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4. Organizačné zmeny na GR
Menovanie Ing. Mateja Vigodu do funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR
po úspešnom absolvovaní výberového konania prinieslo aj ďalšie personálne zmeny.
4. Obchod s drevom – elektronické aukcie v 1. polroku 2020
O ktoré z ponúknutých sortimentov majú odberatelia najväčší záujem sa ukázalo prostredníctvom elektronických aukcii dreva zrealizovaných v prvom štvrťroku 2020.
5. Modernizácia expedičného skladu Červená Skala OZ Beňuš
Dôležitou súčasťou lesníckej prevádzky je modernizácia a s ňou nevyhnutne spojené plánovanie
investičných nákladov štátneho podniku na najbližšie obdobie. V roku 2019 bola do spomínaného plánu investičných nákladov zahrnutá modernizácia expedičného skladu Červená Skala na OZ
Beňuš.
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6. Kamene lesníckej prevádzky
Ak má niečo vydržať roky, potrebuje to pevné základy. Pri výstavbe lesných ciest niet nad starý
dobrý stavebný kameň, ktorý aj dnes ťaží štátny podnik LESY Slovenskej republiky v jednom
z dobývacích priestorov na pozemkoch v našej správe.
7. Kosenie horských lesníckych lúk
Kosením horských lúk bránia lesníci ich sukcesii a degradácii. Získané a vysušené seno putuje do
senníkov a kŕmnych zariadení na všetkých odštepných závodoch LESOV SR. Posledný júlový deň,
ešte o 17 hodine zabezpečovali zamestnanci LESOV Slovenskej republiky, odštepného závodu
Kriváň s ľuďmi z pestovnej činnosti zber sena a plnenie senníkov v CHKO Poľana, ktorej územie je
zároveň aj Chráneným poľovným revírom...
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8. Čierna Mláka v novom šate
Nielen nové exponáty na turisticky vyhľadávanom náučnom chodníku, ale tiež starostlivosť
o okolité porasty a kontrola zdravotného stavu stromov v bezprostrednej blízkosti trasy chodníka, sú úlohami kolegov z OZ Prešov. Čo nové v rámci jeho opráv pripravili pre verejnosť?

9. Altánok Blatná – úprava okolia
Nie dodávateľsky, ale prostredníctvom brigády lesníkov a lesných pedagógov, sa podarilo upraviť
okolie altánku Blatná. Toto oddychové miesto pri informačnej tabuli predstavujúcej problematiku lykožrúta smrekového doplnila ďalšia tabuľa z projektu Les nie je smetisko.
10. Prvé uvádzanie dreva na trh
Odbor HUL a certifikácie využil priestor a prináša pár postrehov a odporúčaní, ako pristupovať
pri prvom uvádzaní dreva na trh, ale aj príklady z praxe, ktoré boli v riešení protokolov Lesníckej
a drevárskej inšpekcie.
12. PBHL – Prírode blízke hospodárenie v lesoch – základný predpoklad trvaloudržateľného hospodárenia
K problematike PBHL zorganizoval OZ Prievidza 13.7.2020 v prostredí LS Duchonka odborný
seminár, po ktorom nasledovali terénne ukážky objektov Pro Silva a ďalších porastov, v ktorých
sa hospodári prírode blízkym spôsobom.
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14. Vyhodnotenie ochrany lesa k 30.6.2020
Chladný a daždivý začiatok roka 2020 v problematike podkôrneho hmyzu nahral do kariet lesníkom, no vysoké teploty a suché počasie, ktorým bol charakteristický mesiac jún už také pozitívne
výsledky nepriniesli.
16. Tradícia včelárstva úzko súvisí s lesníctvom a prácou lesníkov
„Včely sú deti lesa“ je mottom medzinárodného projektu, ktorý spravujú naši kolegovia
na OZ Topoľčianky. Tento projekt, ktorého realizácia trvala 31 mesiacov spája lesníkov,
profesionálnych i hoby včelárov a hlavne deti
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18. Prehliadka zhodov za rok 2019 z CHPO Poľana a poľovných revírov jelenej poľovnej
oblasti J-XIV Poľana
Tento rok kvôli opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID veľmi netradične a iba v kruhu tých
najpovolanejších boli prezentované plody poľovníckej starostlivosti v exteriéri LS Kyslinky.
19. Zhody parožia z Chráneného poľovného revíru Nízke Tatry
Aj OZ Liptovský Hrádok svoju poľovníckou verejnosťou každoročne navštevovanú prehliadku
jeleních zhodou a trofejí z CHPR Nízke Tatry presunul do úzkeho kruhu. Aké skvosty si mohla
skupinka prítomných kolegov prezrieť si však môžete aspoň v skratke prečítať.
20. Starostlivosť o lesné ekosystémy v prírodných podmienkach Záhoria vo vzťahu
k prebiehajúcim klimatickým zmenám
Viate piesky a pestovanie lesných porastov na málo úrodných pôdach je zaujímavosť a zároveň
veľká výzva, s ktorou zápasia zamestnanci OZ Šaštín. Narastajúce teploty a ataky biotických škodcov komplikujú i tak dosť náročné pestovanie a starostlivosť o prevažne borovicové porasty.
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23. Hlucháň ako rukojemník v zonácii Národného parku Muránska planina?
Dôvody zániku biotopov hlucháňa a pokles jeho populácie sú celosvetový zložitý problém a zúžiť
ho na náhodnú ťažbu je účelové, zavádzajúce a hlboko neodborné. Bolo len otázkou času kedy
sa zneužije aj hlucháň pre dosiahnutie neodborných cieľov netransparentnej zonácie NP MP.
24. Ompitálska Sklená Huta
Dnes o jej prítomnosti svedčia len staré ovocné stromy. No tak ako pri všetkých starých remeslách v tých časoch sa aj sklárske remeslo dedilo z otca na syna. Mohli by sme povedať, že
to bol rodinný podnik. Ten stál tam, kde kedysi stála Sklená Huta, a kde neskôr zriadili horáreň,
ktorej okrsok nazývali Hutársky okrsok...
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26. Lesné bohatstvo Ukrajiny
Predstavujeme lesy a lesníctvo ďalšej európskej krajiny, ktorá sa z pohľadu lesnatosti umiestnila
na 34. mieste v rámci Európy.

27. Letom svetom
Aj na také tradičné dopravné prostriedky ako je bicykel sa dá netradične použiť drevo, a to nie
len na vytvorenie samotného rámu, ale tiež kolies a ďalších súčastí. Neveríte ...
28.
Ing. Berec Ľudovít – pripomíname si 90. výročie narodenia lesníka, poľovníka. Pôsobil v čase,
keď sa začal v ZŤS Trstená vyrábať aj prvý špeciálny lesný kolesový traktor – LKT.
Ing. Fedor Maňkovský, st. – pracoval v štátnych i neštátnych lesoch a okrem iného sa venoval
realizácii rôznych zariadení na efektívne využívanie produktov, ktoré les dáva – ako splavovanie
dreva, úprava, smerovanie a spevňovanie lesníckych ciest, vrátane ich výstavby, výstavby malých píl priamo v lesných dolinách s využitím vodnej energie na výrobu elektrickej energie.
29. Chrámy sobraneckého lesníka
Je nám cťou, že môžeme uverejniť v našom podnikovom časopise narodeninové prianie ku krásnemu okrúhlemu jubileu, ktorého sa v zdraví dožil Ing. Ladislav Maxim.
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29. Odišiel do večnosti – Ing. Pavol Krajniak
V mesiaci júl nás opustila ďalšia veľká osobnosť slovenského lesníctva, poľovníctva i ochrany
prírody, kamarát a kolega Ing. Pavol Krajniak.
30. Československé lesy obhospodarovali aj Podkarpatskú Rus
Pozrime sa spoločne na to ako sa dá z pohľadu lesného hospodára zhodnotiť obdobie, keď Podkarpatská Rus bola súčasťou Československej republiky.
32. Do práce na bicykli
Keďže aj náš podnik často vstupuje do konaní týkajúcich sa cyklistiky a budovania cyklotrás, ale
aj skutočnosť, že v rámci rubriky Netradičné využitie dreva opisujeme zrod dreveného bicykla,
rozhodli sme sa Vám predstaviť projekt pod názvom Do práce na bicykli.
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33. Kraj, kde aj stromy obliekajú kabáty
Predstavujeme si les, ktorý svojou farebnosťou láka nejedného milovníka umenia. Je neuveriteľné, ako umenie dokáže vyrásť a rásť pred našimi očami snáď desiatky ďalších rokov.

33. Kniha lesa
Je naozaj umením zobraziť skutočný les na 64 stránkach. Tak poďme teda spolu nazrieť, ako sa
všetky tie bežné i menej bežné súčasti našich lesov na tieto stránky pomestili.
34. Tajnička • Zasmejte sa • Recept
35. Erby s nádychom lesa • Jubilea
28. Vtipné drevo
Drevo ako umelecký materiál si zaslúžilo už nespočetné množstvo prívlastkov. No ak chcete
vidieť naozaj vtipné drevo, pozrite si diela, ktorými sa prezentuje sochár Petre Staicu.
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Personálne zmeny na popredných pozíciách
LESOV SR
Ing. Matej Vigoda bol oficiálne
vymenovaný za generálneho
riaditeľa LESY SR, š.p.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dňa 24.6.2020 vyme-

noval do funkcie nového generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Ing. Mateja Vigodu.
Ing. Matej Vigoda sa generálnym riaditeľom LESY SR stal na základe úspešného
dvojkolového výberového konania. V prvom kole museli uchádzači predložiť návrh koncepcie a stratégie podniku LESY
SR v rámcoch aktuálneho programového
vyhlásenia vlády. Tiež absolvovali odborný test zameraný predovšetkým na správu štátneho podniku a štátnu správu
lesného hospodárstva. Druhé kolo (do ktorého postúpili dvaja uchádzači) pozostávalo z osobného pohovoru, počas ktorého
prezentovali svoje manažérske schopnosti, zručnosti a kompetencie podľa Metodiky
pre výberové konania manažérov.
„Chcel by som sa poďakovať za veľkú dôveru, ktorú do mňa pán minister vložil. Je
to pre mňa zároveň aj veľká zodpovednosť.
Verejnosť do nás vkladá veľké očakávania.
Spolu s mojimi kolegami máme ambíciu ako
aj schopnosti tieto očakávania naplniť“, povedal vymenovaný generálny riaditeľ LESY
SR Matej Vigoda.

Zmeny na pozícii vedenia úsekov
Dňom 3.8.2020 bola z pozície vedenia výrobno-technického úseku odvolaná Ing. Alena Ábelová a generálnym riaditeľom štátneho podniku LESY SR bol poverený riadením
spomínaného úseku Ing. Eduard Apfel.

Obchod s drevom – elektronické aukcie
v I. polroku 2020
Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácii obchodnej činnosti štátneho
podniku LESY Slovenskej republiky. Prostredníctvom tohto procesu je zabezpečená
prevažná časť finančných prostriedkov potrebných nielen na lesnícku prevádzku, jednoduchú reprodukciu, ale i na financovanie
ostatných aktivít štátneho podniku.
Podnik zrealizoval v I. polroku 2020 celkom 1.792.673 m3 ihličnatého a listnatého
dreva. Dodávky celkom oproti plánu neboli
splnené o – 209.908 m3, z toho ihličnaté dodávky neboli splnené o – 15.177 m3, listnaté
dodávky neboli splnené o – 194.731 m3.
Z vyššie uvedeného objemu LESY SR štátny podnik predal časť produkcie (26.537 m3
t.j. 1,5%) aj prostredníctvom elektronických
aukcií dreva (EAD). Elektronické aukcie dreva v I. polroku 2020 možno charakterizovať
nezáujmom kupujúcich o ponúkané sortimenty drevnej hmoty. Celková ponuka
drevnej suroviny bola v objeme 96.551
m3. Z ponúknutého objemu dreva sa pre-
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Vyhodnotenie EAD v I. polroku 2020:
Sortiment

Množstvo
v m3

Hodnota
v€

Surové kmene ihličnaté – kusový sortiment
Výrezy III.D triedy akosti ihličnaté
Vláknina ihličnatá v celých dĺžkach
Vláknina ihličnatá 2 m
Guľatina na chemické spracovanie listnatá
Vláknina listnatá v celých dĺžkach
Spolu

10.821,47
344,70
10.443,66
3.648,66
92,00
1.186,38
26.536,87

357.243,98
13.788,00
152.724,38
49.734,82
4.876,00
49.385,78
627.752,96

dalo 31.888 m3 – úspešnosť predaja 33%.
V uvedenom období LESY SR š.p. realizoval
109 elektronických aukcií dreva., z toho v I.
štvrťroku 43 aukcií pri úspešnosti predaja
47% a 66 aukcií v II. štvrťroku pri úspešnosti predaja len 11%!!! V ponuke boli takmer
všetky predávané sortimenty: ihličnaté
a listnaté surové kmene, ihličnaté piliarske
výrezy III. triedy akosti, listnaté piliarske vý-

Priemerné
speňaženie
v €/m3
33,01
40,00
14,62
13,63
53,00
41,63
23,66

rezy III. triedy akosti v drevine buk, dub, ihličnatá aj listnatá vláknina. V prípade úspešného predaja bola drevná hmota predaná
za vyvolávaciu cenu – s minimálnym cenovým navýšením. Pri predaji boli úspešní len
domáci zákazníci.
Ing. Ľubomír Machyniak
poverený riadením obchodného úseku

z lesníckej prevádzky |

Modernizácia expedičného skladu
Červená Skala – OZ Beňuš
V pláne investícií pre rok 2019–2020 bola
schválená rekonštrukcia expedičného skladu dreva Červená Skala, ktorý sa nachádza
na území Odštepného závodu Beňuš. Strategické umiestnenie drevoskladu v samom
srdci Horehronských lesov predurčovalo
túto plochu k investičnému rozvoju našej firmy. Projekt stavby bol zahájený ešte
v roku 2016–2017, kde po vydaní stavebného povolenia bola investícia zaradená
do záväzného plánu pre rok 2019. Odhadovaný náklad stavby podľa projektovej
dokumentácie bol 1.267.434,12 € bez DPH,
kde po verejnom obstarávaní bola zazmluvnená cena 778.724,23 € bez DPH so zhotoviteľom DOPSTAV s.r.o.. Po zahájení stavebných prác dňom 22.07.2019 a s prerušením
počas zimného obdobia boli práce ukončené 22.05.2020. Celková plocha je tvorená
9.237,92 m2 spevneným betónovým krytom
hrúbky 200 mm s výstuhou prostredníctvom
oceľových sieti KARI a príjazdovými cestami. Súčasťou spevnenej plochy je aj kanalizačný systém s lapačom nečistôt a vyústením do rieky Hron ako aj výstavba nového
oporného múra pozdĺž železničnej vlečky.
Veríme, že investičnou výstavbou spevnenej
plochy na expedičnom sklade dôjde k skvalitneniu výroby a predaja sortimentov dreva,
ako aj navýšeniu hygienických štandardov
pracovníkov pri manipulácií drevnej hmoty.
Ing. Martin Lazorík, odbor investícií

Plocha expedičného skladu dreva červená Skala pred rekonštrukciou.

