotypov. 
Kryogénne kacity sú síce menšie, ale repre-
zentujú pravdepodobne viacero generácií. 
Vysvetlení môže byť viacero. Buď sa v jaskyni 
tvoril ľad niekoľkokrát počas glaciálu, alebo 
vzniklo v  rámci ľadového monolitu niekoľ-
ko akumulácií, ktoré boli nakoniec uložené 
(splavené) na  jednom mieste, tak ako sme 
ich našli. Na túto otázku nám však odpove-
dia neskôr izotopové analýzy kyslíka a  uh-
líka a  datovanie jednotlivých morfotypov. 

V  rámci nich je možné v  jaskyni nájsť typy 
od  dentritických kryštálov kalcitu (fototab. 
– a), ktoré vo vyskytujúcej sa akumulácii do-
minujú. Sú tu bežné monokryštály transpa-
rentných až mliečných romboédrov) (foto-
tab. – b), až po  ich viacpočetné agregáty. 
Ďalej sa tu nachádzajú rotované romboédre, 
ktoré vejárovým naskladaním plôch menia 
klencový tvar do  zaoblených agregátov až 
sféroidov (fototab. – c ). Vyskytujú sa tu aj 
číre skalenoedrické agregáty, prípadne ich 
rafty. Ako posledné kryštalizujú sferoidálne 
aragonity priestorového rastu (s pracovnym 
názvom – polystyrény) (fototab. – d) alebo 
rafty plochých foriem aragonitov mliečne 
a polotransparentné.

Unikátne sú naložené procesy, ktoré re-
prezentujú napríklad zrasty kalcitov s arago-
nitmi. Ak toporovnáme s  blízko susediacou 
Hačovou jaskyňou, ktorá tiež reprezentuje 
priepasť, zisťujeme, žetieto dve lokality majú 
jednu spoločnú vec a to je veľká variabilita, 
resp. veľké množstvo morfotypov. Doposiaľ 
nie je známe čím je táto morfologická pes-
trosť spôsobená, preto je teraz našim cieľom 
nájsť vzťah medzi morfológiou, chemizmom, 
izotopovým zložením a kryštálovou štruktú-
rou (pozri Milovská et al., 2019). Z  pohľadu 
prievanov sa jaskyňa v  súčasnosti javí ako 
dynamický systém. Vznik kryogénnych kal-
citov, ale vyžaduje statické mikroklimatické 
podmienky pre svoju kryštalizáciu. To zna-
mená, že jaskyňa bola premŕzaná postupne 
z povrchu do podzemia počas nízkych teplôt 
v  období glaciálu. Z  vyššie uvedeného vy-
plýva, že prítomnosť kryogénnych kalcitov 
potvrdzuje minimálnu hĺbku permafrostu 
v  miestach ich výskytu. Čo je fantastický 
paleoklimatický údaj vzhľadom na  ich hĺb-
ku výskytu vo Vajsáblovej priepasti (-120m) 
spolu s jej polohou (zemepisnú šírku) , ktorá 
je v rámci Slovenska ďaleko na  juhu, oproti 
iným slovenským jaskyniam s výskytmi kry-
ogénnych kalcitov. Kedy približne boli v ob-
lasti Malých Karpát takéto chladné klimatic-
ké podmienky nám ukážu veky nájdených 
kryogénnych kalcitov.

Použitá literatúra:
Lačný, A. & Halama, J., 2018: História a súčas-

nosť Vajsáblovej priepasti. Spravodaj SSS, 
49, 3, 21-26.

Lukačovič, V. & Lačný, A., 2019: Nové postupy 
vo Vajsáblovej priepasti. Spravodaj SSS, 
50, 4, 10-16.

Milovská, S. – Orvošová, M.-Milovský, R. – Mi-
kuš, T. – Biroň, A. – Herich, P. – Holúbek, P. – 
Luhová, L.,2020:

Frakcionačné trendy v  kryogénnom kalcite. 
Aragonit 25/1, 49.

Chcel by som touto cestou poďakovať čle-
nom tohto speleoklubu za doterajšiu dobrú 
spoluprácu, zaželať im ešte veľa podobných 
zaujímavých a výnimočných úspechov a dú-
fam, že naša spolupráca bude aj naďalej po-
kračovať.

Jaskyniam a Lesu Zdar.
Ing. Michal Slávik, OZ Smolenice
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Lesy Monte Negra
Hoci Čierna Hora je jednou z najmenších 

krajín Európy (s rozlohou 14.026 km²) jej re-
liéf je nesmierne rozmanitý. Väčšinu územia 
tvorí Dinárske pohorie s planinami a najvyš-
ší vrch Zla Kolata leží v  nadmorskej výške 
2.534  m n. m. na  hraniciach s  Albánskom. 
Nížiny sa nachádzajú pri Skadarskom jazere 
v údolí riek Zeta a Tara. Skadarské jazero je 
najväčšie jazero Balkánu a vyteká z neho rie-
ka Bojana tvoriaca časť čiernohorsko-albán-
skej hranice.

Pobrežie Čiernej Hory sa nachádza v sub-
tropickom podnebnom pásme s  charakte-
ristickou stredomorskou klímou (mediterán-
nu) so suchými a  horúcimi letami, miernou 
a  daždivou zimou. Podnebie je vlhké, lebo 
hory zachytávajú vzdušné prúdy z mora, kto-
ré sa tu dvíhajú a tým ochladzujú. V horách 
čiernohorského vnútrozemia panuje horská 
klíma.

Pre jadranské pobrežie je charakteristická 
vždyzelená stredomorská vegetácia, zatiaľ 
čo vo vysokých vrchoch sa rozvinula vyso-
kohorská, alpínska vegetácia. Horná hranica 
vždyzelenej vegetácie (s najviac rozšíreným 
typom porastu macchie) leží v  nadmorskej 
výške 300 až 400 m n. m. a po nej nasledu-
je pásmo krov a riedkych lesov. To je najviac 
rozšírené a zastúpené vždyzelenými krami 
a  zakrpatenými stromami. V  minulosti tu 
rástlo omnoho viac stromov a drevo z nich 
bolo použité na výstavbu lodí. Preto je teraz 
veľa miest bez stromovej vegetácie.

Lesy pokrývajú 59,9% a ďalšie lesné pozem-
ky tvoria 9,8% (spolu 69,7%) územia Čiernej 
Hory. V prepočte to znamená, že na jedného 
obyvateľa pripadá 1,3 ha lesa. Na  základe 
prvej národnej invertarizácie v  Čiernej Hore 
z  rokov 2009-2012 bola zriadená databáza 
lesných zdrojov a  dnes už vieme, že objem 
zásob tu predstavuje približne 118 mil. m3 
s ročným objemovým prírastkom 2,8 mil. m3.

Podiel listnatých lesov je 59,8% a  ihlična-
nov 40,2%. V lesnom fonde je registrovaných 
68 druhov drevín (57 listnatých a 11 ihlična-

nov), čo naznačuje ich dendrologické bohat-
stvo. Plošne je najviac zastúpený buk, dub 
a gaštan. Z ihličnatých je to smrek, jedľa a bo-
rovica. V čiernohorských lesy dominujú tenké 
a  stredne silné stromy, s  oveľa menším po-
dielom najsilnejších rozmery stromov. Ešte 
v roku 2003 bolo 30% až 35% lesov v Čiernej 
Hore v  rôznych štádiách degradácie pričom 
omnoho viac boli poškodené práve ihličnaté 
lesy. Medzi najviac zraniteľné dreviny patria 
smrek a  buk v  subalpínskom páse, bukové 
a  jedľové lesy pozdĺž vegetačného pásma 
Dinárov a submediteránne lesy v dubových 
a  hrabových lesoch. Obzvlášť znepokojujú-
ce sú vysoké percentuálne zastúpenia su-
chých smrekových jedľových lesov v oblasti 
Kolašin a  jedľových lesov v  juhozápadnej 
oblasti krajiny, ktoré sú silne postihnuté su-
chom na plytkých pôdach. Lesy Čiernej Hory 
sa nachádzajú čiastočne na  veľmi strmých 
a skalnatých svahoch; celkovo tak nie je pre 
meranie stromov a  lesnícke zásahy prístup-
ných 11,9% zalesnenej plochy a 8,4% plochy 
s fragmentovaným drevinovým krytom.

