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Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí

Vysoká jedlička
[:Vysoká jedlička,  

zelenyj veršok má:] 

a pid ňou Haňička  

a pid ňou Haňička 

s Jaňičkom karty hrá.

[:Hrajúť oni hrajuť  

i ša dobri majúť,:] 

z velykoho hraňa,  

z velykoho hraňa, 

prišlo im do spaňa.

[:Letiv čornyj havran,  

šadol na jedličku,:] 

tak hlasno zašpival,  

tak hlasno zašpival, 

zobudil Haňičku.

[:Vstavaj Haňčo hori,  

bo ša veršok trase,:] 

bo už tvoj vinočok,  

bo už tvoj vinočok, 

bystrá voda nese.
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4. Príhovor generálneho riaditeľa
Je najdôležitejším článkom štruktúry štátneho podniku LESY SR, š.p. a zároveň človekom, v ktoré-
ho rukách ležia nielen osudy 3500 zamestnancov, ale tiež pozemkov a lesov v správe nášho pod-
niku. Preto sme o novoročný príhovor požiadali generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR 
Ing. Tomáša Čuku.

5. Príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prinášame príhovor hlavného predstaviteľa nášho zriaďovateľa, Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ing. Jána Mičovského.

6. Nový výrobno-technický riaditeľ
Od 12. januára tohto roku je vedenie štátneho podniku kompletné. Post výrobno-technického 
riaditeľa zastáva Ing. Ján Schürger.

6.  Pripomíname si 180. výročie úmrtia lesníckeho veľmajstra
I keď si zamestnanci štátneho podniku LESY SR chceli za všetkých náležitostí uctiť výročie tejto 
lesníckej osobnosti, opatrenia s pandémiou nám umožnili len symbolickú spomienku na Jozefa 
Dekréta Matejovie. No každý, kto si oblieka zelenú uniformu, denno-denne nosí v srdci jeho 
odkaz.

7. O osude lesníctva na Slovensku sa rozhoduje na Muránskej planine
Hoci dobre vieme, kde na Slovensku máme v národných parkoch pôvodné aj nepôvodné smre-
činy, ktoré keď prejdú do bezzásahu s ich nízkou autoregulačnou schopnosťou sú odsúdené 
na rozpad, aj napriek tomu sme tlačení do kúta rôznymi úskokmi v mene bezzásahu, ako napr. 
hlucháň, spoločenská a politická objednávka.

8. Predstavujeme Dozornú radu štátneho podniku LESY SR
I napriek tomu, že zákony Slovenskej republiky stanovujú presné časove rozhranie na vymeno-
vanie Dozornej rady štátnych podnikov, náš podnik sa jej kompletného deväťčlenného zloženia 
dočkal takmer po jednom roku. V januárovom čísle si predstavíme všetkých jej členov.

10.  Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden starý senník...
Mnohí o ňom len čítali, ale málokto ho videl v plnej kráse. Na rázcestí pri vstupe do Bačkovskej 
doliny takýto starý senník dlhé roky chátral. Na konci minulého roka sa však kolegom z OZ Sob-
rance podarilo oprášiť jeho zašlú slávu. Po desiatkach rokov dali senníku karpatského typu nový 
šat i význam.

11. Nový sklad poľnohospodárskej techniky na OZ Prešov
OZ Prešov v súčasnej dobe realizuje projekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja nazvaný „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity Karpatských horských ekosysté-
mov“ výstavbu plechového skladu poľnohospodárskych strojov na LS Kokošovce. Súčasťou tohto 
projektu je aj vybavenie poľnohospodárskou technikou.

12.  Ekologická obnova horských lúk
V tomto období sa už lesníci a poľovníci postarali o plné senníky. O ručnom kosení horských 
luk na niektorých OZ sme už písali v letných číslach, ale seno pre zver vzišlo tiež z cezhraničnej 
spolupráce pod názvom „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských 
ekosystémov“.

14. Chov koní v Dobšinej a na Muráni
Mali to byť veľké oslavy, ktorým predchádzali dlhé prípravy a množstvo práce... To však nemohli 
oceniť pozvaní hostia, pretože oslavy 70. výročia chovu koní na Veľkej Lúke a v Dobšinej pre-
kazili protipandemické opatrenia. Aj týmto príspevkom sa chceme poďakovať všetkým, najmä 
zamestnancom OZ Revúca, pracovníkom strediska chovu koní v Dobšinej, tvorcom príspevkov 
do zborníka a každému, komu nielen na tomto podujatí, ale najmä na chove týchto výnimočných 
koní záleží.

18. O jaseni
Sériu príspevkov zaoberajúcich sa problémami v ochrane lesa, s ktorými sa dlhodobo stretávame 
v prevádzke, odštartujeme predstavením dlhodobých problémy jaseňových porastov, pretože 
jaseňové lapáky proti lykokazovi jaseňovému je potrebné inštalovať už vo februári.
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21. V lesoch Kirgizska
V túžbe uzrieť kozorožce sa vydávajú na cestu po krajine, z ktorej lesy pokrývajú len niečo 
okolo štyroch percent. I napriek tomu je druhová rozmanitosť drevín a ich využitie obyvateľ-
mi pomerne vysoké. Pozývame vás na výlet za lesmi tejto ázijskej krajiny.

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

Aj v novom roku pokračujeme v príspevkoch s ústrednou postavou – Ing. Josefom Ople-
talom, prvým menovaným riaditeľom štátneho podniku LESY a vydávame sa po známych 
i menej známych odkazoch, upozorňujúcich na jeho pôsobenie.

24.  Lesnícke osobnosti
Milan Tŕnik – zaslúžilý lesnícky octavián – pripomíname si lesníka, ktorý počas svojho 
pracovného života a v rámci reorganizácií prešiel napríklad aj funkciou pestovateľa a zá-
stupca vedúceho Lesnej správy Lutila, neskôr aj funkciou ťažbára a mnohé iné
Ing. Pavol Trančík
Pripomínane si 120. výročie lesníka, ktorý sa ako pestovateľ špecializoval na zalesňovanie 
ťažko zalesniteľných plôch. Osobitne ho zaujímali spustnuté plochy na lokalite Periská v okolí 
Brezovej pod Bradlom o rozlohe 96 ha.

27

21

25. Ľudia okolo železničky
Kto venuje pozornosť lesníctvu, tomu istotne neunikla problematika lesných železníc. No netreba 
zabúdať na tých, ktorí sa na ich budovaní a prevádzke podieľali. Preto sa domnievame, že knihu, 
ktorú vám na pár riadkoch predstavíme, už vo svojich knižniciach uchovávate.

27. Tajomstvo obrátenej veže
Kto nezažil, nepochopí a kto nevidel, neuverí. Tak opisujú “magické“ veže, ktorými sa dá vystúpať 
na zemský povrch. Neváhajte a vykročte s nami.

28.  Korene umenia
Ayhan Tomak svoje diela zhmotňuje do koreňových nábehov, zvyškov koreňovej sústavy, prípad-
ne do samotných koreňov, pričom okrem estetickej stránky vo väčšine jeho diel dominuje aj ich 
funkčnosť.

V dnešnom svete sa človek bojí aj oči otvoriť s tým, aké nové pravidlá, obmedze-
nie, či povinnosti, ho čakajú. A to je iba reálny život. V práci je to o to kompliko-
vanejšie, keďže okrem svojej vlastnej osôbky, máme mnohokrát aj človeka nad 
sebou či pod sebou .
Takže na začiatok roka Vám okrem priania všetkého dobrého, hlavne zdravia 
a  pohody, prinášame desať asertívnych pravidiel človeka, ktoré možno počas 
roka využijete. A ak nie, aspoň Vám vyčaria úsmev na tvári. 

1. Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne 
a za ich dôsledky zodpovedný. 

2.  Máš právo neposkytovať žiadne ospravedlnenie svojho správania. 
3.  Máš právo posúdiť, či a na koľko si zodpovedný za riešenie problémov ostat-

ných ľudí. 
4.  Máš právo zmeniť svoj názor. 
5.  Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. 
6.  Máš právo povedať: „Ja neviem“. 
7.  Máš právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných. 
8.  Máš právo robiť nelogické rozhodnutia. 
9.  Máš právo povedať: „Ja ti nerozumiem“. 
10. Máš právo povedať: „Je mi to jedno“. 

A ak by to čistou náhodou nefungovalo, ešte stále je priestor vyskúšať techniku 
otvorených dverí, pri ktorej je potrebné dodržať nasledovný postup:
nepopierať kritiku – nebrániť sa – nereagovať odvetnou kritikou – prijímať 
kritiku, s ktorou sa môžeme stotožniť – ak sa s ňou nedá stotožniť, uznať, že 
kritik môže mať takýto názor

           LESU ZDRAR!

Anna Sliacka

1 / 2021
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Príhovor generálneho riaditeľa
Vážení kolegovia, milé lesníčky, lesníci,
tohtoročné novoročné príhovory a  preja-
vy sa nesú v  znamení pandémie. Všetko je 
akési iné, zvláštne, netradičné, postihnuté 
ochorením. Racionálne zmýšľajúci ľudia však 
hovoria, že každej situácii sa treba vedieť pri-
spôsobiť, nájsť optimálne riešenie. Bytostne 
sa to týka aj nás samotných. Skĺbiť pracovné 
nasadenie zamestnancov, vedúce k zabez-
pečovaniu základného poslania tohto pod-
niku spolu s rastúcou chorobnosťou navyše 
v zajatí obmedzení, nie je ľahké.

Na druhej strane relatívne bezpečné pros-
tredie lesnej krajiny je tomu vzácne naklone-
né. Denne sme svedkami lesov plných náv-
števníkov, po lesných cestách či náučných 
chodníkoch sa premieľajú davy turistov. 
Do popredia vystupujúci efekt rekreačnej 
funkcie lesa je však výsledkom úsilia celej 
armády lesníkov, často podceňovaných, 
kritizovaných, ba priam obviňovaných. Aj 
v úplne posledné dni uplynulého roka sme 
boli pracovníkmi rezortu životného prostre-
dia prizvaní pod rúškom priveľkého ticha, 
v čase azda najmenšej pracovnej koncentrá-
cie v roku, k rozporovému konaniu k návrhu 
vyhlášky  zákona o ochrane prírody a krajiny. 
Do popredia mojej mysle sa mi akosi najviac 
tisne slovo „podpásovka“. Len vďaka pohoto-
vosti zamestnancov nášho ministerstva bolo 
uvedené jednanie posunuté na neskorší 
termín. Pohľad na ochranu prírody je denno-
denne konfrontovaný rôznymi názormi vo 
väčšine médií na Slovensku. Verejná mienka 
je ku nám lesníkom mnohokrát prísna až ne-
kompromisná. Cez ustanovenia príslušného 
zákona dajme najavo, že ochrana prírody 
niečo stojí. Určite je potrebné popracovať aj 

na vhodne nastavenej komunikačnej stra-
tégii. Čo však môžeme urobiť hneď je vyslať 
jasný signál, že práve my lesníci lesom a ich 
ochrane rozumieme najlepšie a  všade tam, 
kde sa to dá, cez prírode blízke hospodárenie 
ukážme náš cit pre les a prírodu všeobecne. 
Tento prístup k pestovaniu lesa, ktorý mnohí 
z nás účelne využívajú, berme ako našu ak-
tívnu reakciu na všadeprítomnú klimatickú 
zmenu a aktuálnu spoločenskú objednávku.

Od prvých dní tohto roka dochádza k avi-
zovanému prehodnocovaniu a následnému 
uzatváraniu zmlúv na predaj drevnej hmoty. 
Je prioritou vedenia tohto podniku uzatvo-
riť veľmi korektné dodávateľsko-odberateľ-
ské vzťahy čo najpriamejšieho charakteru 
smerom k  reálnym spracovateľom dreva 
bez zbytočných medzičlánkov. V  súčasnos-
ti je pre tento podnik v  platnosti niekoľko 

nazvime ich „toxických zmlúv“, z  ktorých 
vyplývajúcim predmetom plnenia súčasné 
vedenie zásadne morálne nesúhlasí, inten-
zívne však hľadá možnosti ich ukončenia. 
V oblasti obchodu s drevom je potrebné po-
sunúť sa z roviny kvantitatívnej viac k rovine 
kvalitatívnej, no pri pohľade na minuloročný 
predaj kvalitnejších sortimentov niektorým 
odberateľom, tieto akoby nám v lese presta-
li rásť. Musí byť preto zásadou pre každého, 
kto v tomto podniku pracuje, aby pri svojom 
konaní a  jednaní s  obchodným partnerom 
nezaujal len pozíciu pasívneho hráča, ale 
príkladnou lojalitou sa dokázal presadiť v 
prospech svojho zamestnávateľa. Som si 
vedomý, že pozitívna  oddanosť k svojmu 
chlebodarcovi nemôže zostať len v morálnej 
rovine a  primerané finančné ohodnotenie 
zamestnanca je základným motivačným 
prvkom pre dosiahnutie požadovaného cie-
ľa. Postojom a konaním každého z nás však 
nemôžeme dopustiť, aby klientelizmus, ko-
rupcia a bezbrehá nehospodárnosť ešte nie-
kedy odčerpali tak potrebné financie tohto 
podniku určené hlavne v prospech lesa. Na 
druhej strane využime požiadavku nášho 
zakladateľa a cez projekt transformácie pod-
niku vnesme do neho prvky posúvajúce ho 
smerom k úspešným spoločnostiam dnešnej 
doby.

V  práve rozbehnutom roku želám nám 
všetkým, aby po netrpezlivo očakávanom 
ústupe pandémie našiel tento podnik a  ľu-
dia pracujúci v ňom slová uznania a vysokej 
profesionality.

Ing. Tomáš Čuka
generálny riaditeľ LESY SR, š.p.
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Milé kolegyne, kolegovia,
chrám istôt sa rozpadá. Pandémia prepi-
suje správu o  stave sveta. František rúca 
stáročné dogmy. Dovčera nedotknuteľní 
odchádzajú do  väzníc, verme, že nájdu 
spravodlivých sudcov. Veci, ktorým sme 
donedávna pripisovali dôležitosť ustu-
pujú, tie doteraz nevšímané nadobúdajú 
nový rozmer. Svet sa pohol. Aj ten náš les-
nícky sa musí.

Vymenovať zoznam bied, morálnych 
i  hmotných, ktorými štátny podnik Lesy 
SR za  mnohé roky prešiel je zbytočné, 
poznáte ho. Ale jednu otázku predsa len 
dám: ani tých šesť miliónov kubíkov preťa-
žených za posledné roky v štátnych lesoch 
nad bilancovaný etát, naozaj nikomu nič 
lesnícky znepokojivé nepošepkalo...?

Tento marazmus musí skončiť. Rieše-
nie je len jedno. Ľudia. Odborne, morálne 
a výkonnostne pevní. Ľudia, ktorí zhodia 
bremeno rezignácie a uveria, že sa to má, 
dá a  musí inak. S  chybami, no nikdy nie 
nečestne. Prosím všetkých, ktorí cítite, 
že na  podnik s  doterajším životopisom 
nemôžete byť hrdí, hláste sa. Hláste sa 
do výkonu poctivej lesníckej služby. Nie-
len podnik, ale celá lesnícka obec dnes 
potrebuje vašu odvahu, vaše vedomos-
ti, vašu rozhorčenosť, vašu vášeň, vaše 
odhodlanie a  áno – aj vašu nepokazenú 
mladosť. Vašu úctu k lesom, ktoré postih-
ne ešte nejedna kalamita, no už nikdy 
nesmie tá ľudská. Nič ľahké vás po vstu-
pe do  riadiacich funkcií nečaká, no vaše 
rozhodnutie podieľať sa na  reforme 
najvýznamnejšieho štátneho podniku, 
do ktorého základov vložíte to najlepšie, 
čo je vo vás, sa stane už raz navždy žried-
lom vašej profesionálnej sebaúcty. Nie je 
to zlá investícia, verte mi.

Súčasné vedenie vášho podniku si 
úprimne vážim. Veľmi som si chcel aj to 
predchádzajúce, no nezhodli sme sa v tom 
základnom – že nový podnik sa nedá vy-
budovať s  tými, ktorí ho v  skutočnosti 
nechcú. Teraz je rozhodujúce aby s Tomá-
šom Čukom, Karolom Vinšom, Albertom 
Mackom, Jánom Schürgerom a  Jánom 
Golianom, ako aj s  dozornou radou pod 
vedením Viliama Pichlera, vstúpila do his-
torickej budovy štátnych lesov atmosféra 
tvorivej náročnosti, vysokej profesiona-
lity, bezvýhradnej čestnosti, vzájomnej 
dôvery, úcty k pravde, ale aj tvrdosti voči 
tým, ktorí si tieto hodnoty nectia. Prijmite, 

prosím, ich ponuku a  staňte sa aktívnou 
súčasťou zmysluplného zápasu, pretože 
len spoločne môžete vybudovať podnik, 
ktorý bude vlajkovou loďou slovenského 
lesníctva, loďou na palube ktorej bude byť 
cťou. Vytvorenie takejto posádky transpa-
rentným spôsobom, kde niet miesta pre 
politické či účelové kamarátstva, je prvou 
úlohou povereného vedenia, od  ktorého 
žiadam jasný plán reformnej transformá-
cie podniku. Nuž a tí, ktorí sklamali, nech 
chvíľu pouvažujú o hodnotách lesníckeho 
poslania na jeho základnej čiare.

Samozrejme, reforma nemôže stáť iba 
na  podniku. Je na  ministerstve pôdo-
hospodárstva, aby dlhoročne finančne 
podvyživené lesníctvo dostalo pri vstupe 
do  epochy prírode blízkeho hospodáre-
nia, ktoré je po  prvýkrát súčasťou vlád-
neho programu, nevyhnutnú podporu. 
Avšak skôr ako sa tak stane, musí podnik 
dokázať svoju finančnú dospelosť. Ak 
v  porovnateľných rakúskych štátnych 
lesoch dosahuje turistika a  poľovníctvo 
na  celkových tržbách 19%, treba so zne-
pokojenou naliehavosťou prečítať tie naše 
tri desatiny percenta. Zvlášť v  dobe pan-
démie, ktorá ľudí do  lesa priam vyháňa. 
Ak dvomi rozdielnymi rezmi možno z toho 
istého kmeňa dosiahnuť dve podstatne 
rozdielne hodnoty, musí tieto rezy doko-

Príhovor ministra pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

nale ovládať každý, kto o nich rozhoduje. 
Ak niekto chce urobiť dorub tam, kde je 
ideálny priestor pre prechod na  prírode 
blízke hospodárenie, nech je skúsenejším 
kolegom poučený. Spoločným lajtmotí-
vom všetkých funkcií – od lesníka po ge-
nerálneho riaditeľa – sa musí stať racionál-
na úspornosť. Tak po  štúrovsky – menej 
troviť, viacej tvoriť.