Nová spevnená plocha expedičného skladu Červená Skala.
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| z lesníckej prevádzky

Kamene lesníckej prevádzky
Lesnícka prevádzka v našich lesoch naozaj
zanecháva badateľné stopy. Však keby sa v lesoch nehospodárilo, boli by tam len chodníky vychodené lesnou zverou. Nenašli by sme
ani zvažnice a už vôbec nie lesné cesty, ktoré
mnohí návštevníci lesa využívajú, aby sa dostali bližšie k nejakej prírodnej zaujímavosti,
lesnej chate, či len na miesto, kde si pre svoju
spotrebu nazbierajú lesné plody, či len tak sa
prevezú na bicykli .
A práve pri budovaní lesných ciest je potrebné zvoliť vhodný materiál. Na jeho získanie slúžia dobývacie priestory. Tých sa na pozemkoch v správe štátneho podniku LESY SR
nachádza takmer 200 ha.
V roku 2004 boli pracovníkmi LESOV SR
pripravované materiály a analýzy zamerané
na sekundárne lesné produkty. Medzi ne boli
zaradené aj nerastné suroviny a následne ťažiteľné ložiská nerastov dobývané povrchovým
spôsobom na pozemkoch SR, v správe LSR,
š.p. ako povrchové nerastné zdroje. Nerasty
sa v zmysle Banského zákona č. 214/2002 Z.
z. rozdeľujú na vyhradené a nevyhradené.
Z pohľadu ťaženého nerastu môžeme skonštatovať, že polovica dobývacích priestorov
na pozemkoch v našej správe je vyhradených
a druhá polovica nevyhradených.
Vyhradené nerasty, ktoré majú pre hospodárstvo strategický význam, sú spravované
štátom prostredníctvom Obvodných banských úradov (OBÚ). OBÚ prideľujú dobývacie
priestory právnickým, príp. fyzickým osobám,
spôsobilým vykonávať banskú činnosť. Prideliť dobývací priestor môžu OBÚ v krajnom
prípade aj bez súhlasu vlastníka pozemku.
Zoznam vyhradených nerastov je vymenovaný priamo v zákone. Ostatné nerasty majú
charakter nevyhradených nerastov. Schvále-

LC Čierňava

SO 02 Hačka kladenie konštrukčných vstiev vozovky
(separačná geotextília a ochranná vrstva z štrkodrviny fr. 0-32).
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Lom Zadná dolina

LC Medvedie po zavalcovaní hornej vrstvy

nie plochy na dobývanie nevyhradeného nerastu je v zmysle stavebného poriadku v kompetencii príslušného stavebného úradu.
Zastúpenie nerastov na pozemkoch v správe LSR, š.p.:
• Vyhradené nerasty – mastenec, zeolit, len
podľa spôsobu ďalšieho technologického
spracovania (kremenec, čadič, vápenec,
dolomit)
• Nevyhradené nerasty – štrkopiesok a piesok , stavebný kameň (pararula, kremenec,
andezit, čadič, vápenec, dolomit )
• Rašelina v zmysle zákona nie je nerastom
a považujeme ju za využiteľnú surovinu,
na ťažbu je potrebný súhlas príslušného
stavebného úradu.
V dobývacích priestoroch na pozemkoch
v správe LESY SR, z ktorých najmenší sa
rozprestiera na ploche 1227 m2 a najväčší
345.246 m2, sa ťaží prevažne andezit, vápenec, piesok, čadič v menšej miere zeolit,
kremenec, betonit, ílovec, granodiorit a dokonca aj drahý opál. Tieto plochy sú väčšinou
v prenájmoch ťažbových spoločnosti, takto je
v prenájme cca 40 lomov
Po krátkom úvode do problematiky by
sme si aspoň pár vetami predstavili dobývací priestor lom Borovniak v katastrálnom
území Pohronskej Polhory, ktorý ako jediný
prevádzkuje náš štátny podnik. Na spomínanom dobývacom priestore sa podľa zápisov
vykonáva dobývanie ložísk nevyhradeného nerastu na povrchu vrátane jeho úpravy

a zušľachťovania. Vyťažený nerast sa následne prerozdelí pre vlastnú potrebu štátneho
podniku LESY SR na údržbu lesných ciest
a zvážnic, prípadne sa používa aj na ich výstavby, prípadne rekonštrukcie, ktoré sa realizujú v rentabilnej vzdialenosti od tohto lomu.
Zušľachtený materiál sa používa aj na zimný
posyp lesných ciest.
V lome Borovniak sa roku 2019 vydobylo 12,00 kt epimetamorfovaného kremenca
s celkovou objemovou hmotnosťou 2,8 t/m3,
čo predstavuje 4287 m3 nerastu. V roku 2018
sa vyťažilo rovnaké množstvo, kým v roku
2017 bolo vyťažených 8,2 kt nerastu. Na dobývaní sa pravidelne zúčastňovali piati zamestnanci. V roku 2020 sa pokračuje v ťažbe
nerastu v predpokladanom množstva 10.000
ton, a taktiež v úprave tohto nerastu v množstve cca 5.000 ton. Trhacie práce sa vykonávajú dodávateľsky. V areáli sa využíva jedno
rýpadlo UDS, jeden kolesový nakladač CAT
IT14G a tri nákladné motorové vozidlá T815.
Tieto práce u nás zabezpečuje stredisko OZLT
RSLT Banská Bystrica resp. jeho zamestnanci
V súvislosti s prevádzkou v tomto priestore
je potrebné každoročne podávať aj ohlásenie
začatia vykonávania činnosti, kde sa uvádza
nielen to, že sa jedná o realizácie na lesnom
pozemku s číslom konkrétnej parcely a plochou dobíjaného priestoru 14.970 m2 ale tiež
informácie týkajúce sa prístupovej cesty a jej
plochy. Naša firma na výkon tejto činnosti
musí mať aj Banské oprávnenie, ktoré vydávajú Obvodné Banské úrady (OBU) a taktiež
musí mať odborné spôsobilé osoby, ktoré
túto prevádzku zabezpečujú, medzi takéto patrí aj vedúci lomu, banský projektant,
pracovník na riadenie likvidácie závažných
prevádzkových nehôd (havárii), pracovník
určený na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky, všetky tieto spôsobilosti sa musia každých 10 rokov aktualizovať odbornou
skúškou na OBU.
Ing. Marián Jagerčík,
referát BTS, PO, CO a krízového riadenia
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Kosenie horskej lúky
Hodruša

Kosačky, krovinorezy, vyžínače. Akumulátorové alebo robotické, rotačné, benzínové,
elektrické, vretenové, bubnové alebo lištové?
Toľko druhov, toľko možností, zľavy, kvalita...
Čo z toho si vybrať?
Otcovia, dedovia, praotcovia, starí Kelti to
vedeli už dávno. Lacné, ekologické a fitness.
Fyzická a psychická očista. Takúto si dopriali
aj zamestnanci OZ Liptovský Hrádok a 23. júla
sa uskutočnila akcia na LS Malužiná, v lokalite Hodruša, v poradí druhý ročník. Prvý bol
v roku 2018.
Zručnosť s kosou predviedli chlapi z LS Malužiná, Čierneho Váhu, ústredia OZ. Posilnenie
prišlo aj z GR, Ing. Donoval a Ing. Fodor vyskúšali ostrie kosy aj na Liptove, kam sa presunuli
z kosenia na Poľane. Zahanbiť sa nedali ani
ženy a ukázali, že kosec nemusí byť len muž.
Dievčatá, máte náš obdiv, boli ste skvelé.
OZ plánuje túto tradíciu zachovať a vniesť
späť do dolín zvuk svišťania kosy po steblách
trávy.
Ing. Zuzana Puterová, OZ Liptovský Hrádok

Padla kosa na kameň...
Už po siedmykrát, presnejšie 23. júla, zorganizovali zamestnanci štátneho podniku LESY Slovenskej republiky OZ Kriváň spoločne s CHKO
Poľana ručné kosenie Chráneného areálu Dolná Zálomská. Všetci, ktorí
priložili ruku k dielu si uvedomujú, že toto manažmentové opatrenie
ako jediné zabezpečí prežitie mokraďového biotopu v takom stave ako
ho poznáme dnes, s pestrou druhovou skladbou, vďaka ktorej získalo
v roku 2000 štatút chráneného areálu.
Dolná Zálomská je chránený areál v správe štátneho podniku LESY
Slovenskej republiky, odštepného závodu Kriváň. Toto územie je mozai
kou mezofilných lúčnych a mokraďových spoločenstiev. Ide o lokalitu
s mimoriadnou diverzitou rastlinných spoločenstiev o rozlohe 2,4800
ha. Charakteristická rôznorodosť stanovištných podmienok, najmä vlhkostný gradient, expozícia a výskyt vzácnych druhov flóry, zabezpečili, že v roku 2000 bolo toto územie vyhlásené zachránené so štvrtým
stupňom ochrany.

riny). Prakticky všetky slovenské slaniská a podmáčané trávnaté územia si vyžadujú v prvej fáze kosenie a odstránenie stariny, pretože sú
zarastené a expanzívne druhy vytláčajú menej konkurencieschopné
špecifické halofyty. Pri kosení treba použiť ľahkú poľnohospodársku
techniku, alebo kosiť ručne, a vykonať túto aktivitu vtedy, keď je pôda
suchá.
Kosením horských lúk bránia lesníci ich sukcesii a degradácii. Získané a vysušené seno putuje do senníkov a kŕmnych zariadení na všetkých odštepných závodoch LESOV SR. Tam, kde je to možné nastupuje technika, ktorá by však bez ľudskej práce nedosiahla efektívny
výsledok. Počas júlových a augustových dní zabezpečujú zamestnanci LESOV Slovenskej republiky s ľuďmi z pestovnej činnosti zber sena
a plnenie senníkov. Pozreli sme sa tiež na to ako prebiehali spomínané
práce v CHKO Poľana, ktorej územie je zároveň aj Chráneným poľovným revírom...
-as-

Kosenie je primárnym manažmentovým opatrením nielen slanísk
ale tiež ostatných podmáčaných území a ďalších trávnatých biotopov.
Navyše v porovnaní s pastvou nie je selektívne. Odporúča sa však
na lokalitách, kde je potrebné sa zbaviť nahromadenej biomasy (sta-
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Čierna mláka v novom šate
Lesnícky náučný chodník Čierna mláka môže byť právom považovaný za lesoturistickú perlu Bardejovských Kúpeľov i celého pohoria
Busov. Vďaka svojej unikátnej polohe je hojne navštevovaný nielen turistami, ale aj kúpeľnými hosťami, ktorí si prichádzajú do tohto
kúta Slovenska oddýchnuť a načerpať nové sily. Roky existencie si na drevených prvkoch chodníka síce vypýtali svoju daň, ale aj
vďaka spolupráci miestnych lesníkov s externými partnermi získava Čierna mláka v posledných mesiacoch nový, vylepšený vzhľad.
Iniciatíva vybudovať v bardejovských kúpeľných lesoch náučný chodník, ktorý širokú
verejnosť oboznámi s okolitými prírodnými
krásami i činnosťou lesníkov, prišla od zamestnancov štátneho podniku LESY SR,
vtedajšieho Odštepného závodu Bardejov
(dnes OZ Prešov) v roku 2007. Mnohí z nich
sa na budovaní chodníka podieľali aj osobne,
v rámci brigádnických prác. Aj vďaka ich pomoci bolo možné chodník v roku 2008 slávnostne otvoriť.
Na Lesníckom náučnom chodníku Čierna
mláka sa nachádza celkovo 18 stanovíšť, ktoré informujú o lesných ekosystémoch, funkciách a kategóriách lesov, lesohospodárskej
činnosti i tunajších prírodných zaujímavostiach. Veľkou výhodou chodníka je, že má až
tri okruhy s rôznou dĺžkou a náročnosťou, absolvovať prechod ním teda zvládnu aj fyzicky
menej zdatní návštevníci.