Podiel štátnych lesov na  je 52,3% a  súk-
romných 47,7%. Pokiaľ ide o  lesné pozem-
ky, dominuje súkromné vlastníctvo (58,0%). 
V  lesníctve je zamestnaných približne 2000 
ľudí, z nich ¾ v rámci sektore. Lesnícke čin-
nosti sú v rámci Čiernej Hory koordinované 
Ministerstvom lesníctva, poľovníctva a spra-
covania dreva.

Národné parky v Čiernej Hore tvoria 7,77% 
z  nich najznámejšie sú Skadarské jazero 
s rozlohou 40.000 ha a Durmitor 33.895 ha. 
Nepatrné rozlohy majú prírodné pamiatky 
(0,987%), prírodné rezervácie (0,047%), ob-
lasti so špeciálnymi prírodnými zvláštnos-
ťami (0,025%) a  dokonca územia chránené 
mestskými rozhodnutiami (1,086%).

-as-
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Ten kto nemá kultúru a  tradície, ten je 
odsúdení na  zánik. A  tých mali huncokári 
požehnane. Pozrime sa spolu, čím boli výni-
moční.

Náboženský život
Podľa zápisov v matrikách a kanonických 

vizitáciách boli huncokári rímskokatolícke-
ho vierovyznania. Denne sa modlili ruže-
nec (rózngronc), modlitba ich sprevádzala 
počas práce v  lese i  doma. Každý večer sa 
schádzali k spoločnej modlitbe a spevu du-
chovných piesní. Na  nedeľné bohoslužby 
chodili do  najbližšej obce. Väčšinou prichá-
dzali do  kostola iba otec a  najstaršie deti, 
na významných cirkevných sviatkoch sa zú-
častňovala celá rodina. V kostole stáli vzadu 
za  lavicami alebo pri vchode. Ak to počasie 
a  pracovné povinnosti nedovoľovali, mod-
lili sa doma. Modlitebné knižky a  spevníky, 
zväčša zdedené po  predkoch, sa v  každej 
rodine chránili a opatrovali.

Najväčším sviatkom bol deň svätého Vin-
centa, 22. januára patróna drevorubačov. 
Prvú nedeľu po  svätodušných sviatkoch, 
na  deň Najsvätejšej trojice, sa konala spo-
ločná púť do Šaštína, tzv. nemecká procesia 
zo Sološnice s vlastným modleníkom, ktorý 
predspevoval náboženské piesne a predrie-
kal modlitby počas cesty. Ďalšími svätenými 
sviatkami boli deň sv. Márie Magdalény – 22. 
júla, pri kaplnke na  Piesku a  Nanebovzatie 
Panny Márie – 15. augusta, spojené s púťou 
na hrad Červený Kameň. Začiatkom septem-
bra, k  sviatku Narodenia Panny Márie, cho-
dili na púť do Marianky. Na sviatok svätého 
Leonarda – 6.11., smerovala púť ku kaplnke 
do obce Doľany, kde sa konala bohoslužba. 
Počas roka niektorí zvykli cestovať vlakom 

HUNCOKÁRI
Lokalita Sklené huty III

do  Rakúska, aby navštívili pútnické miesto 
Mariazell.

Spoločenský život
Vzájomné návštevy a spoločné stretnutia 

z iných lokalít, a to aj napriek prekonávaniu 
veľkých vzdialeností, boli príležitosťou na zá-
bavu. Kúpili sud vína, hrali karty, v sprievode 
harmoniky spievali a  tancovali šotyš. Obľú-
benou hrou mužov boli kolky. Veľkou záľu-
bou bolo fajčenie fajky. Fajčili aj ženy. Star-
ší muži radi šnupali aj tabak, ktorý si sami 
pestovali. Zábavy sa zvykli robiť aj v Modre 
na  Piesku v  chate nemeckého turistického 

spolku Naturfreunde. Viacerí jeho členovia 
hrali na mandolínu a radi spievali. Na hody, 
22. januára, v deň svätého Vincenta, patróna 
drevorubačov, všetci boli sviatočne oblečení 
a nikto nepracoval. Pri bohoslužbách vyzbie-
rali peniaze pre farára, organistu, kostolníka 
a chudobných. Po slávnostnom obede doma 
sa všetci presunuli na miesto konania vese-
lice (hopcajcom) trvajúcej do nasledujúceho 
dňa. Časom zábav, svadieb a najmä zakáľa-
čiek bolo obdobie fašiangov. Vtedy chodili 
kamaráti a  susedia preoblečení za  maškary 
a  robievali tzv. svinský tanec, za  čo dostali 
pohostenie a výslužku.

K  pocestným, turistom, výletníkom – luf-
tárom i hubárom sa správali úctivo. Boli pre 
nich zdrojom informácií, čo sa kde udialo, 
ale aj príležitosťou si privyrobiť. Vždy ich 
pohostili, a ak bolo potrebné, nechali ich aj 
prenocovať. Neraz sa takáto návšteva skon-
čila zábavou.

Rodinný život
Rodiny huncokárov boli endogamné, so-

bášili sa len v  rámci vlastnej komunity. Tri 
nedele pred sobášom sa konali v  kostole 
ohlášky. Svadba trvala jeden deň a  hostia 
sa zabávali spevom a  tancom pri harmoni-
ke. Mladomanželia mali jednu krstnú mat-
ku. Keď nevesta odchádzala z rodičovského 
domu, dostala do  výbavy nábytok a  oble-
čenie, zavše aj kravu, prasiatko a  zemiaky, 
aby mohli začať samostatný život. Ženy ro-
dili doma. Pôrodná baba sa volala málokedy, 
zväčša si ženy pomáhali navzájom. Narode-
né dieťa čo najskôr odniesli uložené v taške 
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s  remeňmi (trákovnica) do  najbližšej obce 
na  krst. Na  oslavu sa varila slepačia poliev-
ka a upiekol ovocný koláč. Ak dieťa do troch 
mesiacov zomrelo, pohreb hradil krstný otec 
alebo matka. Keď predčasne zomreli rodi-
čia, siroty si vzala k sebe rodina. Zomretí sa 
pochovávali priamo v  horách, v  blízkosti 
obydlia. Z pôvodných cintorínov sa zachoval 
dodnes iba v Modre na Piesku.

Huncokári v spomienkach
Pán Michal Kordoš (*1938), ktorý žil na skle-

nej Hute si zaspomínal na svoje detstvo. „V tom 
čase bývalo na  Hutách spolu päť rodín, traja 
drevorubači a dvaja lesníci. Nás bolo päť detí, 
tak bolo dosť veselo, ale ťažší život mali na Ko-
lovrátku (lokalita vzdialená od  Sklenej Huty 
takmer dva kilometre), kde žila len jedna rodi-
na,“ spomína si na svoje detstvo. „Osada fungo-
vala ako stredisková, robili sa tam zábavy, hrali 
kolky, víno si nosili z Častej. Na Huty sa zvážalo 
drevo, lebo sa tu končila úzkokoľajka a  bol tu 
veľký sklad dreva, kde sa schádzali a nocovali 
formani. Z Ompitála chodili Zigo, Lanák a ďal-
ší. Drevo sa tu triedilo, metrové išlo do chemič-
ky v  Lošonci, guľatina do  Smoleníc a  potom 
ďalej, formani zasa vozili drevo dolu do dedín 
a tam ho predávali.“ Ťažilo sa vo veľkom. Dôle-
žité bolo prísť s drevom do dediny hneď zavčas 
ráno, kým ešte ľudia neodišli za robotou. Preto 
formani vyšli na Sklenú Hutu už deň predtým, 
všetko si nachystali a  na  svitaní už sťahovali 
drevo do doliny. Pálffyovci, do ktorých chotára 
Huty patrili, tu kedysi dali postaviť aj skláreň, 
pretože neďaleko sa našla vzácna kremíko-
vá vyvrelina. Intenzívna ťažba spôsobila, že 
kopce okolo Huty boli takmer úplne vyholené, 
ale huncokári sa starali aj o  to, aby ich znova 
vysadili mladými stromčekami. Do  školy sme 
chodili najskôr v  Častej a  potom v  Ompitáli,“ 