Sme legitímnymi dedičmi sedemstoroč-
nej lesníckej histórie. To, že je to história, 
na  ktorú máme byť prečo hrdí, už nesta-
čí. Ocitli sme sa v bode zlomu a je na nás, 
či myslením a  skutkami predbehneme 
klimatickými zmenami oprávnene vystu-
ženú spoločenskú objednávku, alebo nás 
táto bude ešte chvíľu vláčiť za sebou. Som 
presvedčený, že sa v  tejto kritickej chvíli 
rozhodneme – tak ako už neraz v  minu-
losti – opäť správne. Pred nami je nová 
zmysluplná etapa služby pre verejnosť a ja 
nepochybujem, že naše skúsenosti, naše 
poznanie, naša schopnosť kritickej seba-
reflexie nám posvietia na cestu do krajiny, 
kde nielen lesy, ale aj lesníci, požívajú za-
slúženú úctu.

Prajem vám všetkým dobré zdravie 
a dobré rozhodnutie k tomu.

Ing. Ján Mičovský  
minister pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
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Nový výrobno-technický riaditeľ

Pripomenuli sme si 180 rokov od úmrtia lesníckeho veľmajstra

Spomeňte Vaše doterajšie pracovné 
skúsenosti.

V rámci lesníctva som začínal na najniž-
šom stupni riadenia ako vedúci lesného 
obvodu v  podniku Lesy Jasov s.r.o, teda 
cirkevných lesov patriacich Kláštoru pre-
monštrátov v  Jasove, neskôr som vykoná-
val prácu technika pre pestovanie a ťažbu 
a  následne som bol poverený vedením 
správy, kde som bol aj odborným lesným 
hospodárom tohto podniku. Naposledy 
som pôsobil ako vedúci obchodno-marke-
tingového oddelenia (obchodný manažér) 
súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa vý-
robou a predajom tradičnej ťažbovej tech-
niky na Slovensku (LKT s.r.o.).

Prečo Ste prijali ponuku riadiť výrobno-
technický úsek?

Prijal som túto funkciu ako istú výzvu 
napraviť mnoho vecí v  rámci výrobno-
-technického úseku, ktoré som z doterajšej 
pozície kritizoval, resp. výrobu v  podniku 
by som chcel posunúť bližšie najmä k oča-
kávaniam spoločnosti a  verejnosti. V  po-
slednej dobe vnímam vznik veľkej bariéry 
či antipatií voči lesníckej obci, ktoré by 
som sa snažil odbúrať a prezentovať, že my 
lesníci vieme a chceme pracovať pre pro-
spech lesa, krajiny a spoločnosti.

Čo od tejto funkcie očakávate?
Množstvo práce, kopec zodpovednosti 

a neľahkých rozhodnutí. Očakávam, že by 
sa trecie plochy medzi lesníckou výrobu, 
zástupcami životného prostredia, iných 
organizácií a rôznych združení a verejnosti 

dené aj v programovom vyhlásením vlády. 
Potrebujeme nastaviť proces prebudovy 
porastov na PBHL, čo zahrňuje veľmi širo-
ký komplex od zlepšenia podmienok v ťaž-
bovej a  pestovnej činnosti s  podporou 
obmeny zastaralej lesnej techniky našich 
dodávateľov prác, cez návrhy vhodnej les-
nej cestnej siete a technologickej prípravy 
pracovísk, ktoré sú na vykonávanie prírode 
blízkeho hospodárenia nevyhnutnosťou 
a  podmienkou, až po maximálny súlad 
s obchodným úsekom, to znamená maxi-
málne speňaženie drevnej hmoty.

Aká je Vaša vízia najbližších mesiacov, 
ako by úsek mohol vyzerať?

Nastaviť systém a  štruktúru výroby, 
pretože proces prechodu na  PBHL nie je 
krátkodobý, bavíme sa o 30-40 rokoch. Pr-
votné je nastavenie systémov, aby zmena 
filozofie hospodárenia bola čo najviac ply-
nulá a  hospodársky a  ekonomicky zvlád-
nuteľná.

Zmenil sa Váš pohľad na štátny podnik 
po tom, čo Ste vnikli do jeho štruktúr?

Ani nie, môj pohľad bol z  istej časti aj 
kritický a to si chcem zachovať aj teraz. Je 
to spôsob a cesta, ako by som mohol tieto 
kritizované veci napraviť, resp. zlepšiť mo-
mentálny stav. Samozrejme je to aj pod-
mienené istým časovým obdobím aklima-
tizácie a  pochopenia fungovania štruktúr 
podniku.

Ďakujem za rozhovor!
Mgr. Marína Debnárová

Od januára sa štátny podnik LESY Slovenskej republiky môže pochváliť nielen kompletnou dozornou radou ale tiež kompletným 
vedením. Rady odborných riaditeľov doplnil Ing. Ján Schürger v pozícii výrobno-technického riaditeľa. S akými víziami a hlavnými 
úlohami sa 12.1.2021 zhostil uvedenej funkcie, sme zisťovali v našom rozhovore.

mohli postupne odbúravať. Je veľmi po-
trebné, aby sa postupne vybudovala vzá-
jomná dôvera s fokusom na samotný stav 
lesa a činnosť, ktorá by mala byť venovaná 
lesu, kde všetky kroky by mali viesť k zlep-
šeniu zdravotného stavu a  stabilite lesa. 
Nesmieme sa na to pozerať z hľadiska ľud-
ského života, ale z časového hľadiska lesa 
a dlhodobé ciele nastaviť týmto smerom.

Čo konkrétne bude Vašou prioritou 
najbližšie mesiace?

V prvom rade zastabilizovať proces výro-
by a zosúladiť najmä s obchodom, čo bude 
z hľadiska ekonomického alfou a omegou 
najbližších mesiacov. Následná práca by sa 
mala venovať požiadavkám, ktoré sú uve-

Jozef Dekret Matejovie (*12.7.1774 Čierny 
Balog-Dobroč †18.1.1841 Banská Bystrica) 
bol prvým priekopníkom moderného lesné-
ho hospodárstva. Pôsobil v  časoch enorm-
ného ničenia slovenských lesov pre potreby 
baní a hút. Svojou prácou zdokonaľoval les-
né hospodárstvo tým, že obnovoval vydran-
cované lesy.

„V okolí Banskej Bystrice a Brezna dal zales-
niť 3912  ha holín vrátane tých najextrémnej-
ších strmých lokalít. Bojoval proti nadmerným 
ťažbám a  prispieval k  budovaniu moderného 
lesníctva,“ pripomína generálny riaditeľ sek-
cie lesného hospodárstva a spracovania dre-
va Michal Tomčík.

Tento výnimočný lesník zalesňoval pre-
važne drevinami domáceho pôvodu. Po-
rasty, ktoré založil, sa doteraz zachovali pri 
Harmanci, Starých Horách a Slovenskej Ľup-

či. Bojoval proti nadmerným ťažbám aj proti 
plytvaniu s  vyťaženým drevom, zdokonaľo-
val evidenciu. Organizoval ťažbu do malých 
rúbaní pre  uľahčenie prirodzenej obnovy, 
presadzoval používanie ručných píl, budoval 
zariadenia na suchú a vodnú dopravu dreva, 
racionalizoval výrobu drevného uhlia. Zakla-
dal lúštiarne šišiek a  lesné škôlky. Snažil sa 
tiež o  zlepšenie sociálneho postavenia les-
ných robotníkov.

„Z pohľadu dnešného lesníctva je hlavnou 
zásluhou Jozefa Dekreta Matejovie pláno-
vané zalesňovanie v  duchu jeho vlastného 
hesla:  Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú 
predpokladom udržiavania života na  zemi. 
Na  jeho odkaz by sme nemali zabúdať,“ uza-
tvára poverený generálny riaditeľ štátneho 
podniku LESY SR Tomáš Čuka. 

Mgr. Marína Debnárová
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O osude lesníctva na Slovensku 
sa rozhoduje na Muránskej planine

Na prvý pohľad sa zdajú tieto slová silné 
a nadnesené, kto však sleduje dianie okolo 
zonácie Národného parku Muránska pla-
nina, určite sa tomu nebude čudovať. Sú 
to slová vyslovené s hlbokou pokorou voči 
všetkým lesníkom, ktorí pre lesnícky stav 
urobili mnoho. No zašlo to už príliš ďaleko 
a  očakávaný kompromis s  ochranárskou 
obcou je v nedohľadne. Práve naopak, sme 
tlačení do  kúta rôznymi úskokmi v  mene 
bezzásahu, ako napr. hlucháň, spoločenská 
a  politická objednávka. Veľmi dobre vie-
me, kde na  Slovensku máme v  národných 
parkoch pôvodné aj nepôvodné smrečiny, 
ktoré keď prejdú do bezzásahu, s ich nízkou 
autoregulačnou schopnosťou sú odsúde-
né na  rozpad. Deväť národných parkov 
s  deklarovanou 50% a  75% bezzásaho-
vosťou zatrasie od  základov so smreči-
nami na Slovensku. Po podkôrnikových 
kalamitách to bude druhý ťažký úder 
pre smrekové porasty a lesníctvo vôbec. 
Ako malý osemročný chlapec som s ot-
com na polesí Hrdzavé na Muránskej pla-
nine dal podľa jeho pokynov prvú bod-
ku na kmeň stromu určeného na ťažbu. 
Dnes mám 58 rokov a  s  úžasom sledu-
jem nároky ochranárskej obce, ktoré 
neberú ohľad na  históriu a  názor iných 
skupín vidieckeho obyvateľstva.

Panstvo Muráň bolo najväčším majet-
kovým celkom rodov Koháry-Coburg. Filip 
Coburg užíval panstvo Muráň a  jeho lesný 
majetok najdlhšie a  značne zmodernizoval 
celé hospodárstvo, najmä lesné. Zalesňova-
nie a hospodársky plán sa neuplatňoval. Až 
v  r. 1809 v Beňuši a v  r. 1812 sa na Murán-
skom panstve vysievala jedľa na  rúbaniská 
a zbieralo sa semeno. Skutočné hospodáre-
nie v  lese nastalo až po  príchode Ľudovíta 
Grainera, ktorý sa stal riaditeľom lesov aj 
na Muránskom panstve. Zaviedol poriadok 
a  systém do  lesného hospodárenia. Vyko-
naná úprava lesného hospodárstva Graine-
rom bola progresívna a slúžila ako vzor pre 
iné lesné úrady. V  r. 1840 sa vytvoril Lesný 
úrad v Muráni. Po druhej svetovej vojne bol 
vytvorený Lesný závod Muráň, ktorý patril 
pod Krajský inšpektorát Košice. V  súčasnej 
dobe sú v  jadrovej časti Muránskej planiny 
dve lesné správy v pôsobnosti Odštepného 
závodu Revúca.

Povozníctvo a  furmanstvo bolo okrem 
poľnohospodárstva druhou najčastejšou 
formou obživy Muránčanov. V lete prevláda-
lo poľnohospodárstvo. Lúky na  Muránskej 
planine majú dodnes pomenovanie pod-
ľa mien gazdov. Baranovo – gazda Baran, 
Gajdáľky – gazda Gajdáľ, Maratínova poľaň 
– gazda Maratín, Vrbjarova poľaň – gazda 
Vrbjar. Poľnohospodárske pozemky v  oko-

lí Muráňa si miestni gazdovia kupovali pre 
obživu svojich rodín. Mnohí z  nich odchá-
dzali do Ameriky, aby si za zarobené penia-
ze mohli kúpiť roľu v rodnej obci. Veľakrát si 
obmedzovali jedlo, aby na túto kúpu našet-
rili. Teraz chce Ministerstvo životného pro-
stredia pozemky prevziať pod svoju správu 
a  lesy previesť do bezzásahu. Tento zámer 
nie je nič iné ako neúcta k  našim pred-
kom, aj dnes tu žijúcim ľuďom, pracu-
júcim v  poľnohospodárstve a  lesníctve. 
Aj dnes v  jadrovej časti Muránskej planine 
na území dvoch lesných správ vygeneruje-
me pre živnostníkov zárobok 800.000 € roč-
ne. Pre obec Muráň daň z  nehnuteľnosti 
v  sume 100.000 € za  rok. Do  toho musíme 

zahrnúť drevnú surovinu (ekologický, ob-
noviteľný, udržateľný zdroj, viažúci uhlík 
na  dlhé desaťročia až storočia), ktorý živí 
ďalších ľudí v  regióne alebo inde na  Slo-
vensku. Samozrejme nie sme proti turizmu, 
ale uvedomme si, že Muránska planina nie 
je Yellowstone ani Vysoké Tatry. Zonácia 
predkladaná ochranárskou obcou by mala 
obrovský sociálny dopad.

Lesníci vystupujú slušne, neagresívne, 
robíme si svoju robotu. Výsledok – útoky 
na  lesnícky stav, agresivita, kriminalizácia, 
vyhrážky. Ekoaktivista poukáže na to, že TU 
Zvolen ho naučila len stavať cesty a  rúbať. 
Je to zarážajúce, ale ešte viac nepochopi-
teľné, že na to nereagujeme, nereaguje ani 
dekan lesníckej fakulty či rektor univerzity. 
Či ticho súhlasia s  vyjadreniami na  úroveň 
ich školy? Nereagovali sme ani pri vzniku 
veľkých kalamitných holín, nevedeli sme to 
verejnosti vysvetliť, čo sa nám dnes vracia. 
Sami na  seba poukazujeme, aké „chyby“ 
sme spravili – a pritom sme len dodržiavali 
zákony Slovenskej republiky. Čo robí ochra-
nárska obec – sú bez chyby! Rodič, ktorý 
iba karhá svoje deti je zlý rodič. Lesníctvo 
na Slovensku má stále popredné miesto vo 
svete, má obrovské množstvo odborníkov. 
Naučme sa prezentovať a vyzdvihovať dob-
ré veci a hlavne odbornosť. Máme čo ukázať.

Ministerstvo životného prostredia sa hrá 
na hru o národných parkoch. V skutočnosti 
sú to v drvivej väčšine prírodné parky (Natur 
park). Ochrana prírody na Slovensku po-
trebuje kvalitné prehodnotenie chráne-
ných území v  zmysle Programového vy-
hlásenia súčasnej vlády a až potom môže 
kvalifikovane rozhodnúť a konať. V opač-
nom prípade je to vysoko neodborné. Čo si 
máme myslieť o tom, keď organizácia IUCN 
v  roku 2016 prehodnotila územie NP Mu-
ránska planina a zaradila do kategórie V, čiže 
úroveň chránenej krajinnej oblasti s dopln-
kom ponechania hospodárenia v  terajších 
rozmeroch. Kriticky ohrozeného hlucháňa 
má zachrániť ničnerobenie? Presadzovaná 

druhova ochrana likviduje druhy navzá-
jom. Hlucháňa chceme udržať v  súžití 
s  medveďom, vlkom, rysom, líškou, ku-
nou, krkavcom. Všetky tieto druhy majú 
v  prírode svoje miesto, aj v  človekom 
zmenených ekosystémoch, urbanizo-
vanej krajine. Tak isto ako človek, musia 
mať však svoje limity. Či človeka chceme 
silou-mocou z tohto reťazca vylúčiť? No 
my sme jeho súčasť.

Súčasný Minister pôdohospodár-
stva a  rozvoja vidieka v  roku 2020 dva-
krát navštívil Muránsku planinu, aby sa 
na  vlastné oči presvedčil, o  čo vlastne 
v tejto kauze ide, aby mohol kvalifikova-

ne rozhodnúť. Je to úcty hodné. Podľa jeho 
pokynov sme vypracovali návrh – zonáciu. 
Z  navrhovanej výmery NP cca 25.000  ha 
sme navrhli národný park s  výmerou cca 
11.000  ha, so všetkými doterajšími prírod-
nými rezerváciami, s  50%-nou bezzásaho-
vosťou s dobrým výhľadom na 75%-nú bez-
zásahovosť. Zbytok by tvoril prírodný park. 
S  týmto návrhom súhlasia všetky dotknuté 
subjekty aj s 15-timi dotknutými samosprá-
vami. Nesúhlas vyjadrila len ochrana prírody. 
Potom kde je tá rovnováha medzi dotknutý-
mi subjektmi, alebo komu má slúžiť NP MP?

Veríme tomu, že keďže je minister pô-
dohospodárstva lesník, pomôže nám pre-
sadiť odbornosť, kritériá a zákonnosť tohto 
procesu, kde bude mať lesníctvo so svojím 
odborným a  jemným hospodárením tak 
ako doteraz, svoje pevné miesto. Lesníctvo 
a poľnohospodárstvo budú v týchto horna-
tých regiónoch vždy dôležité a rozhodujúce 
piliere života ľudí, ktorí sú spätí s prírodou. 
Reči o  výrube Muránskej planiny sú neod-
borné a hlboko zavádzajúce. Ochrana príro-
dy má na  Muránskej planine tak isto svoje 
miesto, no v  žiadnom prípade to nemôže 
byť z  jej strany diktát, ako je to doteraz pri 
zonácii NP Muránska planina.

Ing. Cyril Bábeľa st.,  
vedúci LS Veľká Lúka, OZ Revúca

Ochrana lesa v minulosti na Muránskej planine
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prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – 
predseda
Vznik funkcie: 15.12.2020
V r. 1986-1991 absolvoval Lesnícku fa-
kultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej 
vo Zvolene (dnes TU vo Zvolene), kde 
následne pôsobil ako odborný asistent, 
docent a od r. profesor a garant študij-
ného programu Ekosystémové služby 
lesov. V rokoch 2003-2011 bol prodeka-
nom Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pre 
vonkajšie vzťahy a v r. 2012-2020 zastá-
val funkciu dekana fakulty. Od roku 2014 
pôsobí ako zástupca koordinátora odde-
lenia 8.01.04  Water supply and quality 
v rámci Medzinárodnej únie lesníckych 
výskumných organizácií (IUFRO).  Od 
roku 2005 bol členom Predstavenstva 
a rád Agentúry na podporu výskumu a 
vývoja s rozpočtom ca 30 mil EUR/rok. 
Prof. Pichler absolvoval dlhodobé študij-
né (ETH Zürich 1992-1993, TU Drážďany 
1994-95) a pracovné pobyty na univer-
zitách v zahraničí (Kalifornská univerzita 
1996-1997) a prednášal na lesníckych 
fakultách v Nemecku, Španielsku, Veľkej 
Británií, v USA a v ďalších krajinách. Ply-
nule ovláda anglický, nemecký a ruský 
jazyk, ako aj základy arabského a čínske-
ho jazyka.