J. Ropjak. „Celkové preinvestované externé
zdroje na tieto aktivity predstavovali 13 900
eur,“ dopĺňa.
Spomenutými opravami však spolupráce
na zveľaďovaní Lesníckeho náučného chodníka Čierna mláka zďaleka neskončili. „Chodník
je určený verejnosti a pokiaľ ona prichádza
s pozitívnymi nápadmi na spoluprácu, ktorá
navyše ušetrí nášmu podniku finančné prostriedky, netreba váhať. V tomto roku by sme
preto opäť chceli pokračovať v spolupráci
s Občianskym združením Dobrá MyšLIENKA.
Jej výsledkom by mali byť dve nové stanovištia
na trase náučného chodníka,“ približuje plány
na najbližšie mesiace Jozef Ropjak.
Čierna mláka v Bardejovských Kúpeľoch sa
tak stala ďalším pekným príkladom toho, ako
spolupráca štátnych lesníkov s angažovanou
verejnosťou môže priniesť úžitok všetkým.
Mgr. Lucia Čekovská, Ing. Jozef Ropjak
a pribudli aj tri nové stanovištia. Z externých
zdrojov bolo na tento účel preinvestovaných
600 eur,“ hovorí Ing. Jozef Ropjak, vedúci Lesného obvodu Bardejov a zároveň správca náučného chodníka.
Niekoľkonásobne väčšia investícia však
Lesnícky náučný chodník Čierna mláka ešte
len čakala. „Vďaka spolupráci s Krajskou
organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov
sa v roku 2019 a 2020 podarilo obnoviť turistický prístrešok s ohniskom na opekanie
a hnilobou narušenú pôvodnú vyhliadkovú
vežu na neďaleký Zborovský hrad nahradila
nová. Tesárska firma, ktorá obnovu realizovala, odviedla poctivú prácu, čo, veríme, zabezpečí dlhú životnosť novej veže,“ vysvetľuje

Turisticky frekventovaná lokalita ako je
táto, si, samozrejme, vyžaduje zvýšenú pozornosť pri starostlivosti o okolité lesné
porasty. Miestni lesníci dôsledne sledujú
zdravotný stav stromov v bezprostrednej
blízkosti trasy a v prípade, že sa objaví akokoľvek oslabený alebo poškodený jedinec,
kvôli bezpečnosti návštevníkov ho preventívne z porastu odstránia.
Pravidelnú údržbu jednotlivých súčastí
náučného chodníka zabezpečuje vedúci lesného obvodu Bardejov a býva hradená z režijných nákladov odštepného závodu. Vďaka
veľkej obľúbenosti tejto trasy u širokej verejnosti z regiónu sa však v posledných rokoch
podarilo doplniť alebo obnoviť niektoré prvky chodníka aj z iných zdrojov. „V spolupráci
s Občianskym združením Dobrá MyšLIENKA z Bardejova sme v priebehu roka 2019
na chodníku doplnili nové orientačné prvky
7-8 / 2020
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Altánok Blatná – úprava okolia
Altánok – altán – besiedka – filagória. Veľa
mien a veľa využití na rôznych miestach.
Hlavnou úlohou, relax/oddych/relaxácia.
Takéto miesto na oddych bolo financované v roku 2019 z miniprojektov generálneho
riaditeľstva LSR, v doline Ľubochňa, lokalita
Blatná.
Ľubochnianska dolina je najdlhšou dolinou na Slovensku, meria takmer 30 km. Nachádza sa v rozmanitom spoločenstve flóry
a fauny Veľkej Fatry, s množstvom prírodných
rezervácií, pozostatkami štôlní a jaskýň. V minulosti viedla cez dolinu prvá elektrifikovaná
lesná železnica v strednej Európe.
Lokalita je významná z hľadiska turistiky,
cyklistiky, celkovo vysokej návštevnosti doliny. Vyznačuje sa množstvom turistických trás.
Altánok je umiestnený na 15. kilometri,
na križovatke do doliny, v ktorej sa nachádza
prírodná pamiatka – Hradené jazero Blatné,
ktoré vzniklo skalným zrútením a prehradením riečky Blatná.
Stavba bola postavená koncom roka 2019.
Vírus COVID 19, zákaz zoskupovania a nepriaznivé počasie nedovolili skoršie dokončenie
úpravy okolia. Až dňa 22.07. sa podarilo zorganizovať brigádu lesných pedagógov a kolegov z LS Liptovská Osada, Ľubochňa, Čierneho
Váhu a ústredia OZ. Upravilo sa okolie a plocha
altánku štrkom, osadili sa lavice a stôl, ktoré
šikovní chlapci z LS L. Osada urobili priamo
na mieste. Namontovali sa tabuľky o lese na akcie lesnej pedagogiky. Vďaka patrí kolegom
z LS Ľubochňa, ktorí rozmiestnili a pripravili
osadenie informačných tabúľ – lykožrút, cyklomapa maľovaná deťmi a Les nie je smetisko.
Ako čerešnička na tortu sa dorobil stojan
na bicykle z guľatiny.
Dúfame, že toto oddychové miesto poslúži v budúcnosti každému, kto príde na výlet
do nádhernej doliny.
Ing. Zuzana Puterová, OZ Liptovský Hrádok
7-8 / 2020
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Prvé uvádzanie dreva na trh
Postrehy a skúsenosti
Po takmer ôsmich rokoch od vydania nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky
z dreva, bol v Slovenskej republike prijatý
zákon č. 113/2018 Z. z. Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný
trh. Uvedený zákon popisuje predovšetkým povinnosti subjektov uvádzajúcich
drevo na vnútorný trh EÚ, povinnosti pri
preprave dreva a výrobkov z dreva ako aj
postavenie kontrolného orgánu – Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie. Zároveň určuje porušenia predpisov pri prvom
uvádzaní dreva a taktiež sankcie pri nedodržaní zákona.
V rámci š.p. LESY SR bol v roku 2013
prijatý Systém náležitej starostlivosti pri
prvom uvádzaní dreva na trh (Sm LV 015).
Táto interná norma sa opierala výlučne
o nariadenie EÚ 995/2010.
Prijatím zákona č. 113/2018 boli procesy
a postupy popísané podrobnejšie, čo vyústilo do novelizácie uvedenej smernice.
Nadobudnutím
platnosti
zákona
113/2018 sa začalo s budovaním aparátu
Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie
(SLDI) s cieľom zabezpečiť operatívnosť
a efektívnosť vykonávania kontroly v rámci celého Slovenska. Prvý dozor bol vykonaný už v roku 2018 a to u OZ Vranov,
OZ Sobrance a OZ Liptovský Hrádok, následne začiatkom roku 2019 OZ Revúca.
Výsledkom bolo uloženie opatrení súvisiacich so Systémom náležitej starostlivosti a taktiež uloženie pokuty vo výške
15.000,- EUR za prijatie manipulačných
rozdielov do zásob. Voči rozhodnutiam
boli zo strany štátneho podniku podané
odvolania, s ktorými sme uspeli. Na základe výsledkov dozoru sme boli nútení viackrát vykonať revíziu Sm LV015 tak, aby sa
odstránili nedostatky zistené SLDI.
Pri zmenách smernice je uprednostňované vydanie novej verzie normy pred
dodatkami z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti. V júli 2020 bola vydaná posledná,štvrtá verzia tejto normy. Zmeny sa
týkali predovšetkým popísania postupov
pri vydávaní súhlasov na ťažbu – ich prekračovania a popísania postupu pri riešení
inventúrnych prebytkov alebo mánk vo
vzťahu k zásobám dreva.
Pri úprave množstva dreva uvedeného
v súhlase je stanovené nasledovné (spoločne uvedené aj v Sm LV 009 (7))
„Množstvo uvedené v súhlase na ťažbu
musí zodpovedať množstvu skutočne vyťaženého dreva a to tak, že pri hodnote do 70
m3 včítane uvedenej v súhlase na ťažbu
pre drevinu alebo pre celkový objem spolu,
7-8 / 2020

môže skutočne vykonaná ťažba prevyšovať
hodnotu uvedenú v súhlase o maximálne
10 m3. V ostatných prípadoch môže skutočne vykonaná ťažba prevyšovať hodnotu pre
drevinu alebo spolu uvedenú v súhlase nad
70 m3 najviac o 15%.
V prípade predpokladaného prekročenia vyššie uvedeného objemu ťažby dreva
v poraste je potrebné vopred vystaviť ďalší súhlas na ťažbu dreva.“
Tolerancia množstva dreva uvedeného
v súhlase a skutočne vyťaženého dreva
je podmienená presnosťou zisťovania
objemu (presnosť merania a tabuliek pre
určenie objemu) a presnosťou odhadu
(pri náhodných ťažbách). Nie je podmienená zmenou počtu vyznačených stromov. Pri dovyznačení nových stromov je
potrebné vystaviť nový súhlas, aj keď nedôjde k prekročeniu uvedenej tolerancie.
Zo strany inšpekcie je však záujem legislatívne upraviť neprekročiteľnosť súhlasu
na ťažbu a to i pri množstve. Tak uvidíme,
čo nám prinesie budúcnosť.

Keďže dozory zo strany inšpekcie sú
v plnom prúde, prinášame Vám postrehy
z vykonaných dozorov, ktoré poukazujú
na skutočnosti a oblasti, pri ktorých môže
v budúcnosti dôjsť k neúplnému plneniu
požiadaviek pri prvom uvádzaní dreva
na trh.
Príklad 1: Pri realizácii náhodnej ťažby
v dielci XXX bolo zo strany vedúceho LO
identifikovaných niekoľko napadnutých
stromov vo vedľajšom dielci v blízkosti
hranice s uvedeným dielcom. „Keďže sa
jednalo o malé množstvo“, ťažba bola realizovaná bez vydania súhlasu. Inšpekcia
vykonala dozor na mieste – v uvedených
dielcoch. Výsledok: Zistený stav popísaný
ako nelegálna ťažba dreva spolu s uvedením nelegálne získaného dreva na trh. Klasifikácia – iný správny delikt so sadzbou
10.000 – 200.000, – EUR a prepadnutie
dreva do vlastníctva SR – v súčasnosti neuzavreté.
Príklad 2: Inšpekcia vykonala dozor
v dielci XXX. Zamerala sa na samovýrobu
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ihličnatého dreva z náhodnej ťažby. Pri
dozore zistené neoznačené pne dreviny
Bk, bez evidencie ťažby dreviny Bk v LHE.
Zo strany LS bolo preukázané nahlásenie
krádeže polícii, evidencia (LHE) bude vykonaná na základe výstupu z polície. Výsledok: nebolo zistené žiadne porušenie
predpisov.
Príklad 3: Inšpekcia zastavila vozidlo so
samovýrobou. Doklad o pôvode vystavený v mene š.p. sa odlišoval od schválených
dokladov. Následná kontrola zo strany
inšpekcie u vydávajúcej LS preukázala, že
na LS sa nenachádzal rovnopis/kópia uvedeného dokladu. Doklad bol vystavený
ako náhradný z dôvodu, že vedúci LO nemal pri sebe platné tlačivá. Drevná hmota
bola v čase dozoru uhradená v zistenom
množstve. Výsledok: zistený stav popísaný
ako neuchovávanie dokladov o pôvode
dreva. Klasifikácia – iný správny delikt so
sadzbou 2.000-10.000,- eur – v súčasnosti
neuzavreté. V prípade ak by drevná hmota
nebola uhradená a súčasne by platili zistené skutočnosti jednalo by sa o iný správny
delikt so sadzbou 10.000-200.000,- eur.
V prípade nelegálnej činnosti zo strany vydávateľa dreva by sa uvedený priestupok/
správny delikt vzťahoval na neho a nie
na štátny podnik!

nutí dreva a výrobkov z dreva do vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 14
ods. 4,

b) neuchováva doklady podľa § 3 ods. 2,
(pozn. § ods. 2 – Hospodársky subjekt je
povinný uchovávať doklady preukazujúce pôvod dreva a výrobkov z dreva a nadobudnutie vlastníctva alebo držbu dreva a výrobkov z dreva a doklady týkajúce
sa uvedenia dreva a výrobkov z dreva10)
na vnútorný trh.)
c) nevedie systém náležitej starostlivosti,
neuplatňuje systém náležitej starostlivosti alebo pravidelne neudržuje
a nevyhodnocuje systém náležitej starostlivosti podľa § 4 ods. 1, 2, 3 alebo
ods. 5,
d) nesplní v určenej lehote opatrenie, alebo
e) nevystaví prepravcovi doklady podľa § 3 ods. 4 písm. a) až f ) a h), vystaví
prepravcovi nesprávne alebo neúplné doklady podľa § 3 ods. 4 alebo ich
neuchováva podľa § 3 ods. 5.
– pokuta od 2.000 eur do 10.000 eur za iné
správne delikty podľa písm. b) až e).
Ing. Zdenko Kováč
špecialista pre certifikáciu