spomína na  svoje žiacke roky Michal Kordoš. 
„Ale prvý rok sme sa toho veľa nenaučili – 
do prvej triedy som nastúpil v septembri 1944, 
v  novembri prišli Nemci a  potom až do  mája 
1945 sa neučilo... Babka mali v  Častej dom, 
tak sme aj so súrodencami prespávali u  nej.“ 
Počas vojny sa hory stali útočiskom pre tých, 
čo sa potrebovali ukryť. Na  Hutách to neboli 
partizáni, ale zväčša ľudia, ktorým sa podarilo 
utiecť z transportov do Nemecka po potlačení 
povstania. „Vlaky vtedy z  Trnavy nejazdili cez 
Bratislavu, ale do  Jablonice, Kútov a  odtiaľ 
do Nemecka. Cez Bielu Horu musel vlak ísť po-
maly, a ktorí sa odvážili, v noci vyskočili. Naprí-
klad syn Brunovských, mlynárov pod Pílami, 
učiteľ, aj nejakí ľudia z Mikuláša. Schádzali sa 
u nás, ale žiadne diverzné akcie nerobili. Cesta 
z Hutí do školy v Častej či Ompitáli trvala jeden 
a  pol až dve hodiny. Podľa toho, čo sa práve 
po ceste pritrafilo... Ale veľmi sme sa potulovať 
nemohli, lebo v  lete už o  piatej sme museli ísť 
pásť kravy, to nás už mama čakala s  krajcom 
chleba, trochou cukru a k tomu sme si zbierali 
jahody. Vyučovalo sa vtedy doobeda aj poobe-
de. Do dedín v dolinách sa chodievalo pravidel-
ne, na púte, nákupy, či do kostola. Keď sme išli 
do Ompitála alebo Častej do kostola s otcom, 
vždy sme sa vrátili až okolo polnoci. Keď už sme 
boli dole, všeličo sme si sem chodili opravovať, 
potom sme sa aj zdržali... S  mamou sme boli 
späť o  jednej poobede...,“ spomína M. Kordoš. 
„Otec potom kúpili aj kolo, ale to sme viac tlači-
li ako sa na ňom vozili...“

Začiatok konca
Začiatkom päťdesiatych rokov sa huncokár-

ske osady začali pomaly, ale iste vyľudňovať. 
Rovnaký osud postihol aj Sklenú hutu. Päť ro-
dín, ktoré tu stále žili, sa muselo od roku 1948 
na niekoľko dní v mesiaci aj so živým inventá-

rom vysťahovávať až na Zabité, pretože Sklená 
huta ležala v cieľovej oblasti leteckej vojenskej 
strelnice letiska Kuchyňa. Lietadlá nadlietavali 
nad týmto úsekom a trénovali streľbu na vleč-
né balóny. „Bola to otrava,“ spomína pán Kor-
doš, „museli sme so sebou zobrať svine i kravy. 
Neskôr otec vykopal zemľjanku, v  ktorej sme 
mohli cez streľby nechať aspoň prasce.“

Po čase osadníci prišli na to, že strely dopa-
dajú vždy len v určitých úsekoch a ku koncu už 
svoje domy neopúšťali ani počas vojenského 
cvičenia. „Schovali sme sa, odniesla si to na-
najvýš nejaká rozbitá škridla, ale nikomu sa 
nič nestalo,“ hovorí. Nepríjemnosti so streľba-
mi však mali výhodu v tom, že ľuďom zo Skle-
nej huty za  ne vojaci vyplácali celkom slušné 
peniaze. Raz za  pol roka. „Tak sme si mohli 
našetriť nejaké korunky a  iba vďaka tomu si 
kúpiť dom dolu, v  Sološnici. Nebola to žiadna 
vila, iba malý dom so slamenou strechou, ale 
z lesov nám pomohli drevom, a tak sme si dom 
mohli postupne vylepšovať,“ dodáva M.  ordoš. 
Na  Sološnici trvala hlavne pani Kordošová, 
ktorá mala v  živej pamäti „dlhé“ výlety man-
žela s  deťmi do  vinárskych dedín na  južných 
svahoch Karpát. Zo Sklenej Huty sa Kordošovci 
odsťahovali v  roku 1950 po  tom, čo tu matka 
pána Michala žila od roku 1914 a otec od roku 
1934. Lesníci sa presťahovali do  iných hájovní 
mimo areálu strelnice, poslední osadníci opus-
tili Sklenú hutu v  roku 1951. „Domy tu zanikli 
a  zostali len sady, z  úzkokoľajky urobili cestu“ 
uzatvára svoje spomínanie Michal Kordoš. „Ale 
som rád, že dnes sa ešte lesníci o  Huty stara-
jú, vyčistili to tam od  kríkov, robia novú cestu 
a keby ostali pôvodné stromy, určite by to tam 
bolo také krásne ako keď sme na  Hutách žili.“ 
(https://www.dolany.sk/)

Ing. Michal Slávik, OZ Smolenice
foto: archív Weberovcov
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Zakladateľ našej prvej lesníckej školy sa 
narodil v roku 1740 vo Važci.

Kariéru začínal ako vojenský dôstojník, 
v  roku 1768 bol už kapitánom delostrelec-
tva. Roku 1769 prešiel do služieb komorské-
ho lesníctva. Lesnícke odborné poznatky zís-
kaval štúdiom a u lesníckych praktikov.

Svoju lesnícku prax začínal v Sedmohrad-
sku, v Marmaroši – od roku 1769 pôsobil ako 
lesmajster na komorských majetkoch na Bu-
kovine a v Arade. Vynikol tu budovaním za-
riadení na plavenie dreva.

V  rokoch 1795-1808 bol prefektom li-
kavsko-hrádockého panstva v  Liptovskom 
Hrádku so značnou výmerou lesov. V nasle-
dujúcom roku (1796) otvoril v  Liptovskom 
Hrádku nižšiu všeobecno-vzdelávaciu a  les-
nícku školu na výchovu detí lesných zamest-
nancov a drevárskych robotníkov. Bol súčas-
ne riaditeľom tejto lesníckej ľudovej školy. 
Aj týmto činom podporoval vzdelávanie ľu-

Dlhoročný učiteľ na strednej lesníckej ško-
le v Liptovskom Hrádku sa narodil v Liptov-
skom Hrádku 10.10.1930. Otec pracoval ako 
brzdár a neskoršie ako vlakvedúci na Považ-
skej lesnej železnici. Často ho brával zo se-
bou na mašinku, takže poznal všetky doliny, 
do  ktorých viedla trať železničky. Lesnícky 
život sa mu tak zapáčil, že sa chcel stať les-
níkom. V školskom roku 1947/48 preto začal 
študovať na Vyššej lesníckej škole v Banskej 
Štiavnici, na  ktorej v  roku 1951 maturoval. 
Zamestnal sa v  Lesprojekte Zvolen, poboč-
ka Turček, neskôr bol preložený do pobočky 
Revúca. Keď sa v roku 1955 uvoľnilo miesto 
učiteľa na  Lesníckej technickej škole v  Lip-
tovskom Hrádku, zamestnal sa na škole ako 
učiteľ odborných predmetov lesnej ťažby, 
lesníckej zoológie a spracovania dreva.

Keď vo februári 1956 cez polročné prázd-
niny vyhorela Lesnícka technická škola v Re-
metských Hámroch a  dve triedy tejto školy 
aj so štyrmi učiteľmi presunuli na  Lesnícku 
technickú školu do Liptovského Hrádku, bolo 
nové rozdelenie predmetov a od tejto doby 
vyučoval predmety, ku ktorým mal vzťah 
na  základe predchádzajúceho zamestna-
nia v Lesprojekte, a to hospodársku úpravu 
lesov, geodéziu a  lesné stavby. Vyučovanie 
bolo náročné na  prípravu, neboli učebnice, 
učivo sa muselo získavať z  dostupnej lite-
ratúry a  odborných časopisov. Rozhodol sa 
preto napísať celoštátnu učebnicu: „Hospo-

dových vrstiev. V škole sa učilo po slovensky 
a po nemecky.