Dozorná rada LESY SR
Nielen kompletné vedenie, ale tiež Dozorná rada sú najdôležitejšími orgánmi riadenia štátneho podniku LESY SR, s ktorými vstu-
pujeme do roku 2021. Dozorná rada, ktorá ako volený kolektívny orgán štátneho podniku vykonáva svoju pôsobnosť a činnosť 
v súlade so Zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a štatútom dozornej rady, bola skompletizovaná 15.12.2020. Za základnú pôsobnosť Dozornej rady možno považovať kontrolnú 
funkciu nad činnosťou štátneho podniku a jeho hospodárením. Dozorná rada vykonáva kontrolu ako predbežnú a následnú. Do-
zorná rada vykonáva tiež priebežnú kontrolu, keďže do jej pôsobnosti spadá i dohliadanie na vedenie a hospodárenie štátneho 
podniku, kontrolu údajov v účtovných knihách, ako aj ďalších dokladov. Dozorná rada sa tiež vyjadruje k rozdeleniu, zlúčeniu, 
splynutiu a zrušeniu štátneho podniku. Okrem iného prerokúva základné otázky koncepcie, rozvoja podniku a jeho podnika-
teľskej činnosti. Prerokúva audítormi overenú ročnú a mimoriadnu účtovnú uzávierku. Výber audítorov na tento účel schvaľuje 
rada. Podľa výsledkov hospodárenia uvedených v ročnej účtovnej uzávierke rozhoduje o použití zisku a úhrade strát. Členovia 
dozornej rady ako kontrolného úradu sú volení na funkčné obdobie päť rokov. Predstavujeme Vám všetkých deväť jej členov. 

JUDr. Ing. Erik Sibal
Vznik funkcie: 15.12.2020
Po absolvovaní Právnickej fakulty v Trnave v roku 2007 na-
stúpil ako právnik do spoločnosti BUKÓZA HOLDING a.s.. 
V roku 2009 na vlastnú žiadosť odišiel pracovať do advo-
kátskej kancelárie v Michalovciach a súčasne začal externé 
štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podniko-
vohospodárska fakulta Košice, Odbor Ekonomika a  ma-
nažment podniku. Po vykonaní advokátskej praxi a počas 
štúdia začal s podnikaním v oblasti realít a dopravy čomu 
sa venuje dodnes. V roku 2018 bol zvolený za mestského 
poslanca v  Michalovciach. Je ženatý a  má jednu dcéru. 
Medzi jeho záľuby patrí šport, najmä hokej a cestovanie.

doc. JUDr. Jozef Tekeli , Phd.
Vznik funkcie: 15.12.2020
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. je vysokoškolským učiteľom 
v odbore Správne právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Ko-
šiciach, v rámci ktorého je garantom predmetu Právo ži-
votného prostredia. V aplikačnej praxi v súčasnosti vyko-
náva advokáciu. V minulosti pôsobil ako hlavný kontrolór 
mesta. Profesne sa špecializuje na kontrolu vo verejnom 
sektore. Výkonu kontroly zasvätil svoju vedeckovýskumnú 
činnosť i doterajšiu aplikačnú prax. Je profesionálnym lek-
torom viacerých vzdelávacích organizácii pre celoživotný 
koučing expertov z oblasti kontroly verejnej správy.“

Ing. Miroslav Tököly
Vznik funkcie: 01.11.2020
56-ročný lesný inžinier, s 33-ročnou praxou v lesnom hos-
podárstve na pracovných pozíciách v rámci lesného pod-
niku. Po ukončení VŠ štúdia vo Zvolene ako projektant les-
ných ciest, neskôr technológ prípravy výroby na Lesnom 
odštepnom závode v  Košiciach. Od roku 1993 do súčas-
nosti - pôsobenie v Mestských lesoch Košice a.s. postupne 
od pozície referenta prípravy výroby a investičnej činnosti, 
vedúceho ekonomického oddelenia, v období 1999-2019 
ekonomický námestník riaditeľa, v období 2005-2019 zá-
roveň člen predstavenstva, v súčasnosti pracuje na pozí-
cii projektového manažéra. Držiteľ odborných osvedčení 
z oblastí marketingu, daňového a  pôdohospodárskeho 
poradenstva. Jazyková znalosť angličtiny na úrovni C1-C2.
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Ing. Martin Kovalčík
Vznik funkcie: 21.07.2020
Po skončení Lesníckej fakulty TU Zvolen v roku 1999 a ZVS začal pracovať v rámci štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky od 1.7.2000 ako vedúci LO na LS Polomka, OZ Beňuš, neskôr ako technik a referent 
pre ochranu lesa a poľovníctvo. Od 1.12.2005 až doteraz zastáva pozíciu vedúceho Lesnej správy Beňuš. Do 
Dozornej rady bol delegovaný Odborovým zväzom Drevo-Lesy-Voda na základe výsledku volieb a Zmluvy 
o výkone člena DR s MPRV SR účinnej od 19.9.2020. V rámci OZ DLV pôsobí ako predseda ZO, člen Predsed-
níctva OZ DLV – podpredseda Lesníckej sekcie. Je členom Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veteri-
nárstvo a rybolov, členom technickej komisie PEFC, členom SLsK.
„Lesníctvo v našej rozvetvenej rodine je niekoľko generačnou tradíciou. Dalo by sa aj obrazne povedať, že 
nám v žilách prúdi zelená krv. Práca je u nás poslaním, ktoré sa snažím zodpovedne napĺňať a vždy hľadať 
riešenia. Som hrdý na prácu svojich predkov, na svoje „čierno-handeľské korene“ a teším sa, že vyrastajú 
ich pokračovatelia. Lesníctvo si nezaslúži súčasný stav a postavenie. Právom si zaslúži postavenie nielen na 
pevných historických základoch, na tradíciách, ale predovšetkým na dlhoročných výsledkoch našej špičko-
vej lesníckej vedy a výskumu, vynikajúceho lesníckeho školstva ako aj prepracovaných, praxou overených 
a rešpektovaných postupov. Je to len na nás všetkých kolegyne, kolegovia. LESU ZDAR!“ -as-

Jozef Minarik
Vznik funkcie: 08.06.2020
Po ukončení SLTŠ v Prešove začal pracovať na LZ Jasov, LS Sokoľ ako technik výroby. Od roku 1986 ako sa-
mostatný technik LZ Košice LS Čermeľ a následne v roku 1988 v pozícii referenta pre ťažbu dreva LZ Košice. 
Od roku 1993 bol vedúcim odbytu LZ Košice. V roku 1998 sa stal referentom odbytu na ústredí podniku 
Lesy Košice, neskôr samostatným technikom SDMS Košice. V rámci OZ Košice prešiel viacerými pracovnými 
zaradeniami, kde od roku 2011 až do súčasnosti zastáva funkciu referenta obchodu. V rokoch 2013-2020 
bol členom dozornej rady štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, delegovaný zástupca zamestnan-
cov. Okrem toho je zástupcom zamestnancov LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, prvý podpredse-
da Odborového zväzu DLV, Predseda Výkonnej rady OZ DLV, člen Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel.

Ing. Peter Zima
Vznik funkcie: 08.06.2020
Po ukončení štúdií na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v r. 1985-1995 pôsobil v rámci štruktúr 
Lesoprojektu na pobočke Zvolen v pozícii projektant HÚL a následne rokoch 1995-2002  tej istej inštitúcii 
na pozícii vedúci projektant HÚL a v rokoch 2003 ako zástupca riaditeľa pre prípravu a dokončenie PSL 
(LHP). Od roku 2005 pôsobí v rámci štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, na generálnom riaditeľ-
stve v Banskej Bystrici, kde bol zaradený do roku 2015 ako vedúci odborný referent špecialista pre HÚL na 
odbore HÚL a certifikácie. Od roku 2015 až po súčasnosť zastáva pozíciu vedúceho daného odboru. Je drži-
teľom odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie LHP a odbornej spôsobilosti na výkon OLH. Taktiež pôsobí 
ako lektor a skúšobný komisár pre skúšky OLH pre HÚL, LHE a ako skúšobný komisár pre skúšky odbornej 
spôsobilosti vyhotovovateľov PSL (LHP).

Ing. Igor Viszlai
Vznik funkcie: 08.06.2020
Pre organizácie štátnych lesov pracuje od roku 1983, od ukončenia strednej lesníckej školy a ZVS. Začínal 
ako praktikant, neskôr pracoval ako lesník, technik lesnej správy, vedúci lesnej správy až po riadiace po-
zície na OZ a GR. Po návrate do lesníckej prevádzky pokračuje v PBHL, ktoré jeho predchodca realizoval 
už desiatky rokov a ako sa vyjadril, nepotreboval k tomu ani nariadenia, pokyny, zmenu zákona... Chce 
to v prvom rade záujem. Do volieb za člena dozornej rady ho navrhli kolegovia z OZ Revúca. Za dôveru, 
ktorú získal „doma“ a aj na iných odštepných závodoch či GR, chce v prvom rade poďakovať a verí, že ju 
nesklame. 

Ing. Adrián Macko
Vznik funkcie: 15.12.2020
Po ukončení štúdia na TU Zvolen začal v roku 2005 pracovať v spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. v Krupine, kde 
zotrval do roku 2011, kedy spoločnosť dobrovoľne opustil z osobných dôvodov. V roku 2013 nasledovalo 
zamestnanie na GR ŠOP SR, kde do roku 2014 pôsobil na odbore ochrany lesných biotopov. Od roku 2014 
až do polovice roku 2020 pôsobil v samospráve a vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Krupina pôsobil 
celých šesť rokov. Od 1.7.2020 je v služobnom pomere na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, kde aktuálne pôsobí vo funkcii vedúceho protikorupčného oddelenia.
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V  južnej časti Slanských vrchov, len pár 
stoviek metrov od tranzitnej obce Dargov sa 
rozprestiera malebná Bačkovská dolina. Jej 
územie bolo už v roku 1967 vyhlásené za ná-
rodnú prírodnú rezerváciu najmä z dôvodu 
hniezdenia vzácnych dravcov a ďalších dru-
hov vtákov. V  súčasnosti je turisticky veľmi 
vyhľadávanou lokalitou, na  prechádzkach 
tu často stretnete rodiny s deťmi, seniorov či 
majiteľov psov so svojimi štvornohými milá-
čikmi.

Na  rázcestí pri vstupe do  Bačkovskej do-
liny mohli okoloidúci turisti dlhé roky po-
zorovať starý senník, ktorý však, žiaľ, bol vo 
veľmi zlom technickom stave. Mal úplne 
zničenú strechu a celý bol obrastený krovím. 
Na  skutočnosť, že sa jedná o  unikát – sen-
ník karpatského typu – upozornila lesníkov 
z Odštepného závodu Sobrance jedna veľmi 
pozorná návštevníčka. Tá im porozprávala, 
o akú vzácnu a výnimočnú stavbu ide a po-
prosila ich o  jej zachovanie. A tak bolo roz-
hodnuté: senník v  Bačkovskej doline treba 
jednoznačne zachrániť!

Lenže ako? Nájsť dodávateľa, ktorý by bol 
ochotný urobiť práce za  stanovených pod-
mienok, nebolo vôbec také jednoduché. 
Sobraneckí lesníci totiž trvali na tom, aby si 
senník zachoval svoj pôvodný ráz a na jeho 
opravu boli použité drevené šindle. Strecha 
mala byť okrem toho aj naďalej posúvateľná, 

ako tomu bolo doposiaľ, a mala sa dať nasta-
viť do rôznej výšky.

Nakoniec sa ale ochotní a  šikovní ľudia 
našli a mohlo sa pristúpiť k realizácii. Oprava 
senníka bola ukončená presne podľa plánu – 
v posledný novembrový deň roku 2020. Pro-
jekt obnovy bol financovaný z  menovitých 
akcií Generálneho riaditeľstva LESY SR, š.p. 
– celkovo sa tu z týchto zdrojov investovalo 
2.000 eur.

Okrem samotnej obnovy senníka na  ráz-
cestí Bačkovskej doliny lesníci z OZ Sobran-
ce, LS Sečovce vykonali v  uvedenej lokalite 
aj ďalšie práce. Zrealizovali terénne úpravy 
okolo senníka, nainštalovali tabuľu Les nie je 
smetisko a osadili aj drevené sedenie, ktoré 
vyrobil ich stolár.

Veľké poďakovanie preto patrí nielen do-
dávateľom, ale aj celému kolektívu Lesnej 
správy Sečovce – vedúcemu LS, technikom 
a vedúcim LO, pretože bez ich práce a pomo-
ci by sa celá akcia obnovy unikátneho senní-
ka nedala uskutočniť.

Veríme, že verejnosť bude obnovený 
senník využívať ako altánok a  všetci turisti 
si v ňom počas svojich prechádzok Bačkov-
skou dolinou radi oddýchnu.

Lesu a turistike zdar!
Ing. Lucia Miňová, PhD., 

Mgr. Lucia Čekovská

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden starý senník...
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Potreba vybudovať plechový sklad poľ-
nohospodárskych strojov na  LS Kokošovce 
vznikla z  dôvodu, že na  OZ Prešov sa v  sú-
časnej dobe realizuje projekt z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
nazvaný „Spoločne za zachovanie a obnovu 
biodiverzity Karpatských horských ekosysté-
mov“. Súčasťou tohto projektu je aj vybave-
nie poľnohospodárskou technikou, a to:
1. univerzálnym kolesovým traktorom s prí-

slušenstvom: mulčovač, bubnová kosa, 
obracač, zhrňovač, lis na  výrobu balíkov, 
balička, brány, náves

2. horskou kosačkou s príslušenstvom: mini-
balíkovač, lis, obracač, zhrňovač, svahový 
mulčovač, disková kosa, sklápací príves
Vzhľadom na skutočnosť, že práce s poľ-

nohospodárskou technikou budú prebie-
hať väčšinou v  PR Slanské vrchy III a  IV, je 
potreba túto techniku garážovať a  usklad-
niť príslušenstvo tak, aby nedošlo k  jej 
poškodeniu. Ako vhodný priestor sme ur-
čili areál LS Kokošovce, kde sa nachádza 
prevádzková budova s  dvoma garážami 
a sociálnym zázemím pre obsluhu. K tomu 
vznikla nevyhnutná potreba dobudovať 
plechový sklad na  uskladnenie poľnohos-
podárskej techniky a  príslušenstva. Išlo 
o stavebnú investíciu, ktorá bola schválená 
Odborom investícií generálneho riaditeľ-
stva LESY SR, š.p..

Samotný objekt skladu je jednopodlažný, 
bez pivnice, pravidelného tvaru. Pôdorys 
je obdĺžnikový s  rozmermi 20,50 x 7,00  m. 
Sklad je rozdelený na dve 4,0 m (svetlá šírka) 
široké kóje a štyri 3,0 m (svetlá šírka) široké 
kóje. Každá má vstupné vráta – dvojkrídlové.

Nový sklad 
poľnohospodár-

skej techniky 
na OZ Prešov

Stavba pozostávala z  dvoch stavebných 
objektov: SO 01 – základy a SO 02 – vrchná 
stavba – plechový sklad, a realizovala ju fir-
ma EUROKOV SK, s. r. o., Orlov.

Celkový náklad stavby po  procese ve-
rejného obstarávania, kde išlo o  zákazku 
s nízkou hodnotou, predstavuje sumu za ob-
jekt SO 01 – základy 12.557,77 € (tu treba 
spomenúť, že sa realizovali aj základy pre 
garáže na  dve osobné autá a  príves pre LS 
Kokošovce) a objekt SO 2 – samotný plecho-
vý sklad 29.450,00 € (spolu SO 01 + SO 02 = 
42.007,77 € bez DPH).

Ing. Peter Fedor, OZ Prešov
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Ekologická obnova horských lúk
V  posledných rokoch sme svedkami vý-
raznej degradácie mnohých biotopov 
a  znižovania ich biodiverzity. Súčasná 
situácia v  zanechaní tradičného hospo-
dárenia spôsobila, že mnohé významné 
lúky sa prestávajú obhospodarovať. Ne-
priaznivá situácia je najmä v  odľahlých 
horských oblastiach a  v  územiach s  ná-
ročnými prírodnými a  klimatickými pod-
mienkami, kde je ťažšia dostupnosť pre 
bežnú poľnohospodársku mechanizáciu. 
Výroba sena z horských lúk z dôvodu zní-
ženia stavov hospodárskych zvierat sa 
stáva nie príliš ekonomicky prospešnou 
činnosťou a  zaujímavejším sa stáva mul-
čovanie trávnych porastov ako pravidelný 
spôsob obhospodarovania. Avšak z dlho-
dobého hľadiska vplyvom mulčovania 
najmä v  neskoršom termíne dochádza 
k výrazným zmenám druhového zloženia, 
zvyšovaniu obsahu živín v pôde a znižo-
vaniu biodiverzity týchto spoločenstiev.

Vzhľadom na  uvedenú situáciu a  snahu 
zlepšiť druhovú diverzitu horských ekosys-
témov v karpatskej oblasti sa vedúci partner 
Lesy SR, š.p. na  OZ Liptovský Hrádok a  OZ 
Prešov a  v  spolupráci s  partnermi projektu 
Uniwersytet Rolniczy v  Krakowe a  Národ-
ným poľnohospodárskym a potravinárskym 
centrom, rozhodli podať spoločný projekt 
so zameraním na obnovu horských lúk. Vý-
sledkom takmer dvojročnej prípravy, ktorá 
predchádzala podaniu projektu je schválený 
projekt „Spoločne za zachovanie a obnovu bi-
odiverzity karpatských horských ekosystémov“ 
v rámci cezhraničnej výzvy Interreg PL-SK.