Aké sú priestupky či iné správne
delikty pri prvom uvádzaní dreva
na trh?
Vzhľadom na skutočnosť, že štátny podnik LESY Slovenskej republiky je definovaný ako „hospodársky subjekt“ uplatňuje sa
pri posudzovaní nedodržaní zákona postup podľa § 17 ods. 1, zákona č. 113/2018
Z.z.
a) uvedie na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva v rozpore s osobitnými
predpismi,53) – pokuta od 10.000 eur
do 200.000 eur a rozhodnutie o prepad7-8 / 2020
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PBHL – Prírode blízke hospodárenie
v lesoch – základný predpoklad trvalo
udržateľného hospodárenia
Príroda a v nej prebiehajúce prírodné procesy nám ukazujú, akým smerom by sme sa
mali pri starostlivosti o lesy uberať. Naším
cieľom je trvalo udržateľné hospodárenie
v lesoch, čiže hospodárenie v lesoch takým
spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť,
produkčná a obnovná schopnosť, životnosť
a schopnosť plniť funkcie lesov. A práve
aplikácia prírode blízkeho hospodárenia
v lesoch (PBHL) v praxi predstavuje a bude
predstavovať budúcnosť lesníctva nielen
na Slovensku.
LESY SR, š.p. Odštepný závod Prievidza
v spolupráci s MPRV SR zorganizoval dňa
13.7.2020 LESNÍCKY DEŇ s názvom Prírode
blízke hospodárenie v lesoch – základný
predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia, na ktorom sa zúčastnili Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Ján
Mičovský CSc., generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva
Ing. Michal Tomčík a generálny riaditeľ LESOV SR, š.p. Ing. Matej Vigoda. Na stretnutie
prijal pozvanie aj generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ing. Peter Balogh,
PhD., zamestnanci Lesníckej sekcie MPRV
SR a MŽP SR, LESY SR, š.p., NLC, LOS, zástupcovia ŠOP, OÚ PLO, OÚ OSŽP a zástupcovia
vlastníkov neštátnych lesov.
Lesnícky deň mal dve časti – teoretickú
i praktickú. Prítomných na stretnutí privítal
poverený riaditeľ OZ Prievidza Ing. Ján Mokrý, ktorý zdôvodnil, prečo sa Lesnícky deň
koná a poďakoval Prof. Milanovi Sanigovi,
že sa stal odborným garantom Lesníckeho
dňa.
Ako pestovateľka OZ Prievidza som úvodnou prednáškou prítomných previedla
od minulosti hospodárenia na Slovensku až
po súčasnosť, od začiatkov používania pojmu prírode blízke hospodárenie až po významnú úlohu hnutia Pro Silva Slovakia pri
zapracovaní pojmu PBHL do novely zákona
o lesoch č. 326/2005 Z.z. účinnej od 1.1.2020.
Aktuálne sa pripravuje vykonávacia vyhláška
k novele zákona o lesoch, ktorá spresní pravidlá. Dôležité bude dopracovanie LHE a doplnenie modelov hospodárenia do pracovných postupov HÚL, aby sa dostali do širokej
praxe. Zároveň som zdôraznila, že dôležitú
úlohu pri praktickej aplikácii PBHL v praxi
mali LESY SR, š.p. zriaďovaním objektov Pro
Silva a demonštračných objektov Pro Silva,
ktoré slúžia k vzdelávaniu pracovníkov lesníckej prevádzky.
Poverený vedúci výrobno-technického
úseku Ing. Rudolf Gábriš v prednáške oboz7-8 / 2020

22.6.1999 – veterná smršť Paulína.

námil prítomných ako veterná smršť Paulína,
ktorá sa v roku 1999 prehnala Považským
Inovcom zmenila myslenie lesníkov a pracovníkov OZ Prievidza. Porasty, ktoré vtedy padli, pokladali lesníci za stabilné, ale
skutočnosť bola iná. Preto z krátkodobého
i dlhodobého hľadiska uviedol podmienky a príčiny, ktoré zrejme viedli ku kalamite
v rozsahu 346.500 m3. Zameral sa na zdôraznenie výsledkov analýz, kde v grafoch porovnal údaje z predchádzajúcich PSL. Pozitívne
zhodnotil vývoj foriem hospodárskych spôsobov pri obnove porastov. Najviac uplatňovaná je stromová forma v rozsahu až 57 %.
Podiel dorubov v rámci LS Duchonka na celkovej úmyselnej obnovnej ťažbe činí iba
13,5 %. Doruby nie sú unáhlene vykonávané.
Clona materského porastu sa využíva na autoreguláciu, na formovanie a vytváranie
vhodných porastových štruktúr, postupnú
výškovú a hrúbkovú diferenciáciu prežívajúcich jedincov. Drevinové zloženie v porastoch je pestrejšie, zložené z viacerých drevín.
Porasty sú etážové, zvyšuje sa biodiverzita
a statická stabilita porastov, ktoré sa týmto
spôsobom postupne adaptujú na prebiehajúce klimatické zmeny.
Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka a držiteľ Ceny Štefana Korpeľa za obhospodarovanie lesov v zmysle zásad Pro
Silva, vo svojej prednáške prítomných
krátko oboznámil s históriou Lesnej správy Duchonka, lokality Kulháň, prírodných

pomeroch a výrobných ukazovateľoch
správy. Následne sa vrátil ku kalamite Paulína a spomenul, že pred dvadsiatimi rokmi
nebolo jednoduché začať hospodáriť inak.
Všetci zamestnanci LS Duchonka ako tím
pochopili zásady a princípy hnutia Pro Silva
a myšlienky PBHL začali uplatňovať v praxi.
Takmer všetky porasty na LS Duchonka sú
rozpracované týmto spôsobom. Výsledkom
takéhoto hospodárenia je, že zásoby v porastoch neklesajú, porasty sa zmladzujú,
podiel NŤ je dlhodobo pod 10% a podiel
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prirodzenej obnovy dosahuje takmer 87 %.
Náklady v PČ na 1 m3 ťažby sú dlhodobo
pod 2€/m3. Čo je dôležité, nie sú odkrývané plochy a nevznikajú holiny, na ktoré sa
verejnosť pozerá s nevôľou. Terénne ukážky
v prebierkových i obnovovaných porastov
len potvrdili, že cesta PBHL je nastavená
správne a je potrebné zachovávať, podporovať a tvoriť pestré štruktúry v porastoch,
aby postupne vznikali stabilné trvalo via-

nený pri významnom lesníckom mieste venovanému profesorovi Bezačinskému, ktorý
pôsobil v tejto lokalite a neskôr sa stal významnou osobnosťou v oblasti pestovania
lesa.
Lesnícky deň na OZ Prievidza, LS Duchonka ukázal v praxi možnosti realizácie prírode
blízkeho hospodárenia, ktoré sa aj v dôsledku klimatických zmien stáva základným
predpokladom trvalo udržateľného hospo-

Jún 2020 – 21 rokov po veternej smršti Paulína.

cetážové porasty. Priamo v lese prebiehala
diskusia k jednotlivým spôsobom výchovy
a obnovy porastov. Zástupcovia jednotlivých subjektov mali množstvo otázok,
ktoré viedli k jednému cieľu, k praktickému
uplatňovaniu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.
Na záver Lesníckeho dňa pán minister
s oboma generálnymi riaditeľmi ako spomienku na tento deň pripevnili pamätnú
tabuľu na stĺp venovaný návštevám zaujímajúcim sa o PBHL. Stĺp je symbolicky umiest-

dárenia v lesoch. Zároveň sa však poukázalo
na to, že je ešte pred nami dlhá cesta, ktorá
má veľa otáznikov a ktorá potrebuje podporu z viacerých strán od lesníkov, štátnej správy až po ministerstvo. Je na nás akú cestu si
vyberieme, ale nesmieme zabúdať, že na prvom mieste musí byť les a jeho udržateľnosť.
Lesnícky deň teoreticky i prakticky vyhodnotil dôvody, prečo PBHL nastavuje nový moderný a verejnosťou akceptovateľný spôsob
hospodárenia. LESU ZDAR!
Ing. Petra Jankejová, OZ Prievidza

Novela zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch,
účinná od 1.1.2020 podľa § 2 písm. x) prírode blízkym hospodárením v lesoch rozumie:
pestovné a obnovné postupy zamerané
na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou
a priestorovou štruktúrou v maximálnej
možnej miere sa približujúcou prirodzeným
lesom charakteristickým pre podmienky
danej lokality; tieto postupy v maximálnej
možnej miere využívajú prírodné procesy,
najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov,
schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.
Podľa § 18 ods. 4 Pri prírode blízkom
hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový
hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky
spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch s priečnym
sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie
presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného
prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.
Podľa § 18 ods. 8 Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom
zabezpečenia trvalých znakov ekologicky
stabilnej štruktúry lesa so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou
programu starostlivosti vykonávať v rozsahu
a spôsobom podľa odseku 4; v osobitných
prípadoch možno použiť aj maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu.
• • •
Pro Silva: PBHL sa realizuje na princípe
výberu, orientovaného na jednotlivé stromy alebo skupiny stromov malých výmer
s cieľom zabezpečenia diferencovanej hrúbkovej, výškovej a vekovej štruktúry, kvality,
stability a diverzity lesných porastov.
V závislosti na prírodných, terénnych
a stanovištných podmienkach, v ktorých sa
uplatňujú, sú ich výsledkom:
• Výberkové porasty s priestorovým zápojom, v ktorých sú stromy alebo skupiny
stromov nepretržite usporiadené nad sebou alebo vedľa seba do výmery 0,10 ha.
• Trvalo viacetážové porasty s viacvrstvovým zápojom, v ktorých sa etáže rôzneho
veku nachádzajú dlhodobo nad sebou
alebo vedľa seba do výmery 0,20 ha.
• Mozaikovité porasty so stupňovitým zápojom, v ktorých sa etáže resp. skupiny
rôzneho veku nachádzajú dlhodobo vedľa
seba na malých plochách do výmery 0,20
ha.
• Trvalo plošne, výškovo a vekovo diferencované porasty, ktoré sa formujú po realizácii clonných rubov v lanovkových terénoch, v ktorých sa skupiny (pásy) rôzneho
veku nachádzajú vedľa seba na plochách
so šírkou do priemernej výšky porastu.
7-8 / 2020
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Vyhodnotenie ochrany lesa k 30.6.2020
Priebeh počasia v úvode roka 2020 bol
veľmi chladný a daždivý, čo malo za následok výrazne nižšie odchyty a pomalší nábeh gradácie podkôrneho hmyzu. V júni
bolo počasie suché s vysokými teplotami,
čo čiastočne zvýšilo odchyty, no celkové,
ako aj priemerné odchyty je možné všeobecne zhodnotiť ako polovičné oproti
roku 2019, ktorý už bol v odchytoch polovičný oproti roku 2018.
Evidencia odchytov – lapače
V prvej sérii v roku 2020 sa inštalovalo
12.275 ks lapačov na lykožrúta smrekového (LS), čo je tretí rok po sebe klesajúci trend (v roku 2019 to bolo 15.734 ks
a v roku 2018 to bolo 17.660 ks). Celkové
odchyty lykožrúta smrekového v prvom
polroku 2018 boli 125.053.838 ks, s priemerom 5.762 ks na lapač. V prvom polroku
2019 sa celkovo odchytilo 66.752.550 ks,

s priemerom na lapač 3.810 ks a v prvom
polroku 2020 už len 35.613.608 ks s priemerom na lapač 2.901 ks. Vidno, že rok
2019 je v odchytoch celkových aj priemerných zhruba polovičný ako rok 2018
a rok 2020 je zas zhruba polovičný ako
rok 2019. Tu je vidno, ako výrazne dokáže
počasie ovplyvniť populáciu podkôrneho

hmyzu. V roku 2018 sme evidovali 17 závodov so silnými priemernými odchytmi
za prvý polrok, v roku 2019 ich bolo osem
a v roku 2020 už len tri.
Lapače na lykožrúta lesklého (LL)
sa nainštalovali rovnako už tretí rok
po sebe v menšom počte ako minulé
roky (2020 – 3 016 ks, 2019 – 3 801 ks,
2018 – 4 282 ks). Celkové odchyty v roku
2018 boli 70.049.900 ks, s priemerom
na lapač 15.712 ks. V roku 2019 to bolo
celkovo 37.392.978 ks, s priemerom na lapač 8.459 ks. V roku 2020 to bolo spolu 18.653.226 ks s priemerom na lapač
6.185 ks. To poukazuje rovnako na zhruba
polovičné odchyty oproti minulému roku.
Priebeh rojenia a priebeh priemerných
odchytov po mesiacoch pri LS ukazuje
pokles v máji a nárast v júni, čo je spôsobené priebehom počasia. Priebeh rojenia
LL je typický pre daného škodcu a stúpa
prudko až v júni.
Evidencia odchytov – lapáky – smrek,
borovica
V roku 2020 sa inštalovalo v prvej sérii
5.995 ks lapákov, čo je najmenej od roku
2013. Rozsah kalamity na všetkých kalamitných OZ určuje prioritu jej spracovania a zároveň sa znižuje výmera smrekových porastov, kde má význam inštalovať
lapáky. Podľa stupňov napadnutia lapákov sa v roku 2020 výrazne zvýšil podiel slabo napadnutých lapákov zo 14%
na 53%, stredne napadnutých lapákov
ostáva pomerne rovnaký z 29% na 25%
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Liptovský Hrádok eviduje silné odchyty,
Beňuš a Revúca slabé. Rovnako voskované sadenice, ktorých vrchol bol tiež v roku
2015, keď sa navoskovalo 418.300 ks sadeníc, v roku 2020 už len 27.100 ks, už nie
sú tak žiadané. Tlak tvrdoňa a lykokaza sa
vyskytuje len lokálne.

a znížil sa podiel silno napadnutých lapákov z 57% na 22%.
Evidencia odchytov – lapáky – jaseň
Všeobecný zdravotný stav jaseňových
porastov je dlhodobo zlý a zhoršujúci sa.
Rozsah poškodenia hubovými a hmyzími
škodcami v mnohých prípadoch spôsobuje rozpad týchto porastov, rekonštrukcie porastov. Malá výhoda jaseňa oproti
smreku je v tom, že netvorí rozsiahle komplexy súvislých porastov, ale je väčšinou
zmiešaný s inými listnáčmi. Každoročne
sa prevádzkovými kontrolami sleduje realizácia opatrení, ako kladenie lapákov,
porastová hygiena. Tá je často najväčší
problém.
V roku 2020 bolo inštalovaných celkovo 382 ks jaseňových lapákov na piatich
závodoch. Ich počet od roku 2015 klesá.
Všetky lapáky vykázali priemerne silné
naletenie lykokazom jaseňovým, čo len

potvrdzuje jeho početnosť a vysoké riziko
jeho šírenia v jaseňových porastoch.
Evidencia odchytov – kôrky
Ochrana sadeníc na kalamitných plochách proti tvrdoňovi smrekovému a lykokazovi sadenicovému má klesajúci
trend. Kým v roku 2015 robilo ochranu
kôrkami deväť závodov, v roku 2020 už len
tri – Liptovský Hrádok, Revúca a Beňuš.