Táto ľudová škola s vyučovaním základov 
lesníctva bola prvá svojho druhu v Uhorsku. 
Zaslúžil sa o  ďalší rozvoj tejto školy. Zorga-
nizoval celonárodnú zbierku na  výstavbu 
školskej budovy, ktorá bola otvorená v roku 
1800. Roku 1806 na  jeho popud k  nej pri-
budlo odborné lesnícke učilište na výchovu 
starších uchádzačov. Toto učilište bolo pový-
šené na kráľovskú komorskú lesnícku, hlav-
nú školu. Vyučovalo sa podľa tzv. lesníckeho 
katechizmu, ktorého bol sám autorom.

Výučbu lesníctva v  Liptovskom Hrádku 
však čoskoro zrušili (1815) v  súvislosti so 
vznikom Lesníckeho odboru na Banskej aka-
démii v Banskej Štiavnici (1807).

V roku 1966 odhalili Wissnerovi na budove 
Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrád-
ku pamätnú tabuľu.

Zomrel v roku 1808.

Ing. Vladimír Piovarči 
90. narodeniny

Wissner František von Morgenstern 
280. výročie narodenia

Dvaja významní hrádockí lesnícki pedagógovia jubilujú

(Poľsko) a  v  českom Písku, kde bol niekoľ-
kokrát predsedom maturitnej komisie. Keď 
v roku 1959 dostala Lesnícka technická ško-
la v  Liptovskom Hrádku do  správy Školské 
lesy LHC Svarín, ktorý nemal LHP, podieľal sa 
a  koordinoval práce na  svojpomocnom vy-
hotovení lesného hospodárskeho plánu pre 
tento LHC. Od roku 1979 prevzal po kolego-
vi Setteyovi funkciu vedúceho praktického 
výcviku, ktorú vykonával až do  roku 1991, 
kedy odišiel na  dôchodok. Počas dôchod-
ku až do roku 2000 ešte pomáhal vyučovať 
lesnícke predmety podľa potreby školy. 
Rád spomínal na  všetkých spolupracovní-
kov, s  ktorými strávil v  škole a  v  Školských 
lesoch určitú časť svojho 45. ročného pôso-
benia učiteľa. Spomínal spoluprácu s  riadi-
teľom Ing.  Jánom Kováčom, ktorý ho prijal 
do  školských služieb a  usmerňoval prvé 
kroky začínajúceho učiteľa. Rád spomínal aj 
na ďalšieho riaditeľa školy Ing. Štefana Belku, 
s  ktorým spolupracoval pri výstavbe novej 
telocvične, nového internátu, rekonštrukcií 
dielní a  ústredného kúrenia ako stavebný 
dozor. S úctou spomínal na spoluprácu s ne-
stormi školy: Juraja Setteya, Jozefa Švandu, 
Františka Benkoviča a  Vladimíra Černého, 
od ktorých sa veľa priučil.

Vo svojom krásnom veku žije v  Liptov-
skom Hrádku a  živo sa zaujíma o  lesnícke 
dianie na Slovensku.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

dárska úprava a  praktické cvičenia z  Hos-
podárskej úpravy lesov“, ktorá bola vydaná 
v sedemdesiatych rokoch. Robil aj niekoľko 
recenzií učebníc z  geodézie. Vysokoškolskú 
kvalifikáciu nadobudol diaľkovo na Vysokej 
škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v ro-
koch 1957-1963. Spolupracoval aj s  inými 
lesníckymi organizáciami, dostal Pamätnú 
medailu Výskumného ústavu vo Zvolene, 
Pamätnú medailu TANAP, podieľal sa na spo-
lupráci s  lesníckymi školami v  Zagdaňsku 
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ného ducha a neraz človek ani nevedel, ako 
to urobila a kúpil si aj to, čo pôvodne nech-
cel. Aj keď nemala rada ružovú farbu, veľmi 
jej pristala... Tvrdila, že v  dnešnej dobe je 
žena dosť emancipovaná, aby nečakala na 
muža a kúpila si kvety aj sama, a tiež, že si 
treba urobiť radosť tým, čo poteší dušu a 
nie peňaženku. Asi preto mala stôl vždy 
plný všelijakých zaujímavých drobností. 
No keď bola nervózna a  potrebovala sa 
upokojiť, tak jej medzi prstami šuchotal 

lístok hoc aj z  autobusu, čo jej okolie pri-
vádzalo k  šialenstvu. Potrpela si na dlhé 
nechty, s  ktorými si vedela zapnúť aj ten 
najmenší gombík. A takmer vždy bola ne-
šťastná zo svojich vlnitých vlasov, ktoré sa 
nechceli dať upraviť a dokonale vystihovali 
aktuálne počasie. Čím bolo vonku vlhkej-
šie, tým viac sa krútili a ona podľa svojich 
slov vyzerala ako blonďavý baranček.

Rada tancovala, plávala a  nakupovala 
drobnosti, no neznášala pečenie a varenie, 
dokonca aj jej krupicová kaša by smelo 
mohla konkurovať prestížnej značke le-
pidla

A  neskutočne milovala Vianoce. Bol to 
jej najobľúbenejší sviatok. Jej kancelária 
by už v  tomto čase začala dýchať vianoč-
nou atmosférou. Bola schopná predbeh-
núť i nákupné centrá. Každý rok musela 
mať inak farebne ozdobený stromček a tak 
doma skončili s  vianočnými ozdobami 
v každej farbe, na ktorú si len človek spo-
menie okrem čiernej. 

Jej nesplneným snom bolo vidieť Paríž 
vo vianočnom šate a dovolenka na San-
torini, kde by si mohla užiť piesočnú pláž 
a zaplávať si v priezračne modrej vode...

Tánička milovala život, spoločnosť ľudí 
a  nepokazila žiadnu zábavu. Dcéra Evka 
a syn Peťko, kolegovia a priatelia si ju budú 
navždy pamätať ako človeka plného ener-
gie a optimizmu, ktorý rozdávala na všetky 
svetové strany.

Nech jej večne spievajú slovenské lesy...

Navždy v spomienkach
Tatianu Vachovú – našu Táničku, si bude 

pamätať každý, kto s ňou prišiel do kontak-
tu. Narodila sa ako druhé dieťa milujúcim 
rodičom a  vďaka svojmu menu a  svojej 
povahe bola nezabudnuteľná. Do podniku 
prišla v  rámci nástupnej praxe 16.7.1981 
ako mladé 18-ročné dievča. Vhupla rovno 
do kolektívu medzi samých mužských ko-
legov. Ako hovorievala: „Muži v práci majú 
jednu výhodu, neriešia, čo má človek na 
sebe a neohovárajú, ale zase klebetia viac 
ako akákoľvek žena :o).“

V  kolektíve lesníkov pracovala celý ži-
vot, či už ako samostatná administratívna 
ekonomická pracovníčka, ktorou bola štyri 
roky i ako vedúca pomocnej kancelárie v 
rovnakom časovom rozhraní. Neskôr našla 
uplatnenie v rámci Výpočtového strediska 
ako odborný prevádzkovo-technický pra-
covník (1989-1991) a  ďalšie tri roky ako 
odborný ekonóm. Financie ju sprevádza-
li celým pracovným zaradením, či už ako 
referenta v rámci Finančného oddelenia 
a následne ako odborného referenta Od-
boru financovania a cien. Po reorganizácii 
štátneho podniku sa stala súčasťou kolek-
tívu Generálneho riaditeľstva, kde prvých 
desať rokov pôsobila ako odborný referent 
na Odbore financií a cien, ďalšie dva roky 
na Odbore ekonomiky a  od roku 2011 na 
Odbore financovania.

Jej pracovné zameranie, skúsenosti, ale 
i jej povaha jej pomohli v tom, že dokázala 
vybaviť aj doslova nemožné. Mala obchod-
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Hneď v  úvode si  musíme pripomenúť, že 
Josef Opletal bol v  novej Československej 
republike v  poradí až tretí riaditeľ Štátnych 
lesov v Banskej Bystrici, hoci oficiálne meno-
vaný bol prvý.

Bolo prirodzené, že po  páde monarchie 
sa život nezastavil a  tak vo vedení podniku 
bývalých Kráľovsko-Uhorských lesov  pokra-
čoval do konca roku 1918 dovtedajší riaditeľ 
Vojtech Temešváry.