V  minulosti boli horské lúky pravidelne 
kosené a  seno z  nich sa ukladalo na  zimné 
kŕmenie pre hospodárske zvieratá a  lesnú 
zver. Aj z  odľahlých, nedostupných plôch 
sa seno zvážalo. Lúky boli nádherné, plné 

je udržanie a  zachovanie druhovej rozma-
nitosti horských karpatských ekosystémov 
prostredníctvom tradičných postupov a  ich 
ekologická obnova s  použitím nových ne-
konvenčných spôsobov obnovy. Základným 
princípom je začať dané územie využívať, či 
už kosením alebo pasením. Pre účely projek-
tu sa zakúpilo potrebné strojové vybavenie, 
horské kosačky, svahový traktor s príslušen-
stvom, keďže sa jedná väčšinou o ťažko do-
stupné horské lúky vo vyšších nadmorských 
výškach.

O aké spôsoby obnovy ide?
Okrem tradičného manažmentu vo for-

me pravidelného kosenia na  zlepšenie 
stavu a  zvýšenie biodiverzity horských lúk 
sú v  projekte navrhnuté nové inovatívne 
prírode blízke spôsoby obnovy. Za  vhodné 
obnovné opatrenia sa považuje prenos ze-
leného sena a  použitie kartáčového zberač 
semien pre zvýšenie biodiverzity druhovo 
bohatých lúk.

V  rámci obnovných zásahov sme na  po-
škodených plochách po približovaní a ťažbe 
dreva, v  bývalých lesných škôlkach, resp. 
na degradovanom trávnom poraste realizo-
vali ekologickú obnovu formou nastielania 
zeleného sena z blízkych druhovo pestrých 
trávnych porastov. V rámci inovatívnych me-
tód obnovy sme zaviedli spôsob získavania 
zrelých semien z  druhovo bohatých poras-
tov prostredníctvom kartáčového zberača 
semien. Doteraz jedinou oblasťou, kde sa 
dlhodobo venujú obnove kvetnatých lúk 
za  použitia regionálnych zmesí práve pros-
tredníctvom kartáčového zberača semien, 
sú CHKO Bíle Karpaty v  Českej republike. 

pestrofarebných kvetov. Po kosbe sa spása-
li, čím sa kolobeh živín vracal späť do pôdy. 
Radosťou bolo po takej krajine chodiť a vní-
mať jej krásu. V súčasnosti, zvlášť horské lúky 
vplyvom opustenia hospodárenia sú mnohé 
odsúdené na zánik a nastáva ich degradácia. 
Preto sme spoločne s  partnermi projektu 
podali projekt, ktorý bol vyhodnotený ako 
druhý najlepší.

Projekt na obnovu horských lúk
Na  vybraných lokalitách pohraničného 

územia v  strednej a  v  severnej časti Slo-
venska (Nízke Tatry, Veľká Fatra, Slanské 
vrchy, Čergov, Slovenský raj) prebieha ce-
loplošná obnova územia na  výmere 130 
ha. Hlavným cieľom (zameraním) projektu 

Ručné rozhodenie a pomocou obracača sena

Pokosená zdrojová druhovo bohatá lúka
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Práve obnova druhovo bohatých porastov 
v Bielych Karpatoch bola inšpiráciou zaviesť 
tento experiment aj pri obnove karpatských 
horských ekosystémov. Na  Slovensku je to 
teda jedinečná záležitosť, kedy po  prvý-
krát dôjde k obnove horských lúk za použi-
tia takto získaného semenného materiálu 
z  druhovo bohatých trávnych porastov. 
Z environmentálneho hľadiska to má obrov-
ský význam pre zvýšenie biologickej rozma-
nitosti územia a zlepšenie ekologickej stabi-
lity krajiny.

Ekologická obnova – v čom spočíva?
Po  pokosení zdrojového porastu v  čase 

dozrievania väčšiny trávnych semien (1.-
2. dekáda júla), malo by to byť neskôr ako 
v  čase bežného kosenia, sa čerstvo poko-
sená biomasa rozprestrie na plochu určenú 
k  obnove. Pomer zdrojovej plochy k  obno-
vovanej sa pohybuje v  rozpätí od  1:2 u  ve-
getácie s  vysokou produkciou biomasy až 
po  8:1 u  nízkej vegetácie s  nízkou pokryv-
nosťou, v závislosti na type zdrojovej vege-
tácie a produkcii biomasy. V našom prípade 
sme volili pomer 2:1. Odporúča sa hmotu 
rozhodiť v  hrúbke 5-10  cm trávnej hmoty 
(t.j. 1-2 kg čerstvej hmoty na m2). Je dôležité 
hmotu pravidelne obracať, aby sa semená 
dostali ľahšie do pôdy. Po vysušení a objave-
ní sa klíčiacich rastlín (cca štyri týždne) by sa 
malo seno odstrániť, aby semená mohli ľah-
šie klíčiť. Ak by biomasa zostala na  ploche, 
zabraňuje to klíčeniu semien.

Ono to vyzerá, že sa to ľahko hovorí a že 
je to úplne jednoduchá vec. Nápad s cieľom 
prirodzene obnoviť plochy určené k obnove 
sa po  neočakávaných technických problé-
moch, ktoré počas práce nastali v  súvislos-
ti so zberom pokosenej hmoty, mnohým 
nepozdával. Pravdou je, že to nie je bežný, 
komerčný spôsob obnovy. V  Liptovskom 
Hrádku, v okolí Čierneho Váhu, išlo o obno-
vu plochy po ťažbe dreva a degradovaného 
trávneho porastu. V Prešove, v katastri Smi-
žany, išlo o  obnovu bývalej lesnej škôlky. 
K získaniu druhovo bohatého trávneho po-
rastu bolo potrebné pokosiť 5 ha zdrojové-
ho porastu zväzu Arrhenatherion a následne 
preniesť na 2,5 ha obnovovanú plochu. Za-
loženiu trávneho porastu predchádzala prí-
prava obnovovanej plochy s likvidáciou pô-
vodného porastu mechanickým narušením 
a  spracovaním pôdy. Prenos zeleného sena 
sa uskutočnil v dobe zrelosti žiadúcich dru-
hov rastlín v 2.-3. dekáde júla. Odvoz hmo-
ty a  rozhodenie čerstvého zeleného sena 
na  ploche sa realizovalo pomocou zbera-
cieho voza. Rozhodenie biomasy na ploche 
sa vykonávalo ručne a  pomocou obracača 
sena, čo si vyžadovalo aj veľké množstvo fy-
zickej ručnej práce a vynaloženého ľudského 
úsilia. Napokon sa nám to spoločnými silami, 
aj vďaka Ing.  Mirkovi Priechodskému, PhD. 
z  OZ Liptovský Hrádok. ktorý zabezpečo-
val realizáciu ekologickej obnovy spoločne 
s Ing. Štefanom Fedorkom, podarilo úspešne 
zvládnuť. Množstvo zozbieraného materiálu 
zo zdrojových plôch o rozlohe päť hektárov 

predstavovalo približne 40 ton zelenej hmo-
ty.

Veľmi ma potešili slová traktoristu, ktorý 
sa zaujímal o  to, čo robíme, o  čo nám ide 
a videl v tom dobrú vec. Výsledok bude po-
znateľný v budúcom roku, a najmä v ďalších 
rokoch, no na  základe predbežnej kontroly 
stavu porastu už badať klíčiace, vzchádzajú-
ce rastliny. Pre dobrý výsledok je potrebné 
urobiť odburiňovaciu kosbu na  elimináciu 
nežiadúcich burín. Najväčším problémom 
pri samotných prácach bolo zohnať firmu, 
ktorá bola ochotná dodať službu ako celok, 
vrátane všetkých pratotechnických úkonov. 
V súčasnosti je nielen v poľnohospodárstve, 
ale aj v lesníctve najväčším problémom nájsť 
ľudí a obslužný personál, ktorí by chceli pra-
covať v tomto odvetví, pretože to neprináša 
také finančné „benefity“ ako v  iných odvet-
viach.

Druhý spôsob obnovy je prostredníctvom 
kartáčového zberača semien. Výhodou je, že 
je ním možné opakovane vyčesávať ten istý 

Záverom, je možné konštatovať, že sa 
jedná o  veľmi účinné, ekonomicky výhod-
né, prírode blízke spôsoby obnovy. Takto 
získané osivo autochtónnych druhov rastlín 
z  druhovo pestrých porastov môže slúžiť 
na  obohatenie existujúceho, druhovo chu-
dobného lúčneho porastu, či na  založenie 
nového druhovo pestrého porastu. V zahra-
ničí sú tieto spôsoby obnovy pomerne často 
využívané na  obnovu poškodených plôch 
lyžiarskych zjazdoviek, skládok odpadu, 
diaľnic, ale aj na vytvorenie vidieckej krajiny 
v mestách, parkoch, záhradách. Takto zatráv-
nené plochy, prírode blízkymi spôsobmi, pri 
rešpektovaní daných lokálnych ekologic-
kých podmienok, sú veľkým prínosom pri 
obnove krajiny.

Viac informácií ohľadne konkrétnych pro-
jektových aktivít a fotodokumentácie je mož-
né nájsť na  oficiálnych internetových strán-
kach partnerov: www.lesy.sk, www.nppc.sk.

Ing. Janka Martincová, PhD.
koordinátor projektu NPPC – VÚTPHP

porast aj viackrát po  sebe, zatiaľ čo porast 
zostáva nepokosený a rastliny môžu pokra-
čovať v  ďalšom vývoji. V  dobe postupnej 
zrelosti jednotlivých skupín rastlín je možné 
uskutočniť ďalší zber v  tom istom poraste. 
To znamená, že je ním možné získavať ako 
skoršie tak neskoršie dozrievajúce seme-
ná. Je možné ho použiť aj na  svahovitých 
pozemkoch, ktoré sú pre klasický kombajn 
ťažko prístupné. Jedná sa o  prídavné zaria-
denie, ktoré môže byť nesené vpredu alebo 
na bočnej strane traktora. Kvôli pandémii ko-
ronavírusu sa nemohla uskutočniť praktická 
ukážka činnosti priamo v  teréne za  účasti 
projektových partnerov, orgánov ochrany 
prírody a odbornej verejnosti.

Poďakovanie
Projekt je spolufinancovaný Európskou 

úniou z prostriedkov Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja v  rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slo-
vensko 2014 – 2020. Príspevok vznikol v rámci 
projektu „Spoločne za  zachovanie a  obnovu 
biodiverzity karpatských horských ekosysté-
mov“. Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto 
publikácie nesú jej autori a nedá sa stotožniť 
s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.

Ručné rozhodenie čerstvého zeleného sena na obnovovanú plochu
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K  zníženiu stavu koní a  k  celkovému po-
klesu úrovne chovu na Slovensku došlo kon-
com minulého a začiatkom tohto storočia aj 
tzv. transformáciou chovov v  takých podni-
koch ako boli Motešice, Nový Tekov, Šamorín 
či Veľký Šariš. Bohužiaľ, v tomto prípade platí, 
že slovo transformácia je synonymom slova 
likvidácia.

Chov koní prešiel výraznou zmenou svojej 
funkcie, ktorú si vyžiadali celospoločenské 
zmeny. Napriek tomuto konštatovaniu ne-
možno povedať, že význam chovu koní sa 
dá vo všeobecnosti bagatelizovať. Práve na-
opak. Toto odvetvie je významnou súčasťou 
nášho života. Jeho význam vzrastá úmerne 
so záujmom najmä mladej generácie o špor-
tové a  rekreačné jazdenie, s  ekologizáciou 
obhospodarovania lesov a aj s narastajúcou 
túžbou ľudí po relaxe v prírode, čo prispieva 
k rozvoju agro a lesoturistiky. Nové uplatne-
nie získavajú kone v zdravotníctve – v hipo-
terapii.

Chov koní prechádza v  poslednom ob-
dobí zložitým obdobím najmä z  pohľadu 
ekonomických ukazovateľov. Z tohto aspek-
tu je treba trvale venovať pozornosť predo-
všetkým skĺbeniu poznatkov vedy a  praxe. 
Nevyhnutnosťou je uplatňovanie najnovších 
poznatkov z oblasti výživy, reprodukcie, hod-
notenia výkonnosti a vlastností koní, hodno-
tenia exteriéru. V  chove koní sa uplatňujú 
poznatky všetkých biologických disciplín.

Špecificky významným činiteľom, ktorým 
sa chov koní líši od  chovu iných hospodár-
skych zvierat, je dlhý generačný interval. 
Z  toho vyplýva, že chovateľská a  šľachtiteľ-
ská práca je dlhodobá.

Využitie koní v  lesnom hospodárstve má 
svojich odporcov i  zástancov. Faktom však 
zostáva, že napriek vysokému stupňu me-
chanizácie nie je možné modernými me-
chanizačnými prostriedkami priblížiť všetku 
vyťaženú drevnú hmotu. Súvisí to predovšet-
kým s terénnymi a klimatickými podmienka-
mi. Boli, sú a aj budú ťažko prístupné terény, 
kde jediným možným variantom približova-
nia dreva bude použitie koní.

V  súčasnosti je v  lesníctve vysoko prefe-
rované prírode blízke obhospodarovanie le-
sov, jemnejšie výchovné a obnovné postupy 
(zhrnuté pod označením PRO SILVA) a využi-
tie koní je tam prioritné. Na Slovensku kvôli 
prírodným podmienkam je potrebné ročne 
priblížiť koňmi 6 – 7 % všetkého vyťaženého 
dreva. Význam chladnokrvných koní bude 
narastať aj pri približovaní dreva v  chráne-
ných oblastiach a  národných parkoch. Kôň 
sa dokáže obratne pohybovať na  strmých 

Chov koní v Dobšinej a na Muráni

svahoch, na  rozbahnenom teréne i  zľado-
vatených miestach. Vykonáva prácu v  pod-
mienkach pre traktor nevýhodných a pritom 
neprodukuje s prírodou nezlučiteľné znečis-
tenie prostredia.

Prax ukázala, že pri približovaní dreva 
v strmých, ťažko prístupných terénoch s veľ-
kým výškovým prevýšením, kde sa vyžadu-
je obratnosť a  odolnosť voči nepriaznivým 
podmienkam, je najlepšie využiteľný kôň 
norický.

Pôvod norického koňa sa viaže k  staro-
rímskej alpskej provincii Noricum, ktorá sa 
nachádzala približne na území dnešného Ra-
kúska. Význam tejto provincie spočíval v ob-
chode so soľou. Cez toto územie prechádzali 
karavány nosných koní a  vozov zásobujúce 
soľou väčšinu územia rímskeho impéria.

Norik vďačí sa svoj rozvoj rímskemu prag-
matizmu. Rimania vedeli na chove koní zará-
bať a na území svojej obrovskej ríše budovali 
žrebčíny, ktoré ich zásobovali koňmi. Predko-
via norika boli pravdepodobne príbuzní ťaž-
kých bojových koní, ktoré sa chovali neďale-
ko dnešného Salzburgu a  slúžili na  ťahanie 
vozov a nosenie nákladov.

Podľa dostupných informácií sa v 16. – 19. 
storočí uskutočnili pokusy zlepšiť norický 
chov taliansko-španielskymi žrebcami. Tieto 
pokusy však vyzneli negatívne, tak isto ako 
pokus o prílev krvi holštajnskými, clydesdal-
skými a normandskými žrebcami.

Prvý hipologický opis norika pochádza 
z  r. 1878 od majora Cristofa Joscha, bývalé-
ho veliteľa vojenského žrebčinca v  Bábolne 
v  Uhorsku. V  tejto dobe sa označenie „kôň 
norického typu“ používalo ako súhrnné 
pomenovanie pre všetky plemená a  typy 
ovplyvnené norikom. Čistý typ, dnes zná-
my ako norik, sa od iných plemien odlišoval 
a bol označovaný ako „pinzgauský kôň“.

Chov norika sa v  dvadsiatom storočí roz-
šíril okrem svojej pôvodnej vlasti aj do iných 
krajín, a  vzhľadom k  určitej uzatvorenosti 
v  jednotlivých chovných oblastiach a  vply-
vom prostredia a spôsobu odchovu sa vytvo-
rili viaceré rázy tohto plemena. Jednotlivé 
rázy sú typovo odlišné, napríklad norik ba-
vorský je mohutnejší ako norik rakúsky. Naj-
známejšími typmi sú napríklad norik bavor-
ský, sliezsky a na Slovensku norik muránsky.

Norik je kôň stredného rámca. Je obľúbe-
ný pre svoju výkonnosť a pevnú konštitúciu. 
Práve konštitúcia je najdôležitejším selekč-
ným kritériom pri jeho chove. Norik má pre-
dĺženú dobu ontogenézy, je to kôň dlhoveký.

Norik sa chová v  niekoľkých líniách: Dia-
mant, Nero, Elmar, Vulkan a  Schaunitz. Za-
kladateľom línie Diamant bol žrebec Bravo 
narodený v r. 1877, líniu Nero založil žrebec 
Optimus nar. r. 1885, líniu Elmar žrebec Ar-
nulf nar. r. 1886, líniu Vulkan žrebec Vulkan 
nar. r. 1887, a  zakladateľom línie Schaunitz 
bol žrebec Amor nar. r. 1888.

Ak sa niekedy hovorilo, že chov koní patrí k základným odvetviam poľnohospodárskej výroby, dnes táto rokmi proklamovaná veta 
nemá svoje opodstatnenie. Kone, ktoré sa kedysi vo veľkej miere uplatňovali v poľnohospodárskej prvovýrobe a ktoré sa uplat-
ňovali aj v armáde, postupne strácali na význame v tejto sfére. Modernizácia armády a dynamický rozvoj mechanizácie s využitím 
komplexnej techniky pri zvyšovaní pracovnej produktivity v  poľnohospodárskej výrobe prispeli k  znižovaniu celkového stavu 
koní, ba priam takmer k ich likvidácii.

Plemenný žrebec 4493 Galvani Diamant XIV
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Norický kôň je najtypickejším predstavi-
teľom skupiny koní západných, okcidentál-
nych. Táto skupina sa líši od  koní východ-
ného typu robustnejšou telesnou stavbou. 
Aj toto plemeno prešlo vplyvom vonkajších 
podmienok dlhodobým vývojom. Dnes je 
norické plemeno upevnené a  zreteľne defi-
nované.