Aktuálny stav kalamity
Počiatočný stav kalamity k 1.1.2020 bol
248.489 m³. Prírastok kalamity za prvý
polrok 2020 bol v objeme 1.043.844 m³ čo
je o 88.495 m³ menej ako za rovnaké obdobie v roku 2019. Spracovalo sa 813.971
m³. Vzhľadom na to, ostáva k 30.06.2020
spracovať 478.363 m³ drevnej hmoty, čo
je o 99.851 m³ viac ako v rovnakom období roka 2019.
Skutočný stav kalamity a stav odchytov
škodcov jednoznačne naznačuje nevyhnutnosť aktívneho prístupu k integrovanej ochrane lesa. Na prvom mieste je
spracovanie aktívnych chrobačiarov včas,
ešte pred ich vyletením. Všetko vyťažené
a atraktívne drevo musí byť z porastov vyvezené, aby neohrozovalo okolité porasty.
Ak sa vyviezť nedá, musia byť kmene
asanované chemicky alebo odkôrnením.
Následné opatrenia po spracovaní kalamity sú prísna porastová hygiena, uhadzovanie zvyškov po ťažbe s následnou
asanáciou pálením, štiepkovaním alebo
chemicky včas, aby nedošlo k vyleteniu
následnej generácie lykožrúta lesklého.
Prioritou ochranných opatrení musí byť
zastavenie šírenia podkôrneho hmyzu
a šírenia podkôrnikovej kalamity do zdravých smrekových porastov.
Ing. Ivan Špilda, PhD.
Odbor usmerňovania lesníckych činností
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Tradícia včelárstva úzko súvisí
s lesníctvom a prácou lesníkov
„Včely sú deti lesa“ je mottom cezhraničného projektu, ktorý je výsledkom
spoločnej práce Vértesi Erdő Zrt. a LESY
SR, š. p. OZ Topoľčianky. Projekt „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“
(SKHU/1601/1.1/002) bol realizovaný
v rámci Programu spolupráce Interreg
V-A Slovenská republika-Maďarsko.
V súčasnosti je k dispozícii čoraz viac informácií o včelách, ale zároveň tento usilovný malý hmyz nebol nikdy tak ohrozený
ako dnes, a to najmä z dôvodu zvýšeného
používania chemických látok v poľnohospodárstve. Ako u všetkých remesiel, kde sa
vyžaduje náročná, starostlivá a dôkladná
pozornosť človeka, aj v tomto odvetví zaznamenávame pokles produkcie celosvetovo. Produkcia medu klesá taktiež v EÚ, ale
domáci med v Maďarsku aj na Slovensku je
vysokej kvality. V minulosti sa v lesoch lesníckych inštitúcii na oboch stranách hranice
vykonávala včelárska činnosť vo významnej
miere. Na OZ Topoľčianky sa chovali včely až
do roku 1991. Kultúra včelárstva a tradície
včelárstva sa v súčasnosti v lesníctve posunuli do úzadia, ale rozvoj tohto odvetvia je
v oboch krajinách opodstatnený a spolupráca oboch spoločností to chcela podporiť.
Hlavným cieľom projektu je zachovanie,
ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva prostredníctvom spoločnej obnovy včelárskych tradícií medzi OZ Topoľčianky
a Vértesi Erdő Zrt. Špecifickými cieľmi partnerov boli: formovanie povedomia mládeže,
poskytovanie vedomostí o včelárstve a zvy-
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šovanie biodiverzity. Obnoviť tradíciu včelárstva a spracovania včelárskych výrobkov
v lesníctve. Lepšie využívať prírodný a kultúrny potenciál regiónov spracovaním včelárskych výrobkov, a tým podporovať trvalo
udržateľný rozvoj miestnych ekonomík. Zvýšiť biodiverzitu pohraničných oblastí prostredníctvom rozvoja prírodných včelích pastvín. Posilniť plodivosť poľnohospodárskych
plodín a ovocných stromov prostredníctvom
aktívnej práce včelích rodín – opeľovania.
Podporovať vzdelávacie aktivity detských
a mládežníckych cieľových skupín podporou
environmentálneho povedomia. Realizáciou
špecifických cieľov sa zvýši atraktívnosť prihraničného regiónu.
Na slovenskej aj maďarskej strane sa vybudovali vzorové terénne včelnice, kde záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu
profesionálnych včelárov. V Topoľčiankach
a vo Vértestolne vznikli vzorové spracovne
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včelích produktov (medu a vosku) a ekoučebne, ktoré poslúžia na prezentáciu spracovania včelárskych produktov. Zaujímavou
súčasťou projektu je vybudovanie unikátneho včelárskeho skanzenu v Topoľčiankach.
Obaja partneri založili včelie pasienky na 98
ha lesmi obklopených lúk, na ktorých zasiali
medonosné rastliny vhodné pre miestne klimatické podmienky, ktoré poskytujú včelám
prirodzenú pastvinu. Partneri taktiež zorganizovali spoločnú maďarsko-slovenskú študijnú cestu. Vértesi Erdő Zrt. zorganizovali
dve včelárske tematické podujatia, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 250 slovenských
a maďarských detí a dospelých (Včelársky
deň v Császár a Deň včelárskych produktov
v Aggostyán). Bohužiaľ, niekoľko podobných
podujatí na Slovensku muselo byť odložených kvôli epidémii COVID-19. Partneri rovnako vytvorili šesť nových pracovných miest.

Lesníci dokončili projekt v priebehu 31 mesiacov s celkovým rozpočtom
1.093.136,37 EUR, z čoho 929.165,91 EUR
(85%) bola finančná podpora z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. V prípade Vértesi Erdő Zrt., poskytlo Maďarsko zo štátneho rozpočtu podporu 15%, čím sa lesnícka
akciová spoločnosť na financovaní projektu
nemusela podieľať vlastnými zdrojmi. Vlastný príspevok LESY SR, š. p. bol 10% a príspevok zo štátneho rozpočtu predstavoval 5%.
Vértešské lesy, akciová spoločnosť (Vértesi Erdő Zrt.) spravuje najmä štátne lesy
na pohorí Vértes a Gerecse, ako aj na Császári-dombság a v regióne Bakonyalja, na rozlohe asi 46.000 hektárov. Ich lesné porasty
ukazujú veľmi rôznorodý obraz, od krasových krovitých lesov v južnom Vértesi

cez severné bukové lesy až po ceriny rovín
a kopcov. Z populácie divokej zveri tu môžeme nájsť všetkých päť druhov raticovej zveri.
Rôznorodá flóra poskytuje veľmi priaznivé
podmienky na včelárenie. Práve z uvedeného dôvodu v roku 2013 lesnícka spoločnosť
založila včelárstvo v Csákvár. Vďaka týmto
skúsenostiam a vhodným prírodným podmienkam radi odovzdávajú svoje vedomosti, aby tí, ktorí o to majú záujem, mohli čo
najskôr spoznať svet včelárstva.
V prípade záujmu vám podrobnejšie informácie poskytne:
Ing. Nikoleta Nozdrovická,
projektová manažérka
Ing. Miloš Kunský,
riaditeľ OZ Topoľčianky

Európsky fond regionálneho rozvoja

Budujeme partnerstvá

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
„Obsah tejto správy nereprezentuje oficiálne
stanovisko Európskej Únie“.
www.skhu.eu
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Prehliadka jeleních zhodov za rok 2019
z CHPO Poľana a poľovných revírov jelenej
poľovnej oblasti J-XIV Poľana
Vzhľadom na obmedzenia pri zhromažďovaní osôb sme sa rozhodli tradičnú prehliadku trofejí a zhodov z PR CHPO Poľana termínovo posunúť a rozsahovo obmedziť. Na 18.
júna sa nám podarilo sústrediť 390 zhodov
z 286 jeleňov. Prehliadka bola spojená s krátkym vyhodnotením minulej poľovníckej
sezóny a predložených zhodov. Vzhľadom
na priestorovo obmedzený, neverejný a odborný charakter prehliadky sa tohto podujatia zúčastnili len lesníci, ktorí sa aktívne
podieľajú na výkone práva poľovníctva v režijných PR OZ Kriváň a členovia chovateľskej
rady. Trofeje jelenej zveri z PR CHPO Poľana
sme stihli ohodnotiť a vystaviť v rámci cho-

vateľskej prehliadky za poľovnícku sezónu
2019/2020 pri Obvodnej poľovníckej komore v Detve dňa 7.-8. marca 2020. Prehliadka
zhodov bola zahájená príhovorom Ing. Pavla
Hriňa, ktorý je od 8.4.2020 poverený riadením OZ Kriváň na nádvorí LS Kyslinky. Nový
riaditeľ správy CHKO Poľana Ing. Matej Kučera vyzdvihol príkladnú spoluprácu medzi
štátnymi ochranármi a lesníkmi na spoločne
obhospodarovanom území. O ďalšej stratégii v poľovníctve a aktuálnych problémoch
v rámci LESOV SR informoval Ing. Peter Kuric
z GR LSR a Ing. Jozef Bučko z NLC vo Zvolene. Predložené zhody ako aj uplynulú poľovnícku sezónu štatisticky vyhodnotil Ing. Ján

Nôžka, poľovnícky hospodár PR CHPO Poľana.
Z piatich LS (Vígľaš, Poľana, Kyslinky,
Sihla a Hronec), ktoré obhospodarujú PR
CHPO Poľana bolo predložených 261 zhodov zo 184 jeleňov. Z Priľahlých PR Ľubietová, Poniky, Slovenská Ľupča, Kaľamárka,
Háj – Očová a Očová) bolo predložených
129 zhodov zo 102 jeleňov. Do prvej vekovej triedy (2 r.) boli zaradené hodnotiteľskou komisiou zhody z 31 jeleňov, priemerná bodová hodnota dosiahla 111,50
b. CIC. Do druhej vekovej triedy (3-6 r.)
boli zaradené zhody zo 147 jeleňov, priemerná bodová hodnota dosiahla 150,90 b.
CIC. Do tretej vekovej triedy (7-10 r.) boli
zaradené zhody z 81 jeleňov, priemerná
bodová hodnota dosiahla 178,10 b. CIC.
Do štvrtej vekovej triedy (11 r.+) boli zara7-8 / 2020

dené zhody z 27 jeleňov, priemerná bodová hodnota dosiahla 188,60 b. CIC.
Zo súboru zhodov z 286 jeleňov bolo 234
korunových a 52 nekorunových, 104 medailových (zlato 5 ks, striebro 21 ks, bronz 78 ks)
a 182 nemedailových. Predpokladáme, že sa
nám podarilo zozbierať a následne ohodnotiť v záujmovom území cca ¾ zhodov z jeleňov II.-IV. vekovej triedy žijúcich v PR CHPO
Poľana a priľahlých PR. Každoročné vyhodnotenie takéhoto veľkého súboru nám dáva
reálny obraz o úrovni a vekovej štruktúre
populácie jelenej zveri, ako aj jednotlivých
jeleňoch, ktoré lesníci na svojich obvodoch
dlhodobo monitorujú.
Prehliadka zhodov bola ukončená o 13:00
hod. odovzdaním zhodov jednotlivým nálezcom.
Ing. Ján Nôžka, OZ Kriváň
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Zhody parožia z Chráneného poľovného
revíru Nízke Tatry
Rok 2020 je ťažkou skúškou pre všetkých.
Pandémia vírusu COVID 19 prekazila mnohé
plánované a tradičné udalosti.
Odštepný závod Liptovský Hrádok každoročne organizoval výstavu zhodov parožia
z Chráneného poľovného revíru Nízke Tatry
(ďalej CHPR). V roku 2019 úspešne absolvovaná desaťročnica nepokračovala síce tento
rok tradične, ale postavili sme sa výzve a nezanevreli na vášeň, koníček a výpovednú
hodnotu zhodov parožia.
Lesné správy v pôsobnosti CHPR Nízke
Tatry zorganizovali interné prehliadky, pre
zamestnancov LS a OZ.
LS Malužiná usporiadala výstavu 27. mája.
Hodnotiteľom bol Ing. Jankovič. LS Čierny
Váh sústredil zhody na prehliadke 23. apríla
a hodnotil Ing. Ondrejkov. Prehliadku ukončila LS Liptovská Teplička, kde bol hodnotiteľ
Marek Novák.
Celkovo bolo sústredených 475 zhodov
z 331 jeleňov. Na LS Malužiná 110 zhodov
zo 75 jeleňov. Na LS Čierny Váh 241 zhodov
zo 168 jeleňov. Na LS Liptovská Teplička 124
zhodov z 88 jeleňov.
Medailovo boli dva zlaté jelene, 36 strieborných a 91 bronzových. Priemerné bodové hodnoty boli v I. VT 106,56 b. C.I.C., v II. VT
147,72 b. C.I.C., v III. VT 176,64 b. C.I.C. a v IV.
VT 187,30 b. C.I.C.
Medzi cenné zhody patria nielen zlaté
a chovné jelene, ktoré určujú ráz CHPR, ale aj
nešťastníci, ktorým nebolo dopriate zhodiť
parohy nepoškodené. Zaujímavé a dôležité
sú aj abnormality, ktoré majú vlastnú výpovednú hodnotu o zvláštnostiach a poruchách vývoja jelenieho parožia. Každý paroh
a jeho nositeľ majú vlastný príbeh, ktorý niekedy poznáme a niekedy môžeme len hádať,
čo na svojich potulkách lesom zažil.