Riaditeľstvo štátnych lesov v Banskej Bys-
trici prevzali 4.1.1919 vládou poverení komi-
sári. Už 25.2.1919 bol vedením riaditeľstva 
poverený moravský lesník Ing.  Alois Indra, 
absolvent viedenského lesného inžinierstva. 
Zástupnú riaditeľskú funkciu u  Štátnych le-
sov v Banskej Bystrici vykonával do júla 1919. 
Následne bol menovaný riaditeľom Štátnych 
lesov v Žarnovici.

Dňa 23. júla 1919 bol prvým menovaným 
riaditeľom Štátnych lesov v  Banskej Bystri-
ci ustanovený lesný inžinier Josef Opletal, 
ministerský radca, ktorý dal podniku základ 
úspešného organizačného riadenia.

Ing. Josef Opletal je považovaný za klasika 
československého lesníctva, bol natoľko vý-
znamnou lesníckou osobnosťou, že napriek 
tomu, že je nám dostatočne známy, pri tom-
to výročí si rozsiahlejšie pripomenieme jeho 
životné dielo, tak ako si to zaslúži.

Narodil sa 20.11.1863 v Studenci, ktorý je 
dnes súčasťou Čelechovíc pri Prostějove v ro-
dine hanáckeho roľníka. Obecnú školu absol-
voval v  susedných Smržiciach (1869–1873). 
Pokračoval na  Českej reálnej škole Matice 
školskej v  Prostějove, kde maturoval v  roku 
1882. Po  maturite nastúpil jednoročnú vo-
jenskú službu u  hanáckeho pešieho pluku 
v  Olomouci (1882/1883). Vojenskú službu 
ukončil v hodnosti kaprála (desiatnika), vyš-
šiu hodnosť (poručíka) dosiahol až v záložnej 
službe.

V rokoch 1883-1886 pokračoval na Lesníc-
kom odbore Vysokej školy pôdohospodár-
skej vo Viedni, ktorú ukončil s  vyznamena-
ním.

Po ukončení štúdia nastúpil polročnú prax, 
na  lesnom úrade lichtenštajnského majetku 
v Ratajoch nad Sázavou.

Obdobie v Grécko-orientálnom 
náboženskom fonde v Černoviciach.

Vzápätí sa mu otvára jedna z  dôležitých 
kapitol jeho života – priaznivé vybavenie 
žiadosti o  štátnu lesnú službu na  Grécko-
-orientálnom náboženskom fonde v  Čer-
noviciach, hlavnom meste v  Bukoviny, kde 
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pozostával vo vysokej miere z  prestárlych 
porastov, tieto pralesy bez prírastku predsta-
vovali mŕtvy kapitál, ktorý sa prírastkom ne-
úročil. Odhady hmoty na skusných plochách 
vykazovali cca 1.600 m3/ha, čo bolo podstat-
ne viac než vykazovali porastové výnosové 
tabuľky za najpriaznivejších pomerov.

Lesotechnická služba (1888-1890)
Stále v  hodnosti lesného kandidáta, hoci 

rakúska štátna lesná správa sa starala, aby 
lesným kandidátom bola poskytnutá mož-
nosť širokého praktického školenia pred na-
stávajúcou

lesotechnickou skúškou. A  tak koncom 
zimy 1888 bol Opletal pridelený na  Lesnú 
správu Franzthal, kde mal možnosť postup-
ne prejsť všetkými lesnými prácami počas 
kalendárneho roku. Vypracoval prvý projekt 
cesty a prihlásil sa ku skúške, ktorú úspešne 
absolvoval na  podzim roku 1889. Po  zlože-
ní skúšky ostal ešte začas v  lesotechnickej 
službe, ale súčasne prešiel širšími taxačnými, 
pestovnými i ťažobnými prácami.

Prednosta oddelenia lesného 
dopravníctva (1890–1904)

Po uplynutí ďalších dvoch rokov mu bolo 
zverené oddelenie lesného dopravníctva, 
kde vo funkcii jeho prednostu mal zohrať 
dôležitú úlohu pri sprístupňovaní porastov, 
budovaní lesnej dopravnej siete, vrátane les-
ných železníc. V tejto funkcii ostal viac rokov, 
pretože lesná dopravná sieť v Bukovine bola 
len v počiatočnej fáze.

Systém využívania lesov bol dovtedy v Bu-
kovine doslova exploatačný. Drevná hmo-
ta sa predávala kupcom na  pni a  ostávalo 
na nich ako drevnú hmotu dopravia a zma-
nipulujú. Majiteľovi lesa unikali všetky zisky, 
vyplývajúce z možnej pridanej hodnoty, ne-
hľadiac nato, v  akom stave kupec ťažobnú 
plochu zanechával. Z  toho vyplývali priro-
dzene aj nízke predajné ceny dreva.

Ing.  Opletal videl, že takto sa ďalej hos-
podáriť nedá, ak majú byť karpatské lesy 
premenené na  hospodárske lesy s  trva-
lými výnosmi. Toto jeho poznanie viedlo 
k tomu, že už v decéniu 1888–1897 sa začali 
v  nižších a  stredných polohách podľa jeho 
projektov a  za  jeho vedenia budovať hlav-
né lesné cesty, lesné železnice. V  ďalšom 
decéniu sa prešlo s  budovaním dopravnej 
siete aj do  vyšších polôh. Systematicky za-
čal s vypracovávaním a realizáciou investič-
ných programov. Len v prvom investičnom 
programe vybudoval 250  km lesných ciest 

pôsobil celých 32 rokov (1887–1918). Buko-
vina sa nachádzala v rámci Rakúsko-Uhorska 
na dnešnom pomedzí Ukrajiny a Rumunska, 
bola najvýchodnejšou zemou monarchie. 
Bukovinský Grécko orientálny náboženský 
fond bol zriadený roku 1786 cisárom Joze-
fom II. t. j. majetky boli spravované štátom 
(Ministerstvom orby), výnosy však neplynuli 
do pokladne štátu, ale boli venované na cir-
kevné účely. Majetky mali obrovskú rozlo-
hu – 266.000 ha, z toho 250.000 ha lesného 
fondu. Ročné rozpočty schvaľoval cisár, nie 
parlament.

V  takomto prostredí začína mladý 
Ing.  Opletal vo funkcii lesného kandidáta 
hospodáriť v  neprístupných lesných poras-
toch, kde cena dreva bola vtedy v  negatív-
nych číslach, t.j. výroba a doprava dreva vy-
žadovala vyššie náklady, než bola predajná 
cena dreva. Toto všetko mal počas svojho 
32.-ročného tunajšieho pobytu radikálne 
zmeniť.

Zariaďovateľská služba (1887/1888)
V  Černoviciach pôsobil najskôr ako lesný 

zariaďovateľ, na základe terénnych prác, po-
čítaním plôch Amslerovým planimetrom pre 
zostavenie plošných tabuliek, redukcii ka-
tastrálnych máp do merítka máp hospodár-
skych, zostavoval hospodárske plány. Dôle-
žitou úlohou tunajších zriaďovateľov bolo čo 
najrýchlejšie prebádanie tamojších pralesov 
za  účelom opatrení hospodárskych osnov 
a  predovšetkým ťažobných plánov. Grécko 
– orientálny nábožensky fond v Černoviciach 
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a  160 km lesných železníc. Podobne pro-
jektoval a staval v druhom i treťom investič-
nom programe (druhom a treťom decéniu). 
V  roku 1910 už bolo zriadených 510  km 
lesných ciest a  230 km lesných železníc 
a 3.100 km lesných chodníkov.

Postupne sa drevo spracovávalo čím 
ďalej tým viac vo vlastnej réžii a  čoraz me-
nej sa predávalo na  pni. Stavali sa režijné 
píly na  spracovanie dreva. To všetko veľmi 
zvyšovalo rentabilitu a  zisky lesného Gréc-
keho-orientálneho náboženského fondu. 
Týmto spôsobom ostávalo dostatok financií 
na  ošetrovanie kultúr a  výchovu porastov. 
Veľké hospodárske a ochranné okresy mohli 
byť postupne zmenšované a stav lesných za-
mestnancov sa mohol zvyšovať nielen poč-
tom, ale aj kvalifikáciou. Veľké finančné čiast-
ky mohli byť vynakladané na  stav a  údržbu 
prevádzkových aj bytových budov pre lesný 
personál. Stavali sa početné školy a kostoly.