Jedným z významných chovateľov chlad-
nokrvných koní nielen v  rámci Slovenskej 
republiky sú Lesy Slovenskej republiky, š. p., 
ktorý sa zaoberá chovom norika muránske-
ho typu. Chov koní sa realizuje na  Odštep-
nom závode Revúca, v Stredisku chovu koní 
Dobšiná.

Chov koní bol založený v r. 1950 na Veľkej 
Lúke pri Muráni. Podnetom k jeho založeniu 
bola potreba produkcie koní pre lesné hos-
podárstvo a  armádu. Pretože toto stredisko 
nebolo kapacitne postačujúce na  odchov 
potrebného počtu koní, do r. 1956 sa vybu-
dovali ďalšie 4 strediská: Paseky, Dobšinská 
Ľadová Jaskyňa, Dobšiná a Betlanovce.

Dnes je chov sústredený v dvoch stredis-
kách – v Dobšinej a Veľkej Lúke.

Počas svojej existencie je pre žrebčín cha-
rakteristická niekoľkonásobná zmena chov-
ného cieľa ako výsledok meniacich sa požia-
daviek na exteriér a úžitkovosť ťažných koní 
zo strany lesných závodov.

V chove koní na Muráni rozlišujeme 3 zák-
ladné etapy, ktoré nie sú presne časovo ohra-
ničené a navzájom sa prelínajú:
1. Chov hucula v čistokrvnej forme
2. Zmohutňovací proces hucula krížením 

s plemenami fjord, hafling a norik
3. Chov norika

Prvá etapa je charakteristická pre päťde-
siate roky. Základom chovu bolo stádo hu-
culských kobýl, resp. kobýl huculského typu, 
vykúpených zo zemského chovu na východ-
nom Slovensku. V  druhej polovici 50-tych 
rokov požadovali lesné závody kone s  väč-
ším telesným rámcom a  väčšou hmotnos-
ťou. Preto sa pristúpilo k zmohutňovaciemu 
procesu hucula krížením s plemenami fjord, 
hafling a  neskôr plemenom norik. Cieľom 
takéhoto kríženia bolo vytvorenie nového 
plemena – slovenský horský kôň. Tento pro-
dukt mal mať mohutnejší telesný rámec pri 
zachovaní dobrých úžitkových vlastností hu-
culského plemena. Zámer sa čiastočne poda-
rilo dosiahnuť, ale pretože nie sú podklady 
vyhodnocujúce celý proces a  nedosiahla sa 
tvarová a  typová vyrovnanosť podľa šľach-
titeľského cieľa, nemôžeme hovoriť o samo-
statnom plemene. Dôkazom tohto tvrdenia 
je aj záver z práce ,,Odborná expertíza o ple-
menárskej práci žrebčína Muráň za  dobu 
jeho trvania, t. j. od roku 1950 – 1967 a stano-
venie ďalšej perspektívy plemenárskej práce 
k  vyšľachteniu vhodného koňa pre potreby 
lesného hospodárstva“. Túto prácu vypraco-
vali v roku 1968 MVDr. Richter, Dr Ing. Munk 
a Ing. Toperczer. Mimo iného sa tu konštatuje 
,,... na podklade zhodnotenia výsledkov do-
terajšej chovateľskej práce žrebčína Muráň 
a  v  súlade s  názormi chovateľských odbor-

níkov konštatujeme, že napriek nespornému 
zmohutňovaciemu procesu, ku ktorému do-
šlo v priebehu 17 rokov existencie žrebčína 
za použitia metódy kríženia huculských koní 
so žrebcami mohutnejších i chladnokrvných 
plemien, sa až doteraz nepodarilo v prieme-
re dosiahnuť u produktov žrebčína mierové-
ho a váhového limitu, stanoveného žrebčínu 
ako úloha pri vytváraní horského koňa pre 
potrebu lesných závodov krížením“.

Z  hľadiska pôsobenia chladnokrvných 
žrebcov za  celé obdobie existencie chovu 
treba spomenúť niekoľko skutočností. Prvé 
chladnokrvné žrebce začali pôsobiť v  roku 
1959, boli to žrebce 1733 Agritus 3 a  2544 
Brigadýr. Za  celé doterajšie obdobie tu pô-
sobilo 74 chladnokrvných žrebcov, vrátane 
dvoch, ktoré začali pôsobiť v pripúšťacej se-
zóne 2020. Sedemnástim z nich sa narodilo 
viac ako 50 žriebät (tabuľka 1).

V tabuľke 2 sú uvedené žrebce s viac ako 
100 potomkami.

Tieto žrebce mali aj najväčší vplyv na zlo-
ženie chovného stáda kobýl.

Najviac synov zaradených v  plemenitbe 
v  zemskom chove má žrebec 4493 Galvani 
Diamant XIV, a to 7 žrebcov.

Z hľadiska líniovej plemenitby, podľa poč-
tu narodených žriebät, najviac – 313 potom-
kov zanechal žrebec 4273 Streiter Zdislavic-
ký so svojimi synmi 4444 Štart a 4351 Šafár 
a s vnukom 4446 Pištolník.

Importovaný žrebec 304 Bachbauer Vul-
kan X so svojimi synmi 4069 Bachbas, 4089 
Bachan a  4091 Bachník zanechali 267 po-
tomkov. Ďalšiemu importovanému žreb-
covi 301 Krim Nero VIII s  jeho synmi 4093 
Kriminál a 4094 Krížnik sa narodilo 219 po-
tomkov.

Z hľadiska počtu zastúpenia žrebcov v línii 
bola najpočetnejšia línia po  žrebcovi 2686 
Rytíř, po ktorom pôsobil v chove jeden jeho 
syn – 1077 Rytíř 1 a  traja vnuci (01653 Ger-

Tabuľka 1: Sumár žrebcov podľa počtu 
narodených žriebät

Počet žrebcov Počet narodených 
žriebät

25 1 – 10
11 11 – 20
8 21 – 30
6 31 – 40
5 41 – 50
5 51 – 60
1 61 – 70
4 71 – 80
0 81 – 90
0 91 – 100
7 101 a viac

Tabuľka 2: Žrebce s najvyšším počtom 
narodených žriebät

Žrebec
Počet 

narodených 
žriebät

4069 Bachbas 179
4493 Galvani Diamant XIV 155
4445 Neugot z Lán 9 145
4093 Kriminál 142
4444 Štart 133
4446 Pištolník 111
4595 Hochberg Schaunitz XV 103

Tabuľka 3: Prehľad žrebcov podľa počtu 
dcér zaradených do chovu

Žrebec Počet dcér 
v chove

4093 Kriminál 22
4493 Galvani Diamant XIV 20
4069 Bachbas 17
4444 Štart 15
4445 Neugot z Lán 9 13
4595 Hochberg Schaunitz XV 13

Plemenný žrebec 4595 Hochberg Schaunitz XV
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son, 4394 Roy, 11 Royal). Po týchto žrebcoch 
sa narodilo 144 potomkov.

Okrem týchto žrebcov s  ich potomkami 
pôsobilo v  chove ešte ďalších sedem žreb-
cov. Boli to žrebce 2542 Geran (4050 Ger-
lach), 3238 Neugot z Netolic 9 (3414 Nuget 
z  Podolia), 2544 Brigadýr (4047 Brigádnik), 
4365 Poker Elmar XIII (4498 Princ Elmar), 
1119 Kisgyalán (01684 Groš), 4594 Zeisig 
Schaunitz XV (4638 Pardus, 4652 Sebastián), 
4595 Hochberg Schaunitz XV (4664 Valent).

Pri zaraďovaní kobýl do  chovu sa venuje 
pozornosť aj udržiavaniu rodín.

Začiatkom 80-tych rokov 20. storočia bola 
v spolupráci s Výskumnou stanicou pre chov 
koní v  Slatiňanoch vypracovaná koncepcia 
„Rozvoja chovu koní na Muráni pre roky 1984 
– 1990“. Podľa tejto koncepcie je potrebné za-
merať sa na chov norika v čistokrvnej forme, 
ktorý plne vyhovuje požiadavkám lesného 
hospodárstva. V roku 1991 bola vypracovaná 
„Koncepcia chovu koní na  SCHK Dobšiná“, 
ktorá bola aktualizovaná v roku 1993.

Práve osemdesiate roky sú začiatkom 
uskutočňovania schváleného koncepčného 
a konsolidačného zámeru chovu koní na Mu-
ráni s cieľom realizovať postupne prevodné 
kríženie v  tej dobe heterogénneho stáda 
matiek. Tento zámer zohľadňuje požiadav-
ky lesnej prevádzky. K schváleniu koncepcie 
prevodného kríženia použitím norických 
žrebcov viedol rad aspektov. Jedným z nich 
bola aj skutočnosť, že realizácia trojplemen-
ného kríženia nepriniesla požadovaný efekt, 
nakoľko výsledný materiál nedosahoval pa-
rametre požadované odberateľmi.

Do  plemenitby sa od  tohto obdobia za-
raďovali len plemenníky typické pre dané 
plemeno.

Od  roku 1983 sa pravidelne realizujú bo-
nitácie plemenného materiálu, a  od  roku 
1988 sa do plemenitby zaraďujú len jedince 
po absolvovaní skúšok výkonnosti.

Cieľom chovu je produkcia kvalitných, ľah-
ko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej 
prevádzke, poľnohospodárstve a agroturisti-
ke, a produkcia plemenných žrebcov.

Chovateľský program plemena norik mu-
ránskeho typu sa riadi štatútom plemennej 
knihy tohto plemena. Tento program je rea-
lizovaný vybranými chovateľskými metóda-
mi, hodnotením exteriéru, výkonnostnými 
skúškami, stanovením plemennej hodnoty 
a selekčnými opatreniami.

Do  chovateľského programu sú zahrnuté 
všetky žrebce a kobyly zapísané v plemennej 
knihe.

Cieľom chovateľského programu je zabez-
pečenie a  sústavné skvalitňovanie genetic-
kej úrovne celej populácie. Základné vlast-
nosti plemena a  jeho požadovanú úroveň 
určuje chovný cieľ a štandard plemena.

Chovná oblasť norika muránskeho typu 
je vymedzená územím Slovenskej republi-
ky.

Chovným cieľom je chladnokrvný kôň do-
spievajúci vo štvrtom – piatom roku, stred-
ne veľkého obdĺžnikového rámca, s dobrým 
osvalením. Hlava je ťažšia, s výrazným okom, 
krk stredne dlhý, stredne vysoko nasadený, 
s mierne výrazným kohútikom, lopatka dob-
re uhlovaná. Hrudník je priestranný, stredne 
hlboký, dlhší a  oválny, panva oválna, zadok 
sklonený. Je to kôň silný, kostnatý, suchý, ko-
pytá pevné, pružné, dobre utvárané. Kĺby sú 
menej výrazné, sponka krátka, pevná.

Norik muránskeho typu je pracovitý a dob-
re ovládateľný kôň primeraného tempera-
mentu, dobrého charakteru, dobre živiteľný, 
pohyblivý, so stredne priestornou chôdzou. 
Vhodný je najmä pre horské oblasti.

Pred zaradením do  plemenitby musia je-
dince absolvovať výkonnostné skúšky, ktoré 
pozostávajú z hodnotenia exteriéru a výkon-
nosti. Pri posudzovaní exteriéru sa hodnotí 
plemenný typ, pohlavný výraz, telesná stav-
ba a  celkový súlad koňa. Pri posudzovaní 
výkonnosti sa posudzuje predovšetkým cha-
rakter, konštitučná tvrdosť, temperament, 
ochota k  práci, korektnosť a  pravidelnosť 
chôdze a ovládateľnosť.

Chov koní v rámci Lesov SR, š. p., sa realizuje 
na OZ Revúca – v Stredisku chovu koní Dobši-
ná. SCHK Dobšiná má dva hospodárske dvo-
ry. V Dobšinej sú ustajnené plemenné žrebce, 
plemenné kobyly so žriebätami do  odstavu 
a  kobyly od  jedného roka do  predaja, resp. 
zaradenia do stáda matiek. Na Veľkej Lúke sú 
ustajnené žriebätá od  odstavu do  jedného 
roka bez rozdielu pohlavia a žrebce a valachy 
od jedného roka do predaja.

Prevádzkové objekty a  obhospodarova-
né územie je umiestené v dvoch národných 
parkoch – Slovenský raj a Muránska planina. 
Už sama táto skutočnosť vyžaduje od  cho-
vateľa realizáciu mimoriadnych opatrení pri 
zabezpečení chovu koní. A  niektoré tieto 
opatrenia zabezpečujúce režim platný pre 
chránené územia vyžadujú ďalšie finančné 
prostriedky. Spolupráca s vedením obidvoch 
národných parkov je dobrá. Obidve strany 
rešpektujú vzájomné pripomienky a hľadajú 
možnosti ako eliminovať prípadné negatív-
ne dopady chovu koní na prírodu.

Hospodársky dvor Dobšiná sa nachádza 
v oblasti mierne teplej a vlhkej, so strednou 
zimou. Priemerná ročná teplota je 7,8  °C, 
a  priemerný ročný úhrn zrážok je 600 – 
650 mm. Priemerný úhrn teplôt za vegetačné 
obdobie je 14 – 15 °C, a priemerný úhrn zrá-
žok za vegetačné obdobie je 500 – 550 mm.

Po stránke geomorfologickej sa stredisko 
nachádza v  severnej časti Gemerského ru-
dohoria. Táto oblasť je charakteristická veľmi 
členitým terénom so strednou a silnou sva-
hovitosťou. Medzi jednotlivými údoliami sa 
vyskytujú náhorné plošiny. Priemerná nad-
morská výška poľnohospodárskych pozem-
kov je asi 850  m. n. m. Z  pohľadu pôdnych 
pomerov podstatnú časť tvoria hnedé pôdy 
podzolové s plytkou pôdou.

Hospodársky dvor Veľká Lúka sa nachádza 
v oblasti chladnej a vlhkej. Priemerná ročná 
teplota je 5,5 °C, a priemerný ročný úhrn zrá-
žok je 950  mm. Priemerná teplota za  vege-
tačné obdobie je 11,5 °C, a priemerný úhrn 
zrážok za vegetačné obdobie je 550 mm.

Územie Veľkej Lúky po  geomorfologickej 
stránke patrí do Muránskej planiny. Reliéf te-
rénu je členitý. Priemerná nadmorská výška 
pozemkov je 1 100 m. n. m. Podstatnú časť 
pôdotvorného substrátu tvoria vápence, ty-
pické pre toto krasové územie. Poľnohospo-
dárske pôdne typy obsahujú v rôznej miere 
prímes dolomitického vápenca.

Z  tohto prehľadu o  klimatických pod-
mienkach je zrejmé, že výroba objemových 
krmív z  trvalých trávnych porastov nie je 
jednoduchá. Poľnohospodárske pozemky sa 
obhospodarujú extenzívne, obnova trvalých 
trávnych porastov sa neprevádza. Priemer-
né hektárové výnosy sa pohybujú cca okolo 
20 q/ha.

Stredisko chovu koní neobhospodaruje 
ornú pôdu, preto celú potrebu jadrových kr-
mív a slamy zabezpečuje nákupom.

V súčasnom období (k 31. 7. 2020) je cel-
kový stav koní 170 ks. Zároveň treba podo-
tknúť, že boli roky, keď ich bolo aj 350 ks.

Tabuľka 4: Prehľad rodín z hľadiska počet-
nosti kobýl v rodine

Rodina Počet kobýl
Jamaika 27
Franca 26
Anča 23
Megica 21
Septima 21
Róza 19
Jiva 17
Sylva 16
Rita 13
Cikra 13
Daňa 10

Tabuľka 5: Kobyly s najvyšším počtom po-
tomkov zaradených do chovu

Kobyla Dcéra Syn Vnučka
Jiva 5 8
Melita 5 1
Udica 5 1
Čúska 4 2 7
Tamara 4 8
Jalta 4 7
Jamaika 3 1 4
Simka 3 1 4
Oliva 3 1 1
Sáva 3 1 1
Gréta 3 1
Tmavá 2 2 4
Oska 2 2
Irina 2 2
Septima 3 6
Dália 3 5
Anča 3 4
Flinta 3 4
Vilma 3 3
Zápinka 3 3
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Počet kobýl v základnom stáde matiek v r. 
1988 bol 116 ks, v posledných rokoch sa sta-
bilizoval na úrovni 45 – 50 kobýl.

Pri hodnotení percenta gravidity môžeme 
konštatovať, že v  tejto oblasti sa dosahujú 
dobré výsledky. Za posledné roky sa percen-
to gravidity stabilizovalo na úrovni cca 80 %.

Mladé kobyly pred zaradením do  chovu 
absolvujú skúšky výkonnosti. Za posledných 
10 rokov absolvovalo výkonnostné skúšky 
pred zaradením do  chovu 35 mladých per-
spektívnych kobýl. Všetky skončili v  triede 
Elita. To je dôkaz, že zaraďovaniu kobýl do 
základného stáda a príprave výkonnostných 
skúšok sa venuje náležitá pozornosť.

Okrem kobýl, ktoré pred zaradením do 
chovu absolvujú skúšky výkonnosti, sa vy-
konáva aj výcvik mladých koní určených 
na prácu v lesnom hospodárstve. Výcvik pre-
bieha v  dvoch turnusoch v  období novem-
ber – apríl. Jeden turnus trvá 3 mesiace a je 
ukončený výkonnostnými skúškami.

Na  Stredisku chovu koní Dobšiná sa 2x 
ročne uskutočňujú bonitácie a  v  rámci jar-
nej bonitácie aj výkonnostné skúšky kobýl 
a žrebcov. V zápisniciach z bonitácií sa kon-
štatuje dodržiavanie zoohygienických a zoo-
veterinárnych predpisov. Nevyskytujú sa ani 
zootechnické nedostatky.

Pri odchove mladých koní môžeme kon-
štatovať niektoré špecifiká tohto chovu:
– žriebätá už od veku dvoch mesiacov cho-

dia na pastvu vzdialenú niekoľko kilomet-
rov.

– mladé kone od jedného roka sú v období 
od začiatku júna do konca októbra na von-
kajších pastvinách, kde sú celé leto vysta-
vené vonkajším poveternostným vply-

vom. Kone chodia denne za  vzdialenou 
pastvou a v noci sú ustajnené v ohradách 
bez prístrešku. Takéto náročné podmienky 
zvyšujú odolnosť ich organizmu.