Jedenásty ročník bol ukončený, zhody katalogizované a výstupom bude klasický katalóg ako po minulé roky.
Ďalšia sezóna je otázkou budúcnosti.
Nech však ďalší rok prinesie čokoľvek, králi
hôr parohy neprestanú zhadzovať a vášne
neupadnú do zabudnutia.
Ing. Zuzana Puterová, OZ Liptovský hrádok
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Starostlivosť o lesné ekosystémy v prírodných
podmienkach Záhoria vo vzťahu k prebiehajúcim
klimatickým zmenám
1. Základná charakteristika Odštepného
závodu Šaštín
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Šaštín (ďalej len „OZ Šaštín“)
hospodári na celkovej výmere 38.882 ha lesných pozemkov, z toho lesy vo vlastníctve
Slovenskej republiky majú výmeru 25.307
ha, zmluvne prenajaté lesy od iných vlastníkov výmeru 2.321 ha a neštátne neodovzdané lesy 11.254 ha. OZ Šaštín sa organizačne
člení na šesť lesných správ, v rámci štyroch
lesných oblastí (01 Záhorská nížina, Dyjsko –
Moravská niva, 13 Malé Karpaty, 14 Myjavská
pahorkatina, 15 Biele Karpaty).
Územie OZ Šaštín je vertikálne členené
od 150 m n. m. pri rieke Morave až do 750 m
n. m. na najvyšších hrebeňoch Malých Karpát. V nadväznosti na výškové členenie je
potom možné rozdeliť územie OZ Šaštín
na tri oblasti:
1. Lužné lesy okolo rieky Moravy, ktoré reprezentujú dreviny typického tvrdého
luhu ako je dub a jaseň. Predstavujú čo
do rozlohy, pôvodnosti a zachovanosti
spolu s priľahlými lúkami a mokraďami
mimoriadne cenné územie z hľadiska
ochrany prírody.
2. Centrálna časť Záhorskej nížiny, v ktorej
kvôli piesčitému podložiu dominuje borovica lesná.
3. Oblasť Malých a Bielych Karpát a pahorkatín, kde dominuje buk, dub, hrab a lipa.
2. Faktory ovplyvňujúce hospodárenie
OZ Šaštín
Ťažba dreva
V rámci obhospodarovaných lesov OZ
Šaštín majú listnaté dreviny podiel 63 %
a ihličnaté dreviny 37 %, z čoho vyplýva aj
plánovaný podiel objemu úmyselnej ťažby
jednotlivých druhov drevín. Následkom
vplyvu pôsobenia škodlivých činiteľov (najmä podkôrny hmyz a sucho) v roku 2018,
2019 a v prebiehajúcom roku 2020 prevláda, z dôvodu vykonávania náhodnej ťažby
najmä borovice lesnej, ťažba ihličnanov nad
listnatými drevinami. V roku 2013 bol podiel

náhodnej ťažby z celkovej ťažby dreva 28 %
(z toho 53 % ihličnatých drevín), ale v roku
2019 už bol tento podiel 67 % z celkovej
ťažby dreva a až 99 % z ťažby ihličnanov
(prevažne borovica). Uvedený nepriaznivý
vývoj pri ihličnatých drevinách pokračuje aj
v roku 2020.
Na vývoji objemu náhodnej ťažby ihličnanov je naplno vidieť negatívny vplyv absencie zrážok ako aj vplyv extrémne vysokých
teplôt (nad 30oC) na celkový zdravotný stav
porastov borovice lesnej. Najmenej negatívne sa tieto skutočnosti prejavujú v borovicových porastoch na najnižších bonitách (HSLT
107 kyslé borovicové dúbravy, bonity 18-20),
čo pripisujeme prirodzene lepšej adaptácii
týchto porastov na extrémne podmienky.
Negatívny vývoj zdravotného stavu borovicových porastov pokračuje aj v roku 2020.
Vzhľadom k tomu, že rok 2020 bol zatiaľ, čo
sa týka zrážok aj teplôt pomerne priaznivý
(s výnimkou mesiaca apríl a prvej dekády

Tabuľka 1: Prehľad ťažby dreva (m3) na OZ Šaštín
ihličnatá
listnatá
Celkom
ihličnatá
Náhodná
listnatá
ťažba
Celkom
Spolu
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2014
72.261
75.803
148.064
34.395
14.930
49.325

2015
59.764
89.220
149.984
23.802
17.444
41.246

2016
58.589
80.570
139.159
37.900
20.406
58.306

2017
65.963
79.102
145.065
51.948
14.192
66.140

2018
93.126
84.180
177.306
88.523
12.076
100.599

2019
134.284
77.459
211.743
132.597
8.908
141.505

mája), evidujeme v súčasnosti určitý pokles
nárastu objemu náhodnej ťažby v borovicových porastoch. Na základe viacročného
vývoja klimatických podmienok ale nepredpokladáme výrazné zlepšenie zdravotného
stavu borovíc.
Obnova lesa
Nepriaznivé klimatické podmienky majú
v rámci lesných porastov obhospodarovaných OZ Šaštín výrazný vplyv aj na obnovu
lesa. Vzhľadom k špecifickým prírodným
podmienkam na viatych pieskoch Záhoria,
ktoré tvoria značnú časť Záhorskej nížiny,
je obnova lesa aj pri bežnom obhospodarovaní viazaná na celoplošnú prípravu pôdy
a umelú obnovu. V prípade obnovy lesných
porastov na holinách vzniknutých po náhodnej ťažbe spôsobenej najmä nepriaznivým vplyvom klimatických podmienok sa
účinok negatívnych javov na obnovu lesa
ešte znásobuje.
Vysoký podiel strát pri obnove lesa na holinách je spôsobený súborom viacerých
faktorov, ktoré môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov, pričom poradie bodov nie
je dôležité z hľadiska príčin opakovaného
zalesnenia a v jednotlivých rokoch sa dôležitosť jednotlivých faktorov môže meniť, aj
keď väčšinou ide o synergické pôsobenie
týchto faktorov:
1. Extrémne klimatické podmienky – spočívajú najmä v nedostatku vlahy, či už
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Obr. 1 Vývoj náhodnej ihličnatej ťažby na OZ Šaštín

Tabuľka 2: Prehľad obnovy lesa OZ Šaštín
Celková plocha obnovy (ha)
Podiel prirodzenej obnovy (%)
Straty na zalesňovaní (ha)
Podiel opakovaného zalesňovania (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
587 512 556 437 357 350 329
19
21
19
9
10
20
16
150 261 230 244 164 168 174
26
51
41
56
46
48
53

zimnej zo snehovej pokrývky, alebo jarnej
počas zalesňovania. Nepriaznivé je aj časové rozloženie úhrnov zrážok, keď dlhodobé suchá striedajú prívalové dažde, pri
ktorých sa stráca pozitívny efekt zrážok.
Pomerne častým javom v posledných rokoch je skoro úplná absencia „klasického
jarného počasia“, keď obdobie s výskytom
pomerne silných mrazov, ktoré sú limitujúce nielen pri samotnom zalesňovaní, ale
aj pri vyzdvihovaní sadbového materiálu
vystrieda počasie už takmer s letným charakterom. Výrazne sa tak skracuje obdobie
vhodné na úspešnú výsadbu sadbového
materiálu. Spolu s nástupom extrémne
vysokých teplôt v letnom období to má
za následok veľké straty pri obnove lesa.
2. Nedostatok pracovnej sily – spôsob zadávania prác dodávateľom pestovateľskej
činnosti cez proces verejného obstarávania na výkony v obnove lesa (ale aj ostatných výkonov) sa javí ako nevhodný. Vzhľadom k nízkemu ohodnoteniu pracovníkov
priamo vykonávajúcich obnovu lesa zo
strany dodávateľov, ako aj dostatku inej,
lepšie platenej práce v regióne pôsobenia
OZ Šaštín je absolútny nezáujem o uvedenú prácu zo strany domácich pracovníkov.
V posledných rokoch sa tento nedostatok
čiastočne darí zlepšovať zamestnávaním
cudzincov, čo ale vzhľadom k nedostatku
pracovníkov aj v iných, lepšie platených
odvetviach zrejme nebude trvalý jav
a môžeme očakávať nezáujem o túto prácu aj u týchto pracovníkov. Aj v prípade
dostatočného počtu pracovníkov sú títo

častokrát nezaučení na uvedenú činnosť,
je tu častá fluktuácia, čo spôsobuje nízku
kvalitu vykonaných prác. V súvislosti s čoraz kratším časovým obdobím vhodným
na vykonávanie obnovy lesa na holine (vo
vzťahu k problémom uvedeným v bode
1.) je tento problém ešte vypuklejší.
3. Zver – premnožená zver (najmä jelenia
a danielia) spôsobuje veľké straty nielen
na novo obnovovaných holinách, ale aj
na starších kultúrach a nárastoch skoro
na celom území v obhospodarovaní OZ
Šaštín. Evidujeme lokality, kde bez oplo-

tenia nie je možné dosiahnuť obnovu
lesa a následné zabezpečenie založených
porastov v zákonných lehotách a to aj pri
obnove agátu z prirodzeného zmladenia.
Zvýšené náklady na obnovu lesa spôsobené premnoženou raticovou zverou, spolu
s výrazným poklesom ceny dreva poškodeného škodlivými činiteľmi sú jednou
z príčin nedostatku zdrojov pre ohodnotenie THP zamestnancov, ale aj pracovníkov pri priamom výkone obnovy lesa.
Dostávame sa tak do začarovaného kruhu.
Túto súvislosť si je potrebné uvedomiť pri
celkovom posudzovaní vplyvu neprimeraného počtu zveri na stav lesov a to nielen
v pôsobnosti OZ Šaštín.
Uvedené faktory, ktoré spôsobujú vysoké
straty sadbového materiálu pri obnove lesa,
ako aj vplyv nepriaznivých klimatických faktorov na celkový zdravotný stav porastov
borovice lesnej môžu v blízkej budúcnosti
zapríčiniť nedostatok sadbového materiálu
tejto dreviny. Záhorská semenárska oblasť
borovice lesnej je podľa výmery najmenšia
zo všetkých semenárskych oblasti borovice
a je celá zasiahnutá súčasnou kalamitnou
situáciou, čo bude mať za následok nedostatok uznaných zdrojov pre zber lesného
reprodukčného materiálu záhorského ekotypu borovice lesnej.
3. Možné riešenia nepriaznivej situácie
3.1 Na základe doterajších skúseností sa
na zlepšení zdravotného stavu porastov
borovice lesnej najvýznamnejšou mierou
prejavuje najmä dostatok zrážok rovnomerne rozložených počas celého roka. Toto je
faktor, ktorý nevieme ovplyvniť, preto je dôležité sústrediť sa na opatrenia, ktoré máme
možnosť vykonávať. Samozrejmosťou je
hygiena lesa, v našich podmienkach najmä
včasné spracovanie a asanácia napadnutého
dreva. Vzhľadom k tomu, že lesy obhospodarované OZ Šaštín sú certifikované FSC certifikačnou schémou je používanie chemic-
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kých prípravkov na asanáciu dreva prakticky
nemožné. Preto je nevyhnutné sústrediť sa
na včasné spracovaného napadnutého dreva a jeho následný odvoz z lesných pozemkov a asanáciu poťažbových zvyškov štiepkovaním. Kladenie lapákov pri tak výraznom
množstve fyziologicky oslabených stromov
v porastoch považujeme za zbytočné a neúčinné. Vo vzťahu k odbytu drevnej hmoty
borovice je dôležitá čo najväčšia diverzifikácia odberateľov a to nielen pri odbyte
guľatinových sortimentov a vlákniny, ale aj
pri spracovaní biomasy. Prílišná centralizácia
a orientácia na jedného zákazníka spôsobuje problémy s odbytom drevnej hmoty
a tým aj neúčinnosti vykonávaných opatrení
v ochrane lesa.
3.2 Nedostatok kvalifikovanej pracovnej
sily je možné čiastočne riešiť zamestnaním
vlastných zamestnancov či už v ťažbovej
alebo pestovnej činnosti, pri súčasnom
používaní mechanizácie. Optimálnym riešením by bolo zamestnať na každej lesnej
správe aspoň 3 člennú skupinu zamestnancov schopných vykonávať práce v ťažbovej
aj pestovnej činnosti. Toto riešenie sa javí
ako najúčinnejšie pri spracovávaní malých
ohnísk kalamitného výskytu podkôrneho
hmyzu, kde z hľadiska efektívnosti nie je
účelné nasadiť harvestorové technológie,
ale v prípade potreby by bolo možné týchto zamestnancov využiť aj pri prečistkách,
obnove lesa v kombinácii so zalesňovacím
strojom, resp. pri ostatných prácach súvisiacich s obhospodarovaním lesa. Ale aj pri
tomto riešení narážame na problém slabého
finančného ohodnotenia pracovníkov v robotníckych profesiách a malý záujem kvalifikovaných ľudí o ponúkané pozície.
3.3 Zver – problematiku premnoženej
zveri je možné vyriešiť iba celkovou zmenou chápania poľovníctva a jeho poslania
vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Sčítanie
zveri a na jeho základe určovanom odstrele
je absolútne nepresné a neúčinné pri dosahovaní normovaných kmeňových stavov.
7-8 / 2020

Únosné množstvo zveri pre danú lokalitu
by sa malo určovať na základe vplyvu zveri
na vývoj lesných porastov. Uvedená metóda
sa už úspešne praktizuje napr. Sasku. Toto si
vyžaduje výraznú úpravu právnych predpisov na úseku poľovníctva a hlavne zmenu
myslenia ľudí riadiacich poľovníctvo.
3.4 Nedostatok sadbového materiálu –
vzhľadom k tomu, že súčasná právna úprava nedovoľuje horizontálny prenos lesného
reprodukčného materiálu medzi semenárskymi oblasťami bude potrebné sa začať
zaoberať zmenou pravidiel prenosu lesného
reprodukčného materiálu v prípade borovice lesnej. Vzhľadom k tomu, že podobné
problémy ako na Záhorí sú aj v susednej
Českej republike predpokladáme, že nebude dostatok zdrojov lesného reprodukčného
materiálu borovice lesnej ani z oblastí prípustných na obchodnú výmenu nachádzajúcich sa na Morave.