Správca lesohospodárskeho okresu 
Franzthal (1904–1907)

Na  rozdiel od  predchádzajúcich pracov-
ných zadelení, kde sa venoval predovšet-
kým technických disciplínam, teraz mohol 
preukázať i  svoje čisto lesnícke vedomosti 
a  ich aplikovať. V  tomto jeho lesnom okre-
se bola zriadená škola pre výchovu lesných 
dozorcov, kurz trval 10 mesiacov, jeho vede-
nie bolo zverené tiež jemu, k  dispozícii mal 
ešte dvoch lesných inžinierov. Chovanci ško-
ly viedli lesnú škôlku, boli zamestnávaní pri 

všetkých lesných hospodárskych prácach, 
ochrannej služby i  poľovníctve. Po  absolvo-
vaní kurzu boli menovaní lesnými.

Hneď v  úvode tohto pôsobenia bol me-
novaný lesným radcom. Na  Franzthal vždy 
Ing. Opletal spomínal ako na lesnícky, poľov-
nícky, ale i ľudský raj.

Na  jar roku 1907 bol však riaditeľstvom 
preložený – menovaný do  najvýznamnejšej 
funkcie Grécko-orientálneho náboženského 
fondu – lesohospodárskeho inšpekčného 
úradníka.

Lesný inšpekčný úradník, Riaditeľstva 
majetku bukovinského Grécko-
orientálneho náboženského fondu 
(1907–1918)

Lesohospodársky inšpekčný úradník, 
bola vtedajšia najvyššia lesnícka hodnosť 
v  monarchii. Náboženský fond pozostával 
z  inšpekčných okresov, po  úvodnom zapra-
covaní v menšom okrese bol Ing. Opletalovi 
pridelený najväčší a  najzložitejší lesný in-
špekčný okres, ktorý bol formovaný prevaž-
ne z karpatských pralesov.

Funkcia plne zodpovedala Opletalovým 
osobným vlastnostiam: v pridelenom okrese 
mohol v plnej miere ovládnuť, viesť a svojim 
vplyvom usmerňovať všetky zložky lesného 
hospodárstva a podporovať ich harmonickú 
súčinnosť. Pozdvihol tu starostlivosť o výcho-
vu porastov, účelnú lesnú, obnovnú ťažbu, 
riadnu sortimentáciu dreva, jeho speňaženie, 
udržiavanie dopravných prostredníkov a nie 

v poslednej miere slušné ubytovanie lesného 
personálu.

Spomínaný lesný okres, ktorý viedol mal 
63.500 ha a ročný ťažobný etát 308.000 m3.

V roku 1914 ho v tejto funkcii zastihla prvá 
svetová vojna. Ako vedúci predstaviteľ dô-
ležitého hospodárskeho odvetvia nemusel 
narukovať, pokračoval v práci, avšak Bukovi-
na bola dôležitým prepravným dopravným 
uzlom a  vojensky strategickým územím, ta-
kže sa ocitol uprostred vojnovej drámy. Ob-
chod s drevom sa čiastočne zastavil, lesnícka 
prevádzka náboženského fondu sa rovnako 
utlmila. Ing.  Opletal bol poverený dôležitú 
dokumentáciu náboženského fondu i finanč-
né rezervy previesť do Viedne. Neskôr, bolo 
sídlo riaditeľstva černovických majetkov pre-
ložené do Prahy. Pre neho to bola príležitosť 
navštíviť formujúci sa český odboj v  Prahe 
i  rodný moravský kraj, kde už predtým eva-
kuoval svojich rodinných príslušníkov z buko-
vinských Černovíc. Koniec vojny však strávil 
ešte v Černoviciach v Bukovine. V tejto etape 
však vznikali v  tejto časti Európy nové štáty 
(Maďarsko, Československo, Poľsko a Rumun-
sko s novými hranicami) a pripravil sa odchod 
Čechov do novej Československej republiky.

Ing.  Opletal sa po  strastiplnej ceste 
29.1.1919 vrátil do Prahy, obratom bol prijatý 
ministrom zemědělstva Práškom a odovzdal 
mu žiadosť o prijatie do služieb Českosloven-
skej republiky.

(pokračovanie nabudúce)
Ing. Viliam Stockmann, CSc. 
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Len nepatrnú časť pozostatkov tohto stre-
dovekého hradu, nachádzajúceho sa v  ka-
tastrálnom území obce Ostrá Lúka a asi päť 
kilometrov od  mesta Zvolen, môžete nájsť 
v  lesoch v  správe štátneho podniku LESY 
SR v nadmorskej výške 368 až 372 m n. m.. 
Predpokladá sa, že bol súčasťou ostrolúcke-
ho panstva a vybudovať ho dal niektorý zo 
šľachticov z  rodu Ostrolúckych koncom 13. 
storočia a jeho rozkvet nastal v priebehu 14. 
storočia. Hrad pravdepodobne plnil účel sto 
až stopäťdesiat rokov a potom v polovici 15. 
storočia zanikol.

Od  roku 2011 sa na  odkrývaní pozostat-
kov tohto menšieho hradu, ktorého pravde-
podobný vzhľad vidíte na schéme, podieľajú 
dobrovoľníci z okolia. Mnohí z nich pracujú 
tiež na  obnove Pustého hradu, ktorého zá-
padnú časť nazývanú Dončov hrad, je mož-
né vidieť práve z Peťuši. Spevnenou lesnou 
cestou sa dá na hrad dostať z Červeného me-
dokýšu približne za 30 minút, pričom treba 
zdolať prevýšenie 100 metrov.

Hoci dobrovoľníci pôvodne netušili, že sa 
jedná o zvyšky hrádku Peťuša, zachovaného 
len v  podobe zdeštruovaného kamenného 
opevnenia, lokalitu označili pri sondážnom 
prieskume detektorom kovov v  roku 1997 
za dôležité nálezisko. Tím pod vedením Vác-
lava Hanuliaka, ktorého menom sa spája 
dlhoročný moderným archeologickým vý-
skumom na  Pustom hrade vo Zvolene, ho 
označili ako „Matčin zámok“, čo sa neskôr 
ukázalo ako mylné označenie. Aktívne sa ar-
cheologický výskum začal realizovať na tejto 
lokalite až od roku 2011. Počas výskumných 
sezón 2011-2015 bolo objavených takmer 
20.000 rôznorodých fragmentov (keramika, 
kovy, zvieracie kosti a zuby, uhlíky, mazani-
ca,…). Z kovových nálezov sú to najmä nože, 
nôž na  vinič, kliešte, háčiky, kosák, ramená 
váh, klince, skoby, svorky, kľúč, hrot kopije, 
hroty šípov. Objavené boli tiež súčasti vý-
stroje koňa ako podkovy, zubadlo, ostrohy 
a tiež pracky, pliešky a z hradu pochádza aj 

jedna minca. Je to napodobenina denára 
kráľovnej Márie z  Anjou, ktorého originály 
boli razené v roku 1383.

A ako v súčasnosti hrad vyzerá?
Ruiny sú z  jednej strany chránené riekou 

Hron, z  druhej strany ostrým zrázom. Pred-
pokladá sa, že tu bola priekopa obkolesujú-
ca hrad a slúžiaca na jeho ochranu. Miestami 

mohla byť hlboká až desať metrov. Pozo-
statky priekopy dnes indikuje cca 20 m dlhá 
plošina, pred ktorou sú zo severnej strany 
miestami identifikovateľné naukladané ka-
mene, nad ktorou sa smerom k  hradu na-
chádza menšia terasa (odkop) a  dve terasy 
situované z južnej strany. Ďalšia južná terasa 
nachádzajúca sa o štyri metre vyššie je vzdia-
lená 27 metrov.

Pôvodný hrad mal podľa nálezov oválny 
tvar s  max. rozmermi 40 × 20 m. Dnes sa 
v časti pôvodného nádvoria v strednej časti 
areálu pri východnej stene opevnenia na-
chádza do  skalného podložia zahĺbený ob-
jekt so štvorcovým pôdorysom (9,5 × 9,5 m) 
pozostatok cisterny. Tá slúžila na zachytáva-
nie dažďovej vody. Obrovský kratér, ktorý je 
na jej mieste v súčasnosti vznikol po zániku 
hradu postupným vytrhávaním a  odnáša-
ním kamenného obloženia, ktorý bol odve-
zený a následne sekundárne využitý.