– každodenný pohyb na  pastve umožňu-
je nadobudnutie výbornej pohyblivosti 
a  prirodzenej obratnosti, čo je dôležitým 
predpokladom pri využití týchto koní pri 
práci v lese.
Takýto odchov prináša so sebou aj nevý-

hodu. Kone sú v tomto období bez jadrové-
ho krmiva. Tento deficit vo výžive má za ná-
sledok neskoršie dospievanie a  má vplyv aj 
na utváranie exteriéru. Môžeme konštatovať, 
že najmä z tohto dôvodu je norik muránsky 
menej mohutný ako norik rakúsky.

V posledných rokoch sa deficit jadrového 
krmiva u časti mladých koní vyriešil vytvore-
ním samostatného stáda mladých kobyliek 
vo veku 1 – 1,5 roka, ktorým sa jadrové krmi-
vo podáva aj počas letného obdobia.

Obe strediská, Dobšiná aj Veľká Lúka, ležia 
na  samote vzdialenej niekoľko kilometrov 
od najbližšie obývaných oblastí.

Aj chov koní na Muráni a v Dobšinej pre-
chádza zložitým obdobím z  pohľadu eko-
nomických ukazovateľov. Zvyšujúce sa ceny 
energií, nákladov na  zabezpečenie veteri-
nárnych opatrení a mnohých iných vstupov 
do  výroby zvyšujú náklady na  kŕmny deň, 
pričom predajná cena koní nestúpa.

Bohužiaľ budúcnosť chovu norika mu-
ránskeho typu v  rámci Lesov SR, š. p., nie 
je len v  rukách chovateľov. Optimálnejšie 
a  koncepčnejšie riešená politika finančnej 
podpory pre chovateľov norika muránskeho 
by v oveľa väčšej miere prispela aj k optima-

lizácii programu rozvoja vidieka, ktorý má 
okrem iného riešiť aj problémy zamestna-
nosti a rastu národného hospodárstva.

Chov norika muránskeho typu bol v  r. 
1995 uznaný za  šľachtiteľský chov a  v  r. 
1997 bol vyhlásený za chránený chov. Kone 
z tohto chovu pravidelne získavajú ocenenia 
na rôznych výstavách.

Chov koní vo všeobecnosti nie je lacná zá-
ležitosť. Jeho návratnosť je síce ťažko priamo 
vyčísliteľná, ale nesmieme zabudnúť, že kul-
túra národa sa nehodnotí len materiálnymi 
hodnotami, ale aj tým, ako sa vie postarať 
o svoje kultúrne a prírodné bohatstvo. A sú-
časné stádo plemenných kobýl, plemenných 
žrebcov a  mladých koní predstavuje nielen 
materiálnu, ale aj veľkú biologickú a kultúr-
nu hodnotu.

Ing. Vladimír Šmelko
Lesy SR, š. p., Odštepný závod Revúca, 

SCHK Dobšiná
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Jaseň nepatri medzi hlavné druhy les-
ných drevín na Slovensku, ale je to bežne 
vyskytujúci sa druh v  lesoch. Uprednost-
ňuje vlhké, kamenisté pôdy a je rozšírený 
po celom území Slovenska. Našťastie ne-
vytvára súvislé porastové plochy, zvyčaj-
ne do  jedného hektára, väčšinou sú tieto 
porasty zmiešané, ktoré pokrývajú 1,5-
2% lesnej pôdy, čo zodpovedá približne 
30.000 ha.

Chradnutie jaseňa bolo u nás zazname-
nané prvýkrát v roku 2004 vo východnej 
časti Slovenska. V týchto porastoch jaseň 
výrazne ubudol, no vďaka zmiešaniu sú 
v  súčasnosti porasty zdravé a  aktívne sa 
v  nich robia opatrenia v  zmysle MOP LV 
020 Ochrana lesa pred škodlivými činiteľmi 
na jaseni. Aktuálne je chradnutie rozšíre-
né po celom Slovensku.

Poškodenie jaseňov v  Európe sa prvý-
krát objavilo v roku 1992 na severovýcho-
de Poľska. Výraznejšie šírenie ochorenia je 
zaznamenávané začiatkom nového tisícro-
čia a to v celom areáli rozšírenia jaseňa, t. j. 
v oblasti severnej Európy (Fínsko, Švédsko), 
v Pobaltských štátoch (Estónsko, Lotyšsko, 
Litva) a  celej kontinentálnej časti Európy 
(Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česko).

Ochorenie spôsobuje huba čiašočka ja-
seňová Hymenoscyphus pseudoalbidus (ana. 
Chalara fraxinea). Najvýraznejšie sa prízna-
ky prejavujú na  sadeniciach a  v  porastoch 
do 30 rokov. Staršie porasty ochoreniu odo-
lávajú podstatne lepšie. Chalara fraxinea 
nenapáda iné dreviny, len rod Fraxinus.

Chalara fraxinea je patogénna huba, 
ktorá rastie v  letnom období na  starých 
listových stopkách na  zemi v  opade 
z  minulého roka. Askospóry sa vytvárajú 
v  pohlavných plodničkách (diskomycéty) 
cca 1  cm vysokých, okrovobielych, v  júli 
a  v  auguste a  sú rozširované do  okolia 
vetrom. Huba prerastá svojím mycéliom 
do  dreva hostiteľa, kde dochádza k  odu-
mieraniu kambia, ďalej prerastá drevnou 
časťou, ktorá tiež odumiera a na dreve sú 
viditeľné nekrózy. Tieto sa rozširujú v sme-
re transpiračnom aj asimilačnom.

Vplyv infekcie na zdravotný stav a pre-
žitie stromu ovplyvňuje viacero faktorov 
– vek, stanovištné podmienky, poveter-
nostné podmienky, prítomnosť patogén-
nych organizmov hmyzu, húb. Stromy 
do 10 rokov veku odumierajú v dôsledku 
infekcie do 2-10 rokov po napadnutí. Stro-
my pod 40 rokov sú schopné regenerovať, 
ale odumierajú do 3-5 rokov po infekcii, ak 
sú súčasne infikované podpňovkou, alebo 
napadnuté hmyzom. Pri jedincoch nad 40 
rokov je odolnosť pomerne vysoká

O jaseni

Stromy sú napádané bez ohľadu na vek. 
Typickým príznakom je odumieranie 
jednoročných letorastov, terminálnych 
výhonov a  tenších konárov. Jednoročné 
a  dvojročné letorasty odumierajú ešte 
pred narašením, alebo doumierajú počas 
suchého leta. Pri starších stromoch dochá-
dza k zasychaniu korunových konárov, ale 
stromy prežívajú a snažia sa regenerovať. 
Charakteristická je aj tvorba lézií v  okolí 
púčikov a  nasadenia tohoročných leto-
rastov. Lézie sú najprv okrúhle, postupne 

Malou sériou článkov si v tomto roku pripomenieme hlavné problémy v ochrane lesa, s ktorými sa dlhodobo stretávame v pre-
vádzke. Pôjdeme postupne, podľa časového obdobia, ako sú v priebehu roka problémy aktuálne. Začneme jaseňovými porastami, 
pretože veľmi skoro (vo februári) sa kladú jaseňové lapáky v boji proti lykokazovi jaseňovému.

nadobúdajú eliptický, prepadnutý tvar. 
Nekrózy sú sprevádzané sivohnedým sfar-
bením dreva. Nápadný je ostrý prechod 
dreva medzi odumretou a  živou časťou 
dreva. Nekrotické lézie sa môžu vytvárať 
aj na  listových stopkách a  vrchná strana 
listov sa sfarbuje do  hneda, zelené listy 
predčasne opadávajú od  konca augusta 
do septembra.

Sprievodné škodlivé činitele, ktoré sa 
v  napadnutých porastoch vyskytujú, sú 
podpňovky Armillaria spp., vlnovník jase-

Mladá plodnica čiašočky jaseňovej Hymenoscyphus pseudoalbidus na listových stopkách 1 rok po infekcii 
listu
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ňový – Aceria fraxinivora a  lykokazy rodu 
Leperisinus. Veľmi nebezpečným je zver 
a už niekoľko rokov monitorované šírenie 
sa krasoňa z  Ruska smerom do  Európy, 
ktorý bude pre jaseň likvidačný.

Ochrana a obrana
•	 Proti patogénnej hube Chalara fraxi-

nea
Neexistujú zatiaľ v  Európe účinné me-

tódy obrany. Vzhľadom na skutočnosť, že 
ochorenie nie je prenosné na iné dreviny, 
že je rozšírené po  celom Slovensku a  že 
napadnutie jaseňov v lokalite a v širšej ob-
lasti je zvyčajne takmer 100 %, opatrenia 
ochrany sa sústreďujú do prípravy porastu 
pre podporu iných druhov drevín v  na-
padnutej oblasti. Pri výchovných zásahoch 
v  dotknutých porastoch so zastúpením 
jaseňa treba uprednostňovať zdravotný 

výber. Spílené jasene s  príznakmi poško-
denia je najlepšie asanovať spálením.

Je dôležité ponechať zdravé stromy 
v  poraste! Ide o  selekciu odolných stro-
mov na  ochorenie a  tieto stromy môžu 
slúžiť ako základ pri zakladaní semenných 
sadov ako možného zdroja geneticky 
odolného materiálu. Je to opatrenie od-
porúčané a  uplatňované v  celej Európe. 
Perspektívne jedince možno spoľahlivo 
rozoznať už v  odrastajúcich nárastoch, 
kultúrach a žrďkovinách, nakoľko náchyl-
né jedince v nich odumierajú mimoriadne 
rýchlo. Perspektívne jedince je potrebné 
podchytiť (označiť) a zachovať. A to aj vo 
výsadbách jaseňov, kde sa uprednostňuje 
celoplošná predčasná obnova celých po-
rastových skupín.
•	 Proti podpňovke Armillaria spp.

Proti podpňovke neexistujú účinné ob-

ranné metódy. I napriek tomu je potrebné 
stromy s  príznakmi napadnutia Chalara 
fraxinea a  súčasne napadnuté podpňov-
kou vypíliť a z porastu odstrániť kvôli mož-
nému premnoženiu sekundárnych škod-
cov (najmä hmyzích škodcov) na  takto 
oslabenom kmeni.
•	 Proti vlnovníkovi jaseňovému – Ace-

ria fraxinivora
Vlnovník jaseňový je roztoč viditeľný 

len s použitím mikroskopu. Skoro na jar sa 
kvety jaseňa následkom jeho cicania pre-
menia na  mäsité, zelené hálky. Hálky sa 
zväčšujú a v druhej polovici roka zhnednú 
a zdrevnatejú. Po opade listov sú dobre vi-
diteľné. Zostávajú na strome 2 i viac rokov. 
Napadnutie niektorých stromov môže byť 
kalamitné. Napadnutý strom prakticky ne-
tvorí žiadne semeno.

Voči vlnovníkovi jaseňovému vykonáva-
me hlavne v  semenných sadoch postrek 
akaricídnym prípravkom pred pučaním 
kvetov a  počas kvitnutia. Počas vegetač-
nej sezóny vykonávame kontrolu výsky-
tu hálok v  čase kvitnutia, odstraňujeme 
napadnuté častí a  následne asanujeme 
spálením.
•	 Proti	lykokazom	rodu	Leperisinus

Nakoľko neexistuje účinný feromón na 
odchyt a  monitoring lykokaza jaseňové-
ho, je využívanie kontrolných a  obran-
ných lapákov, resp. lapacích kôp jedinou 
dostupnou metódou ochrany a  obrany 
spolu s prísnym dodržiavaním porastovej 
hygieny. Na  lapáky, resp. lapacie kopy je 
možné použiť mladšie až stredne staré ja-
sene hrúbky 8-25 cm. Lapáky je potrebné 
pripraviť (zrezať) ešte v  zimných mesia-
coch (február), avšak najneskôr do začiat-
ku marca.

Lapákom rozumieme čerstvo spílený 
jaseň (neodvetvený), ktorý je označený, 
evidovaný a ponechaný v poraste. Zakla-
dáme ich na dobre prístupných miestach, 
napr. pri zvážnici a pod., aby bolo uľahče-
né ich vyťahovanie z  porastu a  následné 
spracovanie. Pri kladení lapákov nie je 
potrebné dodržiavať „minimálnu“ vzdiale-
nosť od  najbližšieho stromu ako je tomu 

Difúzne nekrózy výhonkov sú zvyčajne približne 5-10 cm pod terminálnym púčikom

Tvorba hálok po cicaní Vlnovníka jaseňového – Aceria fraxinivora
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u lapačov. K príprave lapáku vyberať také 
stromy, ktoré sú zdravé, ale neperspektív-
ne pre ďalší vývoj porastu a v najbližšom 
ťažbovom zásahu by boli vyťažené (pod-
úrovňové, krivé, choré, dvojáky, inak ne-
kvalitné), čiastočne suché, takže ešte stále 
dokážu poskytnúť živé lyko ako zdroj po-
travy pre vývoj chrobákov. Lapacia kopa 
je v  podstate zrezaný lapák rozrezaný 
na metrové polená uložené na hromadu. 
Pre lepšiu účinnosť hromadu podložíme 
tak, aby spodný rad polien bol nad zemou. 
V jednej lapacej kope je jeden strom.

Po skončení rojenia (čo je pomerne sko-
ro, koniec marca-apríl) je potrebné kon-
trolovať napadnutie odkôrnením vzorko-
vých plôšok (najlepšie v apríli – najneskôr 
do 15. mája), kde je potrebné si všímať prí-
tomnosť požerkov – materských chodieb. 
Napadnutie je sprevádzané tvorbou bielej 
drvinky, najmä na spodnej strane kmeňa.

Graf, ukazujúci pokles počtu jaseňo-
vých lapákov od  roku 2014 v  podmien-
kach LESOV SR, š.p. potvrdzuje, že vý-
mera jaseňových porastov a  vhodných 
jaseňov na založenie lapáka výrazne kle-
sá, napriek tomu, že lapák je veľmi účinný 
nástroj odchytu lykokazov.

V  Európe, ale aj u  nás sa potvrdilo, že 
v  napadnutých porastoch sa objavujú 
odolné jedince, ktoré bez poškodenia pre-
žijú prítomnosť patogéna. Podiel týchto 
stromov je však nízky. V  tejto oblasti sa 
robia výskumy nie len u nás. Zakladajú sa 
génové základne, semenné sady, pone-
chávajú sa zdravé jedince v  poraste. Se-
menné sady u nás sú rovnako atakované 
škodlivými činiteľmi no výskumy v  nich 
umožňujú identifikovať, ktoré klony sú 
ako odolné. V  súčasnosti evidujeme tri 
semenné sady, z ktorých je reálne iba je-
den funkčný, no plánujú sa za spolupráci 
LESOV SR, š.p. založiť dva nové. Zaklada-
nie nových semenných sadov sa v Európe 
plánovalo zväčša od  roku 2012, ale len 
v niektorých krajinách – napríklad Belgic-
ko, Dánsko, Švédsko, Írsko, Rakúsko a Po-
baltie.

Anglickí vedci porovnali genóm 38 ja-
seňov z celej Európy a identifikovali gény, 
ktoré ovplyvňujú náchylnosť jednotlivých 
rastlín. Domnievajú sa, že menej náchylné 
stromy sú možno geneticky lepšie vyzbro-
jené najmä preto, že obsahujú vo svojich 
tkanivách menšie množstvá rastlinných 
látok zvaných iridoidy-glykosidy. Tieto 
glykosidy slúžia jaseňom a  príbuzným 
rastlinám ako ochranné látky proti žravé-
mu hmyzu. Zdá sa však, že sú dvojsečným 
mečom, pretože prinajmenšom v  labora-
tórnych podmienkach môžu podporovať 
aj rast húb. Keďže sú na  jaseňovú hubu 
menej náchylné stromy s  nízkym obsa-
hom glykosidov, viac ich ohrozuje poško-
denie hmyzom. Takže jediná cesta na  za-
chovanie jaseňov v  Európe je na  základe 
genetických informácií vyhľadať vhodné, 

odolné stromy, z ktorých by sa dali vypes-
tovať ešte odolnejšie jaseňové porasty.

To je ale úloha pre vedcov. Úlohy pre 
lesníkov sú:

1)  Najdôležitejšou súčasťou integro-
vanej ochrany lesa proti škodcom na ja-
seňoch je vzhľadom na  dostupnosť 
účinných opatrení hlavne prísna poras-
tová hygiena a kladenie lapákov v boji 
proti lykokazovi jaseňovému. Treba si 
uvedomiť, že ako lykokazy, tak podpňov-
ka sú všeobecne brané ako sekundárne 
škodlivé činitele, no ak dôjde k  premno-
ženiu a  rozšíreniu, stávajú sa primárnymi 
škodcami.

2) Pri ťažbových zásahoch je nevyhnut-
né v  maximálnej miere použiť stromovú 
metódu. Stromy sa odvetvia až na  OM. 
Vetvy a  koruny sa na  OM následne asa-
nujú. Môžu sa taktiež použiť ako lapacie 
kopy. Zanedbaním porastovej hygieny si 
v poraste množíme hlavne lykokazy, ktoré 
výrazným spôsobom urýchľujú odumiera-
nie jaseňových porastov.

Charakteristický požerok lykokaza jaseňového Leperisinus fraxini v tvare „letiacej vrany“

3)  V  porastoch so zastúpením jaseňa 
nad 15% treba načasovať prerezávky 
mimo obdobia rojenia lykokaza jaseňo-
vého t.j. od 1. júla do 31. októbra. Platí 
to aj pre asanačnú ťažbu, po ktorej nie 
je možné asanovať zvyšky po  ťažbe. 
Do  jarného rojenia chrobákov by táto 
hmota mala mať lyko zaschnuté a  ne-
atraktívne pre naletenie lykokazov. Na-
priek tomu odporúčame približne mesiac 
po zásahu skontrolovať prítomnosť požer-
kov aj na  tejto hmote. Ak sú zistené čer-
stvé závrty, hmotu je potrebné asanovať 
do jarného rojenia chrobákov!

Ing. Ivan Špilda, PhD.

Zdroje informácii:
MOP LV 020 Ochrana lesa pred škodlivými 
činiteľmi na jaseni
Poznatky z hynutia jaseňov – V. Longaue-
rová, et.al.
Usmernenie LOS k chronickému hynutiu 
jaseňov
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Z  celkovej rozlohy lesy pokrývajú okolo 
štyroch percent, čo činní 700.000 a 800.000 
ha. Kirgizské lesy, ktoré sú vo vlastníctve štá-
tu, sú veľmi rozmanité a rozdeľujú sa do šty-
roch hlavných typov.