4. Záver
V súvislosti s hľadaním možných riešení
vzniknutej situácie s borovicovými porastami na Záhorí, OZ Šaštín, v spolupráci s pracovníkmi CHKO Záhorie a WWF Slovensko,
rozbieha projekt, ktorého cieľom je hľadanie optimálnych postupov pri možnej prirodzenej obnove borovicových porastov.
Skúsenosti z predchádzajúcich období nám
ukazujú, že pri súhre viacerých priaznivých
faktorov (semenný rok, priaznivé klimatické
podmienky počas nasledujúcich vegetačných období, vhodným spôsobom narušená
pôda pod materským porastom) je možné
aj v podmienkach Záhoria, na niektorých
lokalitách, dosiahnuť uspokojivé výsledky
pri prirodzenej obnove porastov borovice
lesnej. Tento postup obnovy určite nebude
hlavným obnovným postupom v borovicových porastoch, ale tam kde nám doterajší
vývoj ukazuje aj takúto možnosť obnovy je
nevyhnutné tomuto venovať maximálnu
pozornosť a znížiť tak výmeru umelo obnovovaných porastov. Nájdenie vhodných
postupov pri podpore vzniku a odrastania
prirodzenej obnovy borovice a ich aplikácia
v praxi spolu s ostatnými navrhovanými riešeniami je cesta k zmierneniu vplyvov zmeny klímy na borovicové porasty na Záhorí.
Na záver nám ešte dovoľte vysloviť myšlienku, že k celkovému zlepšeniu stavu lesníctva
na Slovensku bude nevyhnutné spraviť revíziu všetkých procesov vplývajúcich z právnej úpravy na úseku lesného hospodárstva,
ochrany prírody, uvádzania dreva na trh, poľovníctva, BOZP a v maximálnej miere zjednodušiť a sprehľadniť tieto procesy, tak ako
je to bežné vo vyspelých lesníckych krajinách
západnej Európy. Toto je základná vec ako
zefektívniť prácu lesníkov, vrátiť ich od kancelárskych stolov späť do lesa k činnostiam,
ktoré efektívne zabezpečia trvalo udržateľné
obhospodarovanie Slovenských lesov.
Ing. Tibor Jančok, Ing. Vlastimil Uhlik
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Hlucháň ako rukojemník v zonácii
Národného parku Muránska planina?
Bolo len otázkou času kedy sa zneužije aj
hlucháň pre dosiahnutie neodborných cieľov
netransparentnej zonácie NP MP. Dôvodov
zániku biotopov hlucháňa a pokles jeho populácie je celosvetový zložitý problém a zúžiť
to na náhodnú ťažbu je účelové, zavádzajúce
a hlboko neodborné.
Samozrejme holé kopce (dôležité je poukázať na dôvod ich vzniku) na biotopoch hlucháňa sú pre neho nevhodné, na druhej strane
ešte zostávajúce zelené (smrečiny) biotopy nechať napospas bezzásahu a následne podkôrnikom je posledný klinec do rakvy hlucháňa.
Pri dnešnom premnožení podkôrneho hmyzu,
bez možnosti aktívnej ochrany smrečín, ich
ozdravovania, možnosti spracovania vetrovej
smrekovej náhodnej alebo náhodnej podkôrnikovej ťažby, spôsobíme len ďalší zánik
biotopov hlucháňa. Keď bude ubúdať smrek
budú zanikať aj biotopy hlucháňa. Je potrebné
zdôrazniť, že hlavná potravinová zimná zložka
hlucháňa je práve smrekové ihličie. Bezzásahové územia-smrečiny alebo jedľovo-bukové
smrečiny s prevahou smreka sú prevažne vytvorené ľudskou činnosťou s malou autoregulačnou schopnosťou, ktoré sú bez aktívnej
ochrany alebo možnosti prebudovy odsúdené
na rozpad a tým aj zánik biotopov. Zavádzajúce tvrdenia, že príroda si pomôže sama neobstoja, lebo po rozpade týchto biotopov/smrečín/ trvá dlhé obdobie ich obnovy a hlucháň
už jednoducho nemá čas. Lykožrúty smrečiny
nerozvoľňujú, ale ich úplne likvidujú. Uvediem
dva príklady s tým, čo je tam momentálne
vhodné - nevhodné pre hlucháňa.
1. príklad – Bezzásahová Fabová hoľa
– rozpad starých smrekových porastov/základ biotopu hlucháňa sú práve tieto porasty/
– prudké vzplanutie prípravných drevín spolu so spleťou padajúcich suchých smrekov
prakticky znemožnili letové možnosti hlucháňa
– vytvoril sa raj pre predátorov v nepriechodnom prostredí
– nástup smlzu, malinčia na odkrytých plochách, vysoká výška vegetácie absolútne
nevyhovuje hlucháňovi
– husté prirodzené zmladenie, bez možnosti ho prerieďovať znovu znemožní letové
možnosti hlucháňa
Z uvedeného vyplýva, že bezzásah zničil
top biotop hlucháňa na Fabovej holi. Potvrdzuje to aj relácia Televíkend na Fabovej holi
z 18.7.2020, kde strážca NP MP potvrdil len
sporadický výskyt hlucháňa hôrneho. Zdôrazňujem, že Fabová hoľa bola pred vyhlásením bezzásahu jedným z najlepších tokanísk
v strednej Európe. Pozorujem tok hlucháňa
na Muránskej planine viac ako 40 rokov.

2. príklad – Jadrová časť Muránskej
planiny s lesohospodárskymi opatreniami
– udržiavané lesohospodárskou činnosťou
vždy zelené lesy.
– široké spektrum smrekových lesov v rôznom veku
– skupinová obnova smrekových porastov,
dobré letové možnosti, prehľadné zelené
lesy, vhodné zakmenenie 0,7
– vytvorené porastové medzery, linky, prieseky
– husté prirodzené zmladenie prerieďované
pestovnými opatreniami
– možnosť regulácie predátorov
– smlz (ako extrémne nevhodný) regulovaním dopadu svetla je pod kontrolou
-populácia stabilná, neklesajúca
Je potrebné to vidieť, nie len o tom rozprávať frázy. Lesohospodárskymi opatreniami sa
vytvoril top biotop hlucháňa hôrneho.
Slovensko s hojným výskytom medveďov,
vlkov, rysov je príkladom pre mnohé krajiny
EU aj Európskej komisie. O to viac je absurdná
nejaká žaloba EK. Uvádzať v komentároch, že

vyjadrenia politikov, ktorí navštívili Muránsku
planinu za nešťastné je účelové, zavádzajúce
a hlavne neodborné. Práve politici, ktorí navštívili Planinu po jej zhliadnutí poukázali na nutnosť odborne prehodnotiť navrhnutý zámer
zonácie NP MP. Z toho dôvodu by bolo vhodné
aby aj naši zástupcovia v EK prišli si preveriť ako
to vlastne s tým hlucháňom v skutočnosti je.
Aby nedošlo k zlej interpretácii problematiky
hlucháňa na pôde Európskej komisie. V rámci Operačného programu Životné prostredie
projekty: bolo naplánované na zlepšenie stavu
ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak 576.383,21 Eur. Bolo by vhodné, aby EK
a naši zástupcovia upriamili pozornosť týmto
smerom, kde sa uvedené peniaze vynaložili
a s akým výsledkom. Na Muránskej planine
sme vytvorili lesohospodárskymi opatreniami
top biotopy bez eurofondov.
Záverom je dôležité zdôrazniť, že v susednom Česku - Česká inšpekcia životného
prostredia už udeľuje pokuty za oneskorené
podkôrnikové opatrenia, v Nemecku štát vynakladá obrovské financie na zabránenie šírenia
škodlivých činiteľov, len na Slovensku chceme
všetko nechať na samovývoj. Ideme opačným
smerom. Je to nekompetentné, neodborné
a je najvyšší čas zobrať si príklady z praxe, ktoré
sú overené. Aj v boreálnych lesoch bol zaznamenaný najvyšší výskyt hlucháňa až pri lesohospodárskej činnosti človeka. Bezzásah spolu
so škodlivými činiteľmi ničí biotopy hlucháňa
hôrneho. Treba podčiarknuť, že klesajúca populácia hlucháňa je už veľmi fragmentovaná či
na Slovensku alebo v iných štátoch a začína ho
zabíjať genetika! A to je už obrovský problém.
Na stole je otázka, či vôbec je v našich silách
zastaviť pokles hlucháňa hôrneho. Hlucháňovi
nepomôže ani 1000 žalôb. Ak mu môže niečo
pomôcť, je to spolupráca ochranárov s lesníkmi a rešpektovanie praxou a skúsenosťami
overených skutočností.
Ing. Bábeľa Cyril st.
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| zaujalo nás

Ompitálska Sklená Huta
Možno niektorí z Vás, čo toto čítate, poznáte slovenskú rozprávku o Sklenom vrchu. Neviem, či je to ten, čo sa v rozprávke spomína,
no v Malých Karpatoch nad obcou Doľany sa
v lesoch jeden taký skrýva. Neďaleko tohto
vrchu sa nachádza lúka, ktorá nesie názov
Sklená Huta a o tejto by som Vám dnes rád
niečo napísal.
Je to jedno z tých miest v našich lesoch,
ktoré má bohatú históriu a je ich isto nespočetne veľa. Dnes jej históriu pripomínajú len
staré ovocné stromy, ruiny obydlia, kúsky
roztaveného skla, ktoré sa dajú na tejto lokalite nájsť a samotný názov. Názov Sklená
Huta nadobudla táto lokalita v druhej polovici 17. storočia. Najstaršia priama písomná
zmienka v historických prameňoch spomína
rok 1670. V tej dobe sa s touto lokalitou spája
meno Jána Fojka, staviteľa opevnení a sklárskych pecí, v iných prameňoch sa spomína
ako kováč. Avšak existuje aj teória, že sklo
sa tu tavilo už skôr a dáva sa to do súvisu
s objavením sa priezviska odvolávajúceho
sa na sklárske remeslo Hutár – Huter (Huoter, Huotter, Huother, Guotter) v najstaršej
matrike rím. kat. farnosti v Doľanoch, kde sa
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Kópia sklárskej historickej pece z internetu.