Ešte dnes obkolesuje lokalitu takmer tri 
metre vysoké a jeden a pol až dva metre ši-
roké skalné opevnenie. Predpokladá sa, že 
pôvodne dosahovalo výšku štyri, niekde až 
päť metrov. (zdroj internet)

Ale to už sa treba presvedčiť na  vlastné 
oči.

-as-
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Poľovníctvo
veselo i vážne
Poľovnícke vademecum 2.

V rámci našej rubriky z Horárovej kniž-
nice si opäť predstavujeme publikáciu 
zameranú viac na poľovníctvo ako lesníc-
ku problematiku. Autorom 160-stranovej 
knihy je Vojtech Križan – lesník, pracujú-
ci viac ako dvadsať rokov na podnikovej 
kontrole. Čitateľov isto milo prekvapí 
nielen zaujímavý úvod knihy, ale tiež 58 
autentických poviedok autora situova-
ných do rôznych kútov Slovenska a dopl-
nených fotografiami, ktorých veľká časť 
je umiestnená tiež na konci knihy v rámci 
obrazovej prílohy.

Už zo samotných názvov kapitol vidieť, 
že niektoré budú predostierať informácie 
v  úplnej vážnosti napr. Poľovnícka etika 
a kultúru, či Právnické pojmy, a naopak iné 
už v názve prinášajú odľahčenú atmosféru 
ako Poľovný kocúr, „Jelenica“ s parohami či 
Lesník Poleno.

A  ako táto kniha vznikala sa dozvedá-
me z úvodných slov autora: „Ako vyslovený 
individualista a  samotár som sa s  terénom 
oboznamoval prostredníctvom výborných 
máp lesných porastov, bez ktorých by som 
nebol mohol absolvovať ani polovicu prej-
dených túr, ba na niektoré miesta by som 
sa nebol nikdy dostal. Moje zážitky teda 
nemôžem nazvať systematickým sledova-
ním vývoja, ale akýmsi náhodným otvára-
ním problémov, ktoré mi príroda zo svojho 
repertoáru a  vo vlastnej réžii predkladá. 
Boli to chvíľky neopísateľnej krásy strieda-
né s  chvíľami súženia, ba dakedy i  strachu 
o prežitie.“

Prajeme príjemné čítanie.
-as-

Čarovná moc rastlín
Sú výstavy a výstavy. Každá je iná, každá 

záujme iný okruh ľudí. A hoci sme viac zvyk-
nutí na tie interaktívne, ktoré nám prinesú 
nielen vizuálny zážitok, „Čarovná moc rast-
lín“ je zameraná práve na zrakový vnem.

Liečivé rastliny sú veľmi zaujímavá téma, 
ktorá sa dá poňať z viacerých oblastí. Mnohí 
z  nás pri pomyslení na 

rastlinu už cítia vo vzduchu jej vôňu, pripad-
ne si dokonale predstavia jej chuť. No len 
málokto presne vie, kedy a na aké choroby 
použiť tú, či onú časť týchto rastlín, prípad-
ne akým spôsobom ju aplikovať, či požívať. 
Nehovoriac o tom, že dôležité je i obdobie 

zberu rastlín, tiež spôsob a hlav-
ne netreba zabúdať na skutoč-
nosť, že niektoré liečivé rastliny 
sú aj chránené. Z  textov sa tiež 
dozviete aj to, od kedy sa daná 
rastlina v  liečiteľstve objavuje, 
pretože aj takéto informácie 
výstava sprostredkúva.

V  priestoroch na prízemí 
Lesníckeho a  drevárskeho 
múzea ju nainštalovali naši 
kolegovia 24.9.2020 a  od 
nasledujúceho dňa je 23 pa-
nelov tejto putovnej výstavy 
sprístupnených verejnosti. 
Zapožičaná je zo Slovenské-
ho múzea ochrany prírody 
a  jaskyniarstva v  Liptov-
skom Mikuláši. Na jej tvor-
be sa podieľali nielen do-
máci pracovníci z Liptova, 
ale tiež autori zo Sloven-
skej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre.

Jej púť v  našom mú-
zeu skončí 30.11.2020 
a  vydá sa na spiatočnú 
cestu do Mikuláša. Po-
zývame Vás na návšte-
vu Lesníckeho a  dre-
várskeho múzea vo 
Zvolene.
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Uveríte?
Bioluminiscencia je známejšia u živočí-

chov ako v ďalších ríšach. V dnešnej dobe 
je objavených viac ako 70 druhov takýchto 
húb. Na rozdiel od iných organizmov pro-
dukujúcich svetlo žiaria nepretržite, aj keď 
ich záhadný záblesk je samozrejme najviac 
viditeľný v tme. Väčšina svetielkujúcich 
húb rastie v trópoch, kde môžu byť dobre 
viditeľné ich plodnice – huby alebo svietiť 
môže aj celé mycélium. No tiež existujú 
niektoré druhy svetielkujúcich húb prefe-
rujúce rozkladajúce sa drevo. Tie dokážu 
rozsvietiť celý kmeň. Spomínaný jav je u 
húb spojený so životnou stratégiou. Využí-
vajú ho preto, aby odpudili predátorov, prilákali hmyz, ktorý im môže pomôcť rozptýliť 
spóry, alebo ako náhodný vedľajší produkt ich metabolizmu pri rozklade dreva.

A prečo by mali svietiť len odumierajúce stromy, keď práve tie rastúce, by sa mohli vyu-
žiť miesto verejných osvetlení. A to už dnes nie je len hudba budúcnosti. Životnosť a hlav-
ne svietivosť takýchto stromov sa testuje. Kedy sa dostanú aj k nám je otázne, pretože  sa 
zatiaľ podarilo tento jav geneticky zakódovať len u vždyzelených drevín, ktoré v našich 
zemepisných šírkach nemajú vhodné podmienky. No práve tomuto by v najbližších de-
siatich rokoch mohlo pomôcť globálne otepľovanie. Takže už pomaly môžete vyhľadávať 
miesta, na ktoré takéto svietiace stromy spoločne vysadíme.

RECEPTÁR

2 srnčie stehná
1/3 šálky olivového oleja
2 lyžice mletého rozmarínu
3 lyžice oregana
1 polievková lyžica tymiánu
4 strúčiky cesnaku - nastrúhané
2 lyžičky čierneho korenia
2 lyžičky soli
1-2 šálky BBQ omáčky
Nastavte gril na  nepriame grilovanie za-

ložením ohňa na jednej strane grilu tak, aby 
druhá strana bola vzdialenejšia od plameňa. 
Gril predhrejte na  110-150°C. Marinádu pri-
pravte zmiešaním oleja, rozmarínu, orega-
na, tymiánu, cesnaku, korenia a soli v miske. 

Nájdi 10 rozdielov

Zasmejme sa

Grilované srnčie stehná
Potrite ňou srnčie stehná tak, aby boli úplne 
obalené. Umiestnite srnčie stehná na gril ide-
álne do V-stojan a zatvorte veko grilu.

Srnčie stehno sa pri takejto teplote pripra-
vuje dlho, aby sa zabezpečilo, že bude jemné. 
Je potrebné ho kontrolovať každých 30-45 
minút. Po dvoch hodinách natrite na stehná 
trochu BBQ omáčkou a  pokračujte v  grilo-
vaní. Opakujte každú hodinu. Po  štyroch až 
piatich hodinách by sa mäso malo oddeľovať 
od  kosti. Vtedy už len necháme zvrchu za-
piecť pri vyššej teplote, ale tak aby mäso ne-
odpadlo od kosti. Potrieme grilovacou omáč-
kou a ihneď podávame.

Dobrú chuť!

• • •
Americkí vedci zistili, 
že ak ti medveď žerie z ruky...
... bude Ti žrať aj z nohy...