Smrekové lesy (Picea schrenkiana Fisch. Et 
May.) sa vyskytujú na západe, v strede krajiny 
a vo vyšších častiach pohorí severne od údo-
lia Fergana, hlavne v nadmorských výškach 
od 1.700 do 3.000 m n. m. a tiež malé plochy 
na západe krajiny pokryté endemickou jed-
ľou semenovskou (Abies semenovii).

Druhou kategóriou sú orechové lesy vy-
skytujúce sa na  severných a  severovýchod-
ných svahoch údolia Fergana. V  nich do-
minujú ovocné dreviny ako orech (Juglans 
regia L.), jablone, hlohy, trnky a slivky. Ružo-
vé druhy, pistáciové lesy a mandľové porasty 
rastú v suchých spodných častiach kopcov.

Borievkové porasty (Juniperus spp.) pre-
važne plazivého typu sa rozšírili po  celej 
krajine z južných oblastí, teraz dominujú vo 
vyšších nadmorských výškach až do 3 500 m 
n.m.. Posledným typom sú brehové porasty, 
ktoré sa nachádzajú vo všetkých častiach 
krajiny pozdĺž potokov a  riek a  dominujú 
vŕbami, topoľmi, brezami, rodom Tamarix 
a niekedy aj s rakytníkom (Hippophae).

Okrem prirodzených lesov v  Kirgizsku 
nájdeme tiež plantáže prirodzene sa vysky-
tujúcich a  introdukovaných druhov drevín 
a tiež plantáže topoľa najmä v blízkosti alebo 
v rámci osídlených oblastí. Slúžia najmä ako 
vetrolamy a tiež na produkciu dreva.

Lesnatosť krajiny poklesla najmä počas 
druhej svetovej vojny zo sedem percent 
na štyri percentá a aj napriek snahe o zales-
ňovanie sa stav lesov v krajine opäť zhoršuje. 
Dôvodom je zvýšený tlak na lesy a neschop-
nosť zabezpečiť efektívny systém obhospo-
darovania lesov najmä v dôsledku nedostat-
ku finančných prostriedkov v krajine.

Čo sa týka pastvín bez lesných porastov sa 
ich užívanie udeľuje vo forme lízingov zvy-
čajne na  rok. V  prípade lesov je to podob-
né, ale k  lízingom sa vzťahuje veľa dohôd. 

V lesoch Kirgizska

Napríklad v  orechovo-ovocných lesných 
porastoch umožňuje lízing ľuďom zbierať 
určité množstvo palivového dreva, využívať 
okolité poľnohospodárske pozemky, zbierať 
seno alebo zbierať vlašské orechy alebo ovo-
cie na predaj. Výmenou za prístup k lesným 
zdrojom sa zvyčajne od  nich očakáva, že 
zaplatia podiel na  zbere vlašských orechov 
(40-70%), stanovené množstvo vlašských 
orechov v závislosti od veľkosti rodiny (100 
– 400 kg). Platbu za prenájom realizujú v ho-
tovosti, alebo vykonávajú určité úlohy pre 
prenajímateľa, ako je zber semien alebo prí-
prava a výsadba sadeníc.

V Kirgizsku sa nachádza desať prírodných 
rezervácií, 13 národných parkov, 19 prírod-
ných pamiatok a 45 chránených areálov, de-
sať lesných rezervácií a  desať zoologických 
rezervácií. Najstarším národným parkom 
v  krajine je Kirgizský národný park Ala-Ar-
cha od roku 1976 na severe krajiny v tesnej 
blízkosti hlavného mesta Biškek. Preteká 
ním rieka Kargay-Bulak. Významným je toto 
miesto pre výskyt veľmi vzácneho snežného 
leoparda, divých kôz a sysľov.

-as-

Kirgizsko je veľmi rôznorodá krajina o rozlohe 199.900 km². Podnebie je kontinentálne, v zime drsné a tiež miestami ovplyvnené nad-
morskou výškou, hmlami. Hory pokrývajú ľadovce, ktoré počas leta zásobujú rieky vodou. Letá sú horúce a suché so slabými zrážkami 
Povrch krajiny tvorí členitý terén, ktorý vypĺňa horský systém Ťan-šanu. Horský terén vytvára bohatú riečnu sieť. Na juhu sem zasahuje 
Pamír s najvyšším vrchom 7.134 m.n.m – Štít víťazstva. V Kirgizsku pramení Syrdarija, ktorá napĺňa Aralské jazero v Kazachstane. Dno 
najväčšej kotliny vypĺňa jazero Isyk-kol s rozlohou 6.236 km2. Je najväčšie v krajine zo všetkých 3000 jazier, ktoré v zime nezamŕza.
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Profesor na Vysokej škole zemědělskej 
v Brne

Po  nezhodách s  ministrom Milanom 
Hodžom, Opletal opúšťa funkciu prvého ge-
nerálneho riaditeľa štátnych lesov v  Česko-
slovensku i Prahu a dostáva profesúru na Vy-
sokej škole zemědělskej v Brne.

V rokoch 1923 prevzal Ústav lesnej ťažby 
a  lesného priemyslu, prednášal lesnú ťažbu 
a  dopravníctvo a  tento ústav postupne 
budoval, pretože začínal takmer na  zele-
nej lúke. Ťažisko praktickej výuky preniesol 
na  Školský lesný majetok Masarykov les 
a jeho pílu v Adamove. Jeho najbližšími spo-
lupracovníkmi na ústave boli Karel Zlatuška 
a  Rudolf Chytílek. Učebné pomôcky získa-
val svojpomocou, okrem iného na  rôznych 
lesníckych výstavách a  trhoch, postupne 
mal ústav všetko čo potreboval. Avšak až 
po dokončení stavby novej zemskej budovy 
do ktorej bol umiestnený Lesnícky odbor vy-
sokej školy sa situácia školy stabilizovala. Až 
v novej budove mal ústav vlastnú posluchá-
reň s knižnicou.

Prednášal lesnú ťažbu, mechanickú tech-
nológiu dreva a  chemickú technológiu les-
nícku.

Cvičenia vykonával spravidla mimo budo-
vy, najmä:
•	 na  školskom	 majetku,	 pôvodný	 názov	

„Školní lesní statek Adamov“, ktorého sú-
časťou bola parná píla Adamov, zámok 
v  Křtinách a  Nový Hrad, vrátane hospo-
dárskej a ubytovacej infraštruktúry. Pri prí-
ležitosti 80. narodenín prezidenta Masary-
ka bol školský majetok premenovaný na 
„Lesní statek Masarykův les Vysoké školy 
zemědělskej v Brně“

•	 v rôznych	priemyslových	podnikoch
•	 formou	študijných	exkurzných	ciest

Prof.  Ing.  Josef Opletal bol predsedom 
správneho výboru Školského lesného stat-
ku v Adamove. Na tomto školskom majetku 
vypracoval Generálny plán lesnej dopravnej 
siete v merítku 1:5000 s opatreniami na exis-
tujúcu 40  km sieť a  novostavbu ďalších 
75 km lesných ciest. V roku 1924 vypracoval 
projekt na  reaktivovanie dvoch rybníkov 
a zriadení pstruhových rybníkov pod Býčou 
skalou.

V rámci ďalších prác na školskom majetku, 
ktoré boli aj súčasťou vyučovacieho procesu 
v rámci estetickej lesnej výuky:
•	 projektovali	lesné	rezervácie,
•	 vysádzali	pamätné	stromy,	tzv.	Masaryko-

ve lipy, ktoré sa vysádzali na každom pole-

Pred 100 rokmi Štátne lesy v Banskej Bystrici 
reorganizoval ich prvý menovaný riaditeľ 

v novej republike Ing. Josef Opletal
(4. časť)

loch Jan Doležal, Jan Kašpar, Josef Rose-
nauer, František Dušek, Leopold Grabner, 
Karel Klostermann, Rudolf Hacker a Karel 
Schindler). Lesnícky Slavín na  Školskom 
lesnom podniku Masarykov les v Křtinách 
bol otvorený 18.6.1929. Medzi zaklada-
teľov Lesníckeho Slavína patrili profesori 
Rudolf Haša a  Josef Konšel, na  ich prácu 
naviazal Jozef Opletal.

•	 súčasťou	pamätných	miest	 je	aj	 význam-
ný pamätník 97 československým lesní-
kom, padlých, popravených a umučených 
v  dobe druhej svetovej vojny, situovaný 
na polesí Babice z roku 1946,

•	 súčasťou	estetickej	lesnej	výuky,	na ktorej	
si Opletal zakladal bolo aj zachytávanie 
prameňov a stavby studničiek.
V roku 1924 sa zúčastnil Medzinárodného 

kongresu pre vedecké riadenie práce v Prahe.
V  študijnom roku 1925/1926 bol zvolený 

dekanom Lesníckeho odboru vysokej školy 
a  v  jubilejnom 10. roku (zriadená bola zá-
konom z  24.7.1919) existencie vysokej ško-
ly 1928/1929 sa stal jej rektorom. Pri jeho 
inaugurácii predniesol prednášku na  tému: 
„Obsah, smer a  metódy štúdia lesníckeho 
na vysokej škole“, v ktorej hovoril o tom, že 
sú na nej zastúpené prednášky z troch odbo-
rov: prírodovedeckého, technického a práv-
neho.

Aktívnu činnosť na škole ukončil síce ako 
dôchodca už v  roku 1935, ale ďalej pokra-

sí, jedna aj pred novou budovou vysokej 
školy v Brne,

•	 staré	lesné	škôlky	boli	menené	na arboré-
ta,

•	 postavili	 Slavín	 –	 pamätník	 na  uctenie	
pamiatky zaslúžilých zosnulých lesníkov 
a priateľov lesa. Len za pôsobenia Opleta-
la vybudovali týchto pamätníkov 12 (Jo-
sef Ressel, Vilém Havelka spolu s Josefom 
Zieglerom, Josef Bohdanecký, Adolf Mid-

Lesnícka fakulta Mendelovej univerzity – Brno

Pomník J. Opletala na les. Slavíne u Křtin
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čoval podľa svojich možností vitálneho dô-
chodcu. Pri oficiálnom odchode do dôchod-
ku dostal list od ministra Dr. Dérera v ktorom 
tento načrtol celý životný prínos Opletala 
pre československé lesníctvo. Za priekopníc-
ku, vedeckú i pedagogickú činnosť mu Vyso-
ká škola zemědelská v Brne udelila 7.12.1934 
čestný doktorát technických vied honoris 
causa. Okrem toho za svoju prácu bol vyzna-
menaný aj v období Rakúsko – Uhorska, Ra-
dom cisára Františka Jozefa, Radom Hviezda 
Rumunska a Radom svätého Sávu.

Po  odchode do  dôchodku sa Opletal ve-
noval vtedy priekopníckej myšlienke – budo-
vaniu rekreačného zázemia pre veľkomesto. 
Podľa vlastnej koncepcie severne od  Brna 
na  pozemkoch Školského lesného podni-
ku vyberal vhodné miesta v teréne, určoval 
námety pomníkov, ich obrazové stvárnenie 
a citácie zo svetovej literatúry.

V lete roku 1950 sa konal v Brne celoštátny 
pracovný zjazd lesníkov usporiadaný lesníc-
kym kultúrnym ústredím pri Českosloven-
skej akadémii zemědělskej, ktorý Ing. Ople-
tal využil na  prednášku na  presadzovanie 
svojej idei o lesnej estetike.

Je autorom množstva knižných publikácií 
začínajúc o  hospodárení s  drevom v  Buko-
vine a  stavebno-dopravných investíciách 
do lesného hospodárstva v Československu.

Zomrel po  dovŕšení 90. narodenín 
8.12.1953 v Brne. Po jeho úmrtí sa ďalší les-
nícky velikán profesor Dr. Ing. Rudolf Haša (o. 
i. zakladateľ Československej štátnej stred-
nej lesníckej školy v Banskej Štiavnici, 1919) 
o ňom vyjadril takto: „Odešel tak velmistr les-
nického vědění a díla“.

V  Jizerských horách na  ceste medzi osa-
dou Jizerka a Smědavou 18.7.2013 pribudlo 
ďalšie lesnícke pamätné miesto. Na  pamät-
nej doske je napísané: Památce jizerskohor-
ských lesníků, kteří navzdory nepřízni doby 
svou prací dokázali, že jsou zdejší lesy stále 
zelené. K  tomu je tu citovaný prvý generál-
ny riaditeľ československých štátnych lesov 
a majetkov Ing. Dr. h. c. Josef Opletal: „… jest 
proto povinností lesníků, aby své zkušenosti 
stavěli před oči svým následovníkům, jejichž 
údělem bude pěstiti dále to, co slouží lesu ku 
prospěchu, a vyvarovati se našich chyb.“

Odkaz Ing. Josefa Opletala pre slovenské 
lesníctvo

LESY Slovenskej republiky š.p. Banská Bys-
trica majú byť na čo hrdé – že ich historicky 
prvým menovaným riaditeľom v  rodiacej 
sa Československej republike bola práve 
takáto vzácna lesnícka osobnosť ako bol 
Prof. Ing. Josef Opletal, Dr. h. c.

Iná vec je skutočnosť, či Opletalove skutky 
na  záchranu slovenských a  Podkarpatských 
lesov z  pozície generálneho riaditeľa Štát-
nych lesov a  statkov v  Prahe si dostatočne 
uvedomujeme, napriek tomu, že za to zapla-
til stratou svojej funkcie generálneho riadi-
teľa.

Dňa 27.12.2013 malá skupinka fanúšikov 
Josefa Opletala v  snahe uctiť si jeho pa-
miatku sa odhodlala k testovaciemu provo-

kačno-ironizujúcemu činu: pred budovou 
generálneho riaditeľstva štátneho podni-
ku LESY SR, na  námestí SNP pred hlavným 
vchodom do budovy osadili medzi dlažobné 
kocky „pamätnú dlaždicu“ s krátkym textom 
poukazujúcim na význam tohto lesníka pre 
československé lesníctvo s  nasledujúcim 
textom:

Josef Opletal
1863 – 1953

znamenitý statočný lesník,
vstúpil do tejto budovy

v roku 1919 ako prvý riaditeľ
štátnych lesov v Banskej Bystrici

2013

Všetka česť týmto piatim „rebelom“: Július 
Burkovský, Peter Gogola, Milan Lichý, Ján 
Mičovský a  Vladimír Paško, ktorí sa už ne-

mohli pozerať na  to, ako zaznávame osobu 
jeho formátu a v slávnostnej chvíli za zvukov 
lesného rohu (Gogola) mu vzdali osadením 
dlaždice patričnú úctu. Odhliadnuc od sku-
točnosti, že nemali súhlas pamiatkového 
úradu, vyvolali správnu diskusiu.

Od  tejto zvláštnej, nie každodennej uda-
losti uplynulo už sedem rokov. Lesnícka 
verejnosť očakávala, že na  tento bohumilý 
„provokačný kúsok“ zareaguje ak nie minis-
terstvo, tak aspoň podnik „LESY SR“ a Ople-
tal dostane to, na  čo čaká už rovných 100 
rokov t.j. dôstojný pamätník od slovenského 
lesníctva. Nie zato, že bol prvým riaditeľom 
v  Banskej Bystrici – ale zato, že napokon 
úspešne bojoval s medzinárodným veľkoka-
pitálom a Slovensku zachránil to čo má naj-
vzácnejšie – karpatské lesy.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

Dlažbová kocka na Námestí SNP v Banskej Bystrici

Autori spomienky – Milan Lichý, Vlado Paško, Peter Gogola a Ján Mičovský
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Na úvod si pokladám za dôležité povedať, 
že Milana som spoznal ako svojho staršieho 
spolubývajúceho na  podnájme v  Banskej 
Štiavnici, čoby študenti Lesníckej technickej 
školy. Mal prezývku Pántik, nikto mu inak ne-
povedal, bol bonviván s  charizmou, ktorou 
úspešne balil mladé slečny a my mladší sme 
sa snažili byť jeho vnímavými žiakmi. Okrem 
toho bol výborným štiavnickým šermiarom 
v  korde, majster Stredoslovenského kraja, 
úspešne reprezentoval našu školu. Napriek 
všetkému stihol byť aj úspešným študen-
tom.

Narodil sa 16.8.1939 v Novej Bani. Lesníc-
ku technickú školu v B. Štiavnici absolvoval 
v  roku 1958. Na  povinnú umiestenku k  LZ 
Považská Bystrica nastúpil do funkcie lesník, 
neskôr poverený zastupovať vedúceho pole-
sia Prečín. Následne nastúpil na  LZ Ružom-
berok ako technik polesia Korytnica. V roku 
1962 už ako ženatý, nastúpil na LZ Považská 
Bystrica ako vedúci polesia Považská Bystri-
ca, bol najmladší vedúci polesia plošne aj 
výkonovo najväčšieho polesia LZ Považská 
Bystrica. Po desiatich rokoch tunajšieho pô-
sobenia na  vlastnú žiadosť prestúpil bližšie 
k rodnému kraju, na LZ Šášovské Podhradie 
ako vedúci polesia Janova Lehota. Táto obec 
sa stala jeho domovom až doteraz, aj keď 
pracovné pozície sa menili.

Po reorganizácii štátnych lesov vykonával 
funkciu pestovateľa a  zástupca vedúceho 

Významný priekopník ťažko zalesniteľ-
ných plôch sa narodil v Bučanoch 17.1.1901. 
Študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave, 
pokračoval na  Vysokej škole zemědělskej, 
Lesníckom odbore v  Brne. Priekopník slo-
venského lesníctva v  zalesňovaní spustnu-
tých plôch na známych Periskách v Brezovej 
pod Bradlom.

Začínal ako technický úradník Katastrál-
neho meračského úradu v Košiciach, neskôr 
v  Bratislave. V  rokoch 1939-1945 bol za-
mestnancom Správy štátnych lesov v Topoľ-
čiankach a  v  rokoch 1945-1948 zástupcom 
riaditeľa Ústredného riaditeľstva Štátnych 
lesov v Bratislave. Do roku 1951 pôsobil ako 
riaditeľ Lesného závodu v Trenčíne. V rokoch 
1952-1955 bol pestovateľom na Lesnom zá-
vode v  Piešťanoch, so sídlom vo Vrbovom, 
do roku 1958 hlavným inžinierom.

V  rokoch 1958-1968 pracoval ako vedú-
ci prevádzky lesného závodu Piešťany. Ako 
pestovateľ sa špecializoval na  zalesňovanie 
ťažko zalesniteľných plôch. Osobitne ho za-
ujímali spustnuté plochy na lokalite Periská 
v  okolí Brezovej pod Bradlom o  rozlohe 96 

činnosti spoločnosti a tou bol výkon pestov-
nej činnosti dodávateľským spôsobom. Dô-
chodcovský stav si začal užívať až od veku 72 
rokov.

Napriek tomu doteraz pozorne sleduje 
vývoj a  život v  štátnom podniku LESY SR 
cez podnikový časopis Lesník, ktorý nesmie 
chýbať v  jeho rukách vždy po  vydaní no-
vého čísla, takisto LES – Lesokruhy a v ne-
poslednom rade aj dlhé debaty so zaťom, 
ktorý vedie LS. V r. 1989, keď pracoval na LS 
Lutila, bol prvým dobrým radcom, učiteľom 
a  zároveň kolegom práve svojmu zaťovi, 
ktorý na  lesnej správe začínal ako ťažbár. 
Dodnes ,,žiak“ spomína na  nadhľad a  spô-
sob zasvätenia do problematiky vtedy dosť 
hektickej lesníckej prevádzky. Veľkú záslu-
hu má aj na tom, že jeho dcéra išla študovať 
práve na  Lesnícku fakultu vtedajšej VŠLD 
vo Zvolene, kde neraz pri učení sa teórie ku 
skúškam pomohol praktickou radou a skú-
senosťou. Veľa sa zmenilo od  roku 1958, 
kedy začal lesníčiť, veľa by vedel rozprávať, 
aj keď radšej počúva a  rozpráva len keď 
môže poradiť a  posúdiť situáciu. V  uply-
nulom roku pri príležitosti jeho životného 
jubilea bol pozvaný aj s ďalšími jubilantami 
na  OZ Žarnovica, kde sa stretli s  vedením 
závodu, posedeli, pospomínali. Je veľmi 
dobré, že táto tradícia na  OZ v  Žarnovici 
pretrváva a  nezabúda sa na  ľudí, ktorí za-
svätili život práci pre les.

Ing. Pavol Trančík – zalesňovateľ spustnutých plôch 
(120. výročie)

Milan Tŕnik – zaslúžilý lesnícky octavián

stva vo Zvolene a  inými odbornými ústav-
mi. To však k  úspechu nestačilo. Bolo treba 
spojiť poznatky z  biológie drevín a  rastlín, 
pedológie, typológie i  techniky a  dopĺňať 
ich amatérskym výskumníckym overovaním. 
Tieto spustnuté plochy boli s  úspechom 
postupne zalesňované borovicou sosnou, 
borovicou čiernou i  ďalšími melioračnými 
a  hospodárskymi drevinami. Stali sa vzoro-
vými inštruktážnymi objektmi, na ktorých sa 
vystriedalo množstvo exkurzií z  celej ČSSR 
i  zo zahraničia. Konfrontáciu pôvodného 
a  dnešného stavu najlepšie dokumentuje 
publikácia kolektívu výskumných pracov-
níkov, ktorá vyšla v  edícii Lesnícke štúdie 
(1969) pod názvom „Výskum spustnutých 
plôch Perísk a ich zalesňovanie. Ing. Trančík 
má v nej obsiahlu stať o zhodnotení zalesňo-
vania od roku 1952.

Odborné články uverejňoval v  lesníckom 
časopise Poľana, neskôr v jeho pokračovaní 
– v Lese. Spolupracoval pri nakrúcaní náuč-
ného dokumentárneho filmu „Zalesňovanie 
spustnutých plôch“. Zomrel 4.4.1970.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

Lesnej správy Lutila, neskôr aj funkciu ťaž-
bára. Po zrušení LZ Žiar nad Hronom v roku 
1995, krátko pracoval na  LZ Žarnovica ako 
pestovateľ Lesnej správy Lutila.

Po  ďalších organizačných zmenách pre-
chádza k  organizácii Neosolium správa cir-
kevných lesov, ako lesník na LO Stará Huta, 
polesie Janova Lehota. V  r. 2008 prevzal 
spoločnosť s  ručením obmedzením TML 
od svojho zaťa, aby pokračoval v započatej 

ha. Na týchto organizoval a viedol pokusné 
zalesňovacie práce už od r. 1952 v spoluprá-
ci s Výskumným ústavom lesného hospodár-
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Ľudia okolo 
železničky

V  roku 2012 uzrela svetlo sveta for-
mátom trochu netradičná publikácia 
zobrazujúca životy ľudí, dnes s  o  to viac 
netradičnou náplňou práce. Na  129 stra-
nách, doslovne čiernym na  bielom, či už 
písmom alebo obrazom, približuje autor 
Svatopluk Šlechta okamihy zo života tých, 
ktorým bola železnička pozdĺž sloven-
ských Beskýd srdcu najbližšia.

V  úvodných slovách autora sa dozve-
dáme, ako on sám mal možnosť v  roku 
1972 v  Oščadnici vidieť a  previezť sa mi-
moriadne vypraveným vlakom s  rušňom 
Kolbenka z  Oščadnice do  Zákamenného. 
V čase, kedy už tri mesiace bola prevádzka 
tejto úzkorozchodnej železnice ukončená. 
Trať, z ktorej sa do dnešných čias zachoval 
už len osemkilometrový úvraťový úsek 
spravovaný Kysuckým múzeom a zároveň 
Oravským múzeom, každoročne navštívia 
tisíce návštevníkov.

„Ale kto z nich vie, kto boli desiatky tých, 
čo sa starali o miestne krásne lesy, vybu-
dovali či prevádzkovali miestnu lesnú drá-
hu, alebo prispeli k  jej záchrane? A práve 
o mnohých týchto úctyhodných ľuďoch je 
táto knižka...“

Na  jednotlivých fotografiách vidieť 
nielen krásu samotnej železnice, doku-
mentáciu jej budovania, ale tiež situácie, 
ktoré prinášala lesnícka prevádzka. Jed-
nou z  nich bola napríklad posledná veľ-
ká havária z 14.5.1970, pri ktorej zahynul 
brzdár, spôsobená vykoľajením vozňov 
naložených drevom pri prekročení rých-
losti, v zázname na strane 48. Tiež neza-
budnuteľným zážitkom, ktorý si na vlast-
nej koži počas 14 dní vyskúšalo 150 
zamestnancov, bolo odpratávanie snehu 
v  marci roku 1968 počas snehovej kala-
mity, ktorá spôsobila výpadok v  plnení 
ťažbového plánu, objavenej na strane 60, 
pri listovaní knihy.

-as-

Čl. I
Šéf má pravdu.

Čl. II
Šéf má vždy pravdu.

Čl. III
I v prípade, že má pravdu podria-
dený, je treba sa riadiť podľa Čl. II.

Čl. IV
Šéf neje, ale vhodnou stravou udržuje svoju 
výkonnosť.

Čl. V
Pokiaľ šéf pije, deje sa tak vždy s  mierou 
a v záujme podniku.

Čl. VI
Šéf nespí, ale užíva si zaslúžený odpočinok.

Čl. VII
Šéf neprichádza nikdy neskoro do práce, ob-
čas však býva cestou niekým zdržaný.

Čl. VIII
Šéf nikdy neodchádza z  práce predčasne, 
býva však odvolaný.

Čl. IX
Šéf nemá nikdy pomer so sekretárkou, v nie-
ktorých prípadoch ju však vychováva.

Čl. X
Šéf nikdy nečíta noviny počas pracovnej 
doby, študuje iba tlač.

Čl. XI
Do  šéfovej kancelárie vstupujeme so svoji-
mi vlastnými námetmi a odchádzame odtiaľ 
s námetmi šéfa. Pokiaľ sú nápady podriade-
ného vzhliadnuté užitočnými, nie sú to už 
nápady jeho, ale idey šéfa.

Čl. XII
Šéf zostáva šéfom dokonca i v plavkách.

Čl. XIII
Medzi tým, čo si šéf môže vyložiť ako kritiku 
jeho osoby zo strany podriadeného a výškou 
prémií dotyčného existuje nepriama úmer-
nosť.

Čl. XIV
Šéf musí myslieť za druhých.

Záverečné poučenie:
Podriadený musí každému šéfovi zabrániť, 
aby sa oženil. Inak sa nám šéfovia PREMNO-
ŽIA!!!

Pravidlá chovania pri styku so šéfmi

Vedeli ste, že ...?
Dostatok minerálnych lá-
tok udržuje zver v  kondícií 
po celý rok. Medzi ich hlavný 
zdroj, a  to nielen v  zimnom 
období, patrí soľ. Mnoho 
ľudí si neuvedomuje, že zver 
nerozoznáva medzi soľou 
v  soliskách, kam ju lesníci 
a  poľovníci nosia, a  technic-
kou soľou, ktorá sa v zimnom 
období využíva na  údržbu 
ciest. Pre zver je dôležitá jej 
dostupnosť! A tak ju teda ak-
tívne vyhľadáva práve v okolí 
týchto lineárnych stavieb.
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Nie je tráva ako tráva
Vedia o tom svoje i obyvatelia 

lesa, pre ktorých sa touto, na „vi-
tamíny“ bohatou nádielkou sena, 
naplnili všetky dostupné senníky 
a krmelce. „Je také chutné, že ich 
to zdvihne na zadné a pretancujú 
spoločne niekoľko minúť,“ smeje 
sa obyvateľ neďalekej obce, kto-
rý sa rád prechádza v  lokalitách 
tejto horskej chránenej krajin-
nej oblasti. Seno sem rok čo rok 
nosia lesníci z horských lúk a ni-
komu nie je známe, že by sa dru-
hové zloženie týchto trávnatých 
porastov nejako zmenilo, prípad-
ne, že by niektorý z  druhov bol 
zámerne viac zastúpený prostredníctvom antropogénnych činiteľov. Ale nič nie je vy-
lúčené. Možno aj preto je kosba týchto lúk spojená so zvýšeným záujmom ozbrojených 
zložiek Slovenskej republiky. Dôležité predsa je, že zvieratá sú v dobrej kondícii a prejavy 
šťastia im predsa nebudeme závidieť.

RECEPTÁR

800 g diviak karé (stehna, lopatka)
1 lyžička soli
100 g koreňovej zeleniny
1 ks cibuľu
3 lyžica masti
1 lyžica octu
1 ks citrón
čierne a nové korenie celé
bobkový list
1 lyžica hladkej múky
100 g šípkového lekváru
1/2 lyžička mletej škorice
1 lyžica cukru
1 dl červeného vína

Nevykostené karé z  diviaka mierne osolíme 
a  na  vyhriatej panvici potretej masťou rých-

Nájdi 10 rozdielov

Zasmejme sa

Diviak v šípkach
lo opečieme. Mäso vyberieme, do  výpeku 
pridáme kúsok masti, v  ktorej opražíme ci-
buľu a  na  plátky nakrájanú koreňovú zele-
ninu. Do  zmesi následne pridáme borievky 
a na plátky nakrájaný citrón. Takto priprave-
nú zmes preložíme do pripraveného pekáča, 
mierne zalejeme vodou a pridáme tiež pred-
pripravenú divinu. Prekryjeme vrchnákom, 
prípadne alobalom a za občasného podlieva-
nia dusíme. Mäkké mäso vyberieme a ucho-
váme v teple.

Šťavu zo zeleniny scedíme do rajničky a pri-
dáme do nej domáci lekvár, škoricu a červené 
víno. Omáčku povaríme. Na tanier umiestni-
me dusenú zeleninu, plátky mäsa, ktoré pre-
lejeme pripravenou omáčkou a prílohu podľa 
vlastného výberu. Dobrú chuť!

•	•	•
Východniari stopujú v Nemecku
„Vezmece nás?“
„Was?“
„Hej, nás dvoch.“
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JANUÁR 2021
Životné jubileá

50 rokov
Martin Hvorecký, vedúci LO, LS Holíč – OZ Šaštín
Radoslav Staňa, vedúci LO, LS Želiezovce – OZ Levice
Milan Srnec, vedúci LO, LS Kšinná – OZ Trenčín
Jaroslav Kovalčík, vedúci LO, LS Smolník – OZ Košice
Marián Bezeg, vedúci LO, LS Koškovce – OZ Vranov n/T.
Ing. Martin Šebák, technik, LS Nižná Jablonka– 

OZ Vranov n/T.
Ing. Maroš Širgel, programy starostlivosti o les – 

GR Banská Bystrica
60 rokov

Ivan Procházka, vedúci LO, LS Moravský Sv. Ján – 
OZ Šaštín

Tibor Berecki, vedúci LO, LS Plášťovce – OZ Levice
Ing. Ondrej Strmeň, vedúci LS, LS Partizánske – 

OZ Prievidza
Marián Bugaj, vedúci LO, LS Mútne – OZ Námestovo
Ján Andráš, technik, LS Staré Hory – OZ Slovenská 

Ľupča
Anna Rončáková, fakturant dreva – OZ Rimavská 

Sobota

Pracovné jubileá
20 rokov

Ing. Martin Holubčík, referent pestovania – 
OZ Námestovo

Predčasný starobný dôchodok
Drahotín Gallo, vedúci LO, LS Nižná Slaná – OZ Rožňava

Starobný dôchodok
Ing. Roman Struhár, vedúci LS, LS Sološnica – OZ Šaštín
Ing. Ján Ďurec, referent pre plán, štatistiku a c., 

poverený vedením EOÚ – OZ Čadca
Ing. Oto Fehér, vedúci LS, LS Rožňava – OZ Rožňava
Ing. Mária Géciová, referent pre plán, štatistiku a c., 

poverená vedením EOÚ – OZ Košice

Ing. Martina Velká 

Erby 
s nádychom 

lesa

Erb obce Krivá 
(okres Dolný Kubín)

Erb obce Dolná Súča 
(okres Trenčín)

Erb obce Ochodnica 
(okres Kysucké Nové Mesto)

Erb obce Breznička 
(okres Poltár)

Erb obce Jablonov 
nad Turňou (okres Rožňava)

Erb obce Výčapy – Opatovce 
(okres Nitra)

Erb obce Veľké Ripňany 
a Behynce (okres Topoľčany)

Tajomstvo obrátenej 
veže

Obrátená veža, alebo inak povedané iniciačná 
studňa (Initiation Wells), je jednou z najzaujímavej-
ších častí záhrad Quinta da Regaleira v Sintre v Por-
tugalsku. Rozdiel pri jej návšteve je len v  tom, že 
kým na bežnú vežu musíte najskôr vystúpiť a po-
tom zostúpiť, tu je to úplne naopak, keďže je vyko-
paná do zeme až do hĺbky 27 m.

V  Sintre sú až dve iniciačné studne vzájomne 
spojené podzemnými kanálmi. Tieto veže majú kul-
túrny význam a nikdy sa neplánovalo, že by slúžili 
na zachytávanie alebo skladovanie vody. Ako sme 
sa dočítali, viažu sa k nim skôr netradičné, niekedy 
až magickou atmosférou pôsobiace ceremónie.

Tieto priestory sa využívali pre tarotové iniciačné 
obrady. Tvorí ich párny počet schodov v kombinácii 
s  rozostupmi medzi nimi, ktorých základom bola 
tarotová mystika. Počet platforiem údajne odkazo-
val na Danteho „Božskú komédiu“, kde deväť plat-
foriem symbolizuje deväť kruhov pekla, čo je deväť 
častí očistca a deväť rajských nebies.

Každý okamih strávený v  tejto veži, tak zostup 
ako výstup nesú symbolický význam smrti a zno-
vuzrodenia. Svojou zvláštnou energiou je spojený 
výstup na obrátenú vežu z tmy do svetla a vdycho-
vanie vlhkého vzduchu podzemnej stavby.

-as-

Foto Ing. Peter Chrúst
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Korene umenia
Narodil sa v Turecku v mestečku Anta-

kya v roku 1970 a ešte počas vysokoškol-
ského štúdia sa stal členom maliarskej 
skupiny IFAR, ktorú založil a vedie maliar 
Erol Deneç.

Ayhan Tomak sa sochárstvu začal ve-
novať v  roku 2000, keď mu drevo, ako 
primárny materiál pre tvorbu, učarovalo. 
V  rámci umelcov, ktorí sa venujú drevo-
rezbe sa snažil zapadnúť, no zachovať si 
pritom vlastnú identitu cestou silného 
individualizmu. Kým väčšina umelcov vy-
užívala a využíva na zhmotnenie svojich 
3D predstáv kusy jednotného, prípad-
ne zliepaného dreva, ktorých štruktúru, 
kresbu i prípadné vady vidieť na prvý po-
hľad, on začína z opaku.

Svoje diela zhmotňuje do koreňových 
nábehov so zvyškami koreňovej sústavy, 
prípadne do samotných koreňov. Okrem 
estetickej stránky vo väčšine jeho diel 
dominuje tiež funkčnosť a on sám okrem 
drevorezieb tvorí návrhy v oblasti funkč-
ného umenia, v ktorej poskytuje odborné 
poradenstvo.

A čo Ayhan tvrdí o svojej tvorbe? „Moja 
umelecká stránka sa vyvíjala od veľmi ra-
ného detstva. Mojím zdrojom inšpirácie 

bolo vždy drevo ako materiál získaný zo 
srdca prírody. No nielen jeho pôvod, ale 
hlavne mytologický význam v  priebehu 
vekov i kultúr na fascinovali. Tvary mojich 
rezieb a druhy dreva použitého na vytvo-
renie môjho umenia sú neoddeliteľné. 
Moje sochy, zrkadlá a  reliéfy z  dreva ni-
kdy nemaľujem ani nepridávam žiadne 
umelé prvky a zachovávam ich prirodze-
ný vzhľad. Namiesto toho vyberám typ 
dreva, zameriavam sa na kresbu, usporia-
danie zŕn, línie dreva a  jeho prirodzenú 
farbu. Jedinou úpravou použitou na mo-
jich drevených vyrezávaných umeleckých 
dielach je lak na  ochranu povrchu. Rád 
pracujem vo svojich dielňach dni a noci, 
formujem sa v procese tvarovania dreva, 
popri tom ako všetko robím ručne.“

-as-