• • •
„Počuj!... Čo mám robiť s tými bielymi guľôč-
kami, keď som už vypil mozzarelu?“

10 / 2020
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Október 2020
Životné jubileá

50 rokov
Peter Belák, technik, LS Prievidza – OZ Prievidza
Ing. Stanislav Hroš, technik, LS Rajecké Teplice – 

OZ Žilina

60 rokov
Daša Pavlovičová, hlavný účtovník – OZ Trenčín
Janka Pečeňanská, fakturant dreva – OZ Trenčín
Jozef Mikuláš, vedúci LO, LS Lednické Rovne – 

OZ Považská Bystrica
Marián Katrík, technik, LS Púchov – OZ Považská 

Bystrica
Ing. Martin Hošták, vedúci LS, LS Martin – OZ Žilina
Milan Lupták, manipulant, ES Hronec – OZ Čierny Balog
Silvester Romanec, vedúci LO, LS Porúbka – 

OZ Sobrance
Drahoslav Duč, vedúci LO, LS Porúbka – OZ Sobrance

Pracovné jubileá
20 rokov

Ing. Tomáš Čuka, poverený riadením OZ – OZ Levice
Ing. Ivan Fašánek, vedúci LS, LS Želiezovce – OZ Levice
Ing. Marcel Trgiňa, vedúci LS, LS Prievidza – 

OZ Prievidza
Ing. Vladimír Haviar, vedúci LO, LS Predajná – 

OZ Slovenská Ľupča
Ing. Štefan Referovič, hlavný účtovník – OZ Prešov
Bc. Milan Boledovič, kurátor, dokumentácia drevárstva, 

LaDM Zvolen – GR Banská Bystrica

25 rokov
Róbert Štefkovič, vedúci LO, LS Duchonka – 

OZ Prievidza
Lukáš Jančovič, vedúci LO, LS Nemšová – OZ Trenčín
Ing. Juraj Marcinek, správca IS, referent CO a KR – 

OZ Kriváň
Róbert Mišurák, vedúci LO, LS Tornaľa – OZ Revúca
Rastislav Jasovský, manipulant, ES Mníšek nad Hnilcom 

– OZ Košice
Ing. Róbert Jančík, technik pre údržbu cestnej siete LT, 

RSLT BB – OZLT Banská Bystrica

30 rokov
Ing. Pavel Mikluš, ochrana lesa, poverený vedením VTÚ 

– OZ Prešov

35 rokov
Ing. Ján Vaľovský, vedúci LS, LS Hanušovce nad Topľou 

– OZ Prešov
Anna Dobrotková, samostatný odborný referent – GR 

Banská Bystrica

40 rokov
Anton Foltán, vedúci LO, LS Skýcov – OZ Topoľčianky
Boris Harničár, vedúci LO, LS Nemšová – OZ Trenčín

45 rokov
Ing. Vladimír Šmelko, vedúci strediska chovu koní 

Dobšiná – OZ Revúca

Starobný dôchodok
Ing. Darina Mlynarčíková, referent obchodu, poverená 

vedením EOÚ – OZ Považská Bystrica
Ing. Mgr. Jozef Zimmermann, referent pestovania, 

poľovníctva – OZ Žarnovica
Ing. Henrich Bartoš, vedúci LO, LS Šášov – OZ Žarnovica

Ing. Martina Velká 

Erby 
s nádychom 

lesa

Erb obce Kružno 
(okres Rimavská Sobota)

Erb obce Jasenica 
(okres Považská Bystrica)

Erb obce Málinec 
(okres Poltár)

Erb obce Hiadeľ 
(okres Banská Bystrica)

Erb obce Jasenové 
(okres Žilina)

Erb obce Rakovice 
(okres Piešťany)

Erb obce Nová Ves 
(okres Veľký Krtíš)

Krajina tečúcich skál 
Kaňon Studlagil

Nik nevedel, že sa tam nachádza. K jeho objave-
niu dopomohlo až vybudovanie vodnej elektrárne 
Kárahnjúkavirkjunil, ktorým sa znížil prietok ľadov-
covej rieky Jökulsá á Dal, a.k.a. Jökla. Až vtedy sa 
na východnej časti Islandu v údolí Jökuldalur (Gla-
cier Valley) v Austurlande pre pohľady ľudí odhalila 
nádherná prírodná lokalita. Tento netradičný útvar 
tvorenými čadičovými stĺpmi je súčasťou Jöklovho 
kaňonu, ktorý sa volá Stuðlagil Canyon. Pre zvedav-
cov, ktorí by chceli vidieť kaňon zo západu, sa tre-
ba vydať po Ring Road č. 1 na cestu č. 923 a po 19 
kilometroch odparkovať na farme Grund. Odtiaľ je 
to už len 250 metrov k okraju kaňona. Netreba však 
zabúdať na opatrnosť.

Druhá cesta z východnej strany vedie priamo 
dolu k rieke. Najprv však treba ísť na most pri far-
me Klaustursel, tiež po ceste č. 923 asi do vzdiale-
nosti 14 kilometrov. Auto je potrebné zaparkovať 
na parkovisku na severnej strane mosta. Po moste 
treba prejsť pešo a po piatich kilometroch chôdze 
sa odhalí chodník, ktorým sa dá zísť dole do ka-
ňonu. Musíte byť opatrní, pretože skaly a kamene 
môžu byť mokré a veľmi klzké. Na tejto trase, asi 
dva kilometre od mosta, sa nachádza impozantný 
vodopád zvaný Stuðlafoss.

Keďže prírodný turizmus atakuje už aj doteraz 
veľmi nenavštevované lokality, je potrebné chrániť 
nielen prírodné krásy, ale aj okolitú prírodu. Každý, 
kto sem zavíta, by mal vedieť, že v období od 1. 
mája do 10. júna sem priliehajú húfy husí ružových, 
ktoré kladú vajcia v hniezdach pozdĺž rokliny. Po-
čas tejto doby sa vyžaduje, aby sa návštevníci držali 
značených chodníkov a nevyrušovali hniezdičov.
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Život v drevenom perí
Jej život bol a je ukrytý v dreve, preto-

že kým žila, dala život neskutočne nád-
herným a  dokonalým stvoreniam. Teraz 
si predstavíme diela umelkyne Lony 
Hymas-Smith. Mnohí ju poznajú hlavne 
vďaka jej plávajúcim obľúbencom. My 
si však predstavíme tú časť diel, ktoré 
ovládli nebo s dreveným perím.

Už ako dieťa chcela byť sochárkou a len 
ako štvorročná bola schopná nakresliť 
ľudské postavy. Svojmu snu prispôsobi-
la štúdia a popri nich tvorila drevorezby 
v  duchu „iluzívneho realizmus“. Našla sa 
v trojrozmernom umení, ale až 14 rokov 
po vysokej škole objavila svoj vzácny ta-
lent v umení divokého života. Lona sa sta-
la jednou z  dvoch uznávaných rezbárok 
vtáctva v Idahu a tiež jedinou rezbárkou 
rýb. Sochy vznikajúce pod jej rukami boli 
podpísané tvorivosťou, zručnosťou, od-
hodlaním, trpezlivosťou a  láskou nielen 
k  rezbárstvu, ale tiež k  tvorom, ktorých 
verný obraz sa snažila zachytiť.

Lona nachádzala inšpiráciu v  každom 
živom tvorovi. „Neexistuje väčší príklad 
múdrosti ako príroda. Niekedy môžem 
stráviť mesiace skúmaním každého detai-
lu života ryby alebo vtáka – snažiť sa zis-
tiť, ako premýšľa, čo žerie, prečo sa chová 
určitým spôsobom a vďaka čomu je jedi-
nečný. Dostala som schopnosť vizuálne 
vyjadriť svoje hlboké spojenie a  lásku 
k  prehliadnutému životu v  prírodnom 
svete. Najväčšia radosť a  pocit úspechu 
spočívajú v zachytení čistej mágie najjed-
noduchších okamihov v prírode a zdieľa-

ní tejto nežnej lásky a vzrušenia zo všet-
kého divokého,“ tak zvykla prezentovať 
svoj talent a nezabúdala dodať, že „Ľudia 
sa ma pýtajú, ako dlho som schopná vy-
rezávať konkrétny kus. Vtedy odvetím 19 
rokov, celý život... pretože každé dielo, 
ktoré robím, začína výskumom, zbiera-
ním fotografií a čítaním hromád ornitolo-
gických kníh, aby som sa naučila všetko, 
čo môžem. Len tak môžem zachytiť život.“

Ktovie aké ďalšie diela by vznikli pod jej 
rukami, nebyť dopravnej nehody, ktorá 
ukončila jej kariéru.
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