objavuje už od roku 1640. V roku 1679 mala
už 246 obyvateľov. Eleonóra Harrachová, majiteľka Červenokamenského panstva a vdova

po Mikulášovi IV. Pálfim, prenajala prvého decembra 1679 skláreň na tri roky trnavskému
mešťanovi Jurajovi Bauerovi. Touto zmluvou
sa v roku 1970 zaoberal aj učiteľ Pavol Mokoš
a jeho preklad zmluvy znie: „Nájomca najíma
hutu na tri roky a zaväzuje sa zaplatiť červenokamenskému panstvu každoročne 300 zlatých
v hotovosti, ďalej 5000 sklených zrkadiel, 5000
obločných sklených tabúľ. K prevádzke huty
grófka poskytne nájomcovi dvanásť mocných
volov a dva okované vozy. Tieto hnuteľnosti
treba oceniť a ich hodnotu zaevidovať do inventára huty.
„Panstvo bude povinné trestať priestupky
osôb zamestnaných v hute a držať ich vo väzení hradu tak dlho, kým nájomca nedostane
zadosťučinenie.
Nájomca je oprávnený po tri roky nájmu sekať mäso, merať víno a pivo. Dostane aj potrebný dobytok so šiestimi dojnicami a tridsiatimi
ovcami, ktoré môže pásť. Tento dobytok chová
nájomca pre obživu zamestnancov sklárne.
Okrem toho môže chovať pätnásť svíň.
Grófka je povinná obstarať nájomníkovi
potrebný piesok a opraviť poškodené cesty.
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Nájomca je oprávnený doviezť si do Trnavy,
do vlastného domu tridsať siah dreva. Nájomca môže rovinu pri hute premeniť na lúku, ktorá
bude navždy tvoriť príslušenstvo huty.
Škody spôsobené požiarom, nezavinené nájomníkom alebo podriadeným personálom,
znáša Panstvo, v opačnom prípade škody znáša nájomník.“ Toľko zo spomenutej zmluvy.
Začiatkom 18. storočia sa huta rozrástla,
zväčšila výrobu a odbyt, čomu napomohlo
v roku 1713 vybudovanie novej hute. V tom
čase v nej pracovali ako sklársky majstri Šimon Schírer, Ján Gembický, Ondrej Nagl, Filip
Hartman, Matej Amberger. Prinášala značné
výnosy, najmä po tom ako bola zrušená iná
skláreň v Malých Karpatoch. Obyvatelia Hút
okrem tavenia skla obrábali aj okolité polia
a na rozdiel od ostatných obcí boli oslobodení od platení daní. Skláreň zanikla 24. apríla
1749, keď si panstvo Červený Kameň rozdelili
bratia Ján a Karol Pálfiovci. Pripadla Jánovi,
ktorý nemal záujem o jej ďalšiu prevádzku
a sklársku výrobu ukončil.
Juraj Fándly neskôr udáva aj príčinu zániku
sklárne. Vo svojich dejinách Ompitála v otázke č. 3 píše: ... „skláreň, po nemecky nazývali
Glashütten, po slovensky Hutye. Kedysi to bola
osada – filiálka Ompitála medzi lesmi, kde tavili
rozličné sklo a liali fľaše. Skláreň zrušili v roku
1750 pre škody, ktoré spôsobovala zveri. Píše
sa tiež, že Ján Pálfi zrušil skláreň pre nerentabilnosť, ktorú zapríčinili lúpežní zbojníci.“
Tam, kde kedysi stála Sklená Huta, zriadili
neskôr horáreň, ktorej okrsok nazývali Hutársky okrsok. Toľko ku staršej histórii tohto
zaujímavého a aj dnes turistami a cyklistami
dosť navštevovaného miesta. Nabudúce Vám
možno priblížim mladšiu históriu, ktorá je užšie spojená s lesníctvom. Teraz by som Vám
ešte rád trochu priblížil sklársku dielňu a dianie v nej tak ako som ho našiel pri hľadaní informácií o Sklenej Hute.
Tak ako pri všetkých remeslách v tých časoch sa aj sklárske remeslo dedilo z otca
na syna. Mohli by sme povedať rodinný podnik. Majster sklár získal povolenie od vtedajších urodzených pánov, aby sa v ich chotári

Kúsky roztaveného skla zo Sklenej Huty 2.

usadil aj s rodinou a postavil si v lese sklársku
pec, alebo si prenajal na určitú dobu sklársku
pec aj s jej vybavením od zemepána. Potom
mohol za určitú úplatu podľa vopred dohodnutých podmienok využívať na svoju prácu
miestne prírodné zdroje. Na to aby mohla byť
niekde založená sklárska pec bolo potrebné,
aby sa na mieste nachádzalo dosť kvalitného
tvrdého dreva, ohňovzdornej hliny na stavbu
pece a na výrobu nádob, v ktorých sklo varil
a tiež nesmela chýbať tečúca voda, ktorú využívali na úpravu suroviny na použitie. Sklársku
pec z počiatku tvorila len jedna nádoba – neskôr pomenovaná pernica (pravdepodobne
od slova „prať-tĺcť“, alebo od „perlenia“ skla

pri varení), pod ktorou sa priamo kúrilo suchým tvrdým drevom. Pernica bola uzavretá
pod klenbou z ohňovzdorných hlín, čím sa
dosiahla potrebná rovnomerná teplota. Celá
táto pec bola proti poveternostným vplyvom
chránená strechou, obyčajne drevenou a pracovný priestor chránený stenami drevenými,
alebo hlinenými. Tento priestor z počiatku
slúžil aj ako príbytok pre sklára a jeho rodinu.
V takýchto podmienkach trvalo dva až tri dni,
kým bolo sklo uvarené a potom podľa veľkosti pernice sklár vyrábal sklárske výrobky nepretržite aj vyše 20 hodín. Celá rodina mu pri
tom musela pomáhať. Tento pomalý taviaci
a výrobný proces sa opakoval do vtedy, kým
nenarobil dostatok výrobkov, aby sa s nimi
mohol vydať do miest, kde ich speňažil, alebo vymenil za potrebné potraviny, alebo iný
potrebný tovar, alebo do doby, kým mu nevypovedala pernica službu. V takom prípade pokiaľ bolo v okolí ešte dosť surovín, pec opravil
a pokračoval s výrobou. V prípade, že už suroviny vyčerpal išiel hľadať lepšiu lokalitu. Počas
zimy nepracoval so sklom, ale pripravoval si
drevo a ostatné veci potrebné na tavenie skla.
Ak sklár nemal dostatočne početnú rodinu,
tak bol nútený prijať cudziu pomoc, avšak
pred touto si úzkostlivo strážil svoje výrobné
tajomstvo. Keďže sklársky cech bol vážený a aj
dosť výnosný, nebola núdza o cudziu pomoc.
Vážnosť, ktorú požíval sklársky cech dokazuje
aj možnosť honosiť sa titulom „sklársky majster“ a tiež aj výsada nosiť k rovnošate šabľu
s pozláteným košom a rukoväťou, o ktorej
sa traduje, že ju raz daroval akýsi panovník
istému sklárovi ako prejav obdivu a uznania
jeho sklárskeho umenia. Sklárstvo povýšil
do cechu majstrovského. S postupom času
a vzrastajúcou potrebou sklárskych výrobkov
dochádzalo k narastaniu potreby väčšieho
počtu perníc a pecí v sklárskych lokalitách, čo
podmienilo vznik osád, z ktorých sa mnohé
rozrástli do miest, o ktorých historickom vzniku a vývoji svedčia aj ich názvy. Najviac hutí
je zaznamenaných asi v 30 km okruhu medzi
Lučencom a Detvou. Bolo ich tu vraj asi 20.
Ing. Michal Slávik, OZ Smolenice

Zdroje :
https://www.chempap.org/file_access.php?file=34a115.pdf
https://www.zahorskemuzeum.sk/sklarne-v-malych-karpatoch/
https://www.dolany.sk/images/noviny/2016/dolanske noviny 04_16.pdf
kniha Doľany, autori: Ján Dubovský, Petra Pospechová, Juraj Turcsány
Sklárska pec – pernica z internetu.
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| lesníctvo spoza hraníc

Lesné bohatstvo Ukrajiny
Ukrajina s rozlohou 603.500 km2 je jednou z najväčších krajín v Európe. Takmer
95% jej povrchu tvoria roviny s priemernou
výškou 175 m n. m.. Výnimkou je pohorie
ukrajinských Karpát pozdĺž západnej hranice a krymské hory na extrémnom juhu.
Podnebie je mierne kontinentálne, s výnimkou úzkeho pruhu subtropického podnebia na južnom krymskom pobreží. Typické
kontinentálne klimatické charakteristiky sa
zvyšujú od západu na východ. Na základe
kombinácie prírodnej vegetácie a podnebia
je krajina rozdelená do piatich zón – zmiešané lesy, lesostepy, stepi, Karpaty a Krym.
Celková plocha lesných pozemkov
na Ukrajine je 10,8 miliónov ha. Ukrajina
zaujala 34. miesto v Európe v takom ukazovateli, ako je pomer výmery lesov k celkovej
výmere. Ak by sme brali do úvahy celkovú
výmeru lesov, zaradila by sa už na deviatu
priečku.
V dôsledku variabilných klimatických
podmienok a antropogénnych vplyvov sú
lesy v rámci Ukrajiny veľmi nerovnomerne rozmiestnené. Najväčšie lesné územia
sa sústreďujú na severe a na západe krajiny, v zmiešaných lesoch a na ukrajinských
Karpatoch. Ihličnaté lesy vrátane borovice
lesnej, smreka, jedle, zaberajú 42% plochy
pokrytej lesom. Druhy listnatých drevín,
najmä dub letný a buk lesný, zaberajú 43%
a takmer 15% plochy lesa tvoria listnaté dreviny a kríky.
Umelo vysadené porasty predstavujú asi
50%. Priemerná zásoba na jeden ha lesnatých plôch je 186 m3/ha, priemerná zmena
zásob je 3,8 m3/ha. Celkový rastový objem
presahuje 1,7 miliárd m3. Ukrajina je na siedmom mieste v Európe v zásobách dreva
po Rusku, Švédsku, Francúzsku, Nemecku,
Poľsku a Fínsku.
Lesy na Ukrajine sú takmer všetky vo
vlastníctve štátu, z toho 66% lesného fondu
spravuje Štátny výbor lesného hospodárstva, 26% ministerstvo poľnohospodárskej
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politiky a dve percentá ministerstvo obrany.
Ďalšiu časť lesného fondu spravuje viac ako
50 ďalších ministerstiev a agentúr. Súkromné 
lesy predstavujú menej ako percento
lesného fondu. Celkovo je na 40% lesom
pokrytých území zakázané aplikovať holorubnú spôsob obnovy.
Národné parky, iné ochranné územia
a chránené lesy, pokrývajú asi 14 percent
lesov obhospodarovaných Štátnym lesníckym výborom.

Ekonomické podmienky pre lesné podniky na Ukrajine sa zmenili od dosiahnutia
nezávislosti. Tie sa stali subjektmi trhového
hospodárstva, čím získali vlastnícke práva
na ťažbu dreva a jeho predaj na domácom
ale aj zahraničnom trhu.
V súčasnosti je na lesných pozemkoch
okolo 2.800 chránených oblastí, ktoré zaberajú asi jeden milión hektárov a označujú sa
ako Prírodný rezervný fond Štátneho výboru Ukrajiny. Ten pozostáva zo šiestich prírodných rezervácií, dvoch národných parkov,
1152 oblastí s divočinou; 980 jedinečných
prírodných miest; 24 regionálnych krajinných parkov, deväť dendrologických parkov
(arborét), 55 parkov záhradného umenia
a 524 vyhradených roklín.
Čo sa týka udržateľnosti obhospodarovania lesov, tá bola v ukrajinských právnych
predpisoch zavedená v dobách Sovietskeho
zväzu formou zásad racionálneho a nevyčerpateľného využívania prírody. Dokazuje to neustále rozširovanie lesných území
a rastúce zásoby na Ukrajine po druhej svetovej vojne.
Miestne obyvateľstvo je zapojené do trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Lesy im poskytujú pracovné príležitosti
i bezplatný zber húb, bobúľ, liečivých rastlín
a veľa možností, čo sa týka turizmu, lesoturizmu a poľovného turizmu v súlade s ukrajinskými právnymi predpismi.
Ukrajinské lesy sú vo vlastníctve štátu
a inštitúcie štátnej správy sú zodpovedné
za zdieľanie výhod plynúcich z využívania
lesov medzi celú spoločnosť.
Celková dĺžka riečnej siete Ukrajiny činní
170.000 km. Najväčšie ukrajinské jazerá sú
v Budžaku v údoliach Dunaja (Jalpuh, Kahul). Väčšie jazerá a limany (druh jazera
vzniknutý zahradením nánosmi sedimentov) sa rozkladajú na pobreží Čierneho
a Azovského mora. Najväčší z nich je Dnesterský liman (360 km²).
-as-

netradičné využitie dreva |

Letom svetom
Nemusí to byť šálka čaju pre každého, ale
nie je nič také osobité ako drevený bicykel,
ktorý vzbudí záujem a pozornosť každého
okoloidúceho. Väčšina „skalných cyklistov“
je na pochybách, kým nezistia výhody dreveného rámu a spôsob jeho výroby. Do tejto
chvíle však neboli „skalní cyklisti“ ničím ohromení...
Dopravca lodí deviatej generácie, Sueshiro
Sano, vyrába vynikajúce drevené výrobky už
od základnej školy. V roku 2008, keď čerpal
inšpiráciu a techniku z celého života stavby
lodí, však drevár vyrobil svoj prvý bicykel vyrobený výlučne z mahagónu, vrátane rámu,
vidlice, sedadla, stĺpika sedadla, kombinácie
riadidiel, stojanu a dokonca aj ráfikov. Aby
vytvoril svoj prvý drevený bicykel, experimentoval s rôznymi tvarmi rámov a riadidiel,
aby dosiahol optimálnu konštrukčnú konfiguráciu, ktorá nezávisí od materiálu. Jeho výtvory sú skvosty, ktoré vyzdvihujú vlastnosti
výnimočného prvku: dreva. Dopravcovi lodí
sa úplne podarilo prepísať koncept dizajnového bicykla.
Používaním mahagónu prepožičiava flexibilitu a schopnosť reagovať spôsobom,
akým nemôže kovový rám, čo dáva jazdcom
zvýšený pocit kontroly a zvyšuje stimulačné
možnosti. Niekoľko prototypov bolo profe
sionálne testovaných, vynikajúcich v ideálnom aj nepriaznivom počasí. Za tri roky
od začiatku projektu Sano ručne vyrobil 11
plne drevených bicyklov, čím postupne vylepšoval a odľahčoval prvý prototyp. Ten
posledný má priemernú váhu plných segmentov približne osem kilogramov, čo je o tri
kilogramy menej ako na začiatku.
Prostredníctvom tohto vývoja sa pôvodné
mahagónové sedadlo nakoniec vylepšilo tak,
že má výrazne tenší profil a koľajnice mahagónu. Nahradením pôvodných kovových koľajníc a kĺbov silnejšou a ľahšou alternatívou
– mahagónom výrobca znížil celkovú hmotnosť sedadla a montážnych koľajníc z 230
gramov na 160 gramov.
Uplynulý rok Sueshiro Sano začal experimentovať s výraznejšími vylepšeniami dizajnu, najmä s implementáciou plne integrovaného sedadla. Vývoj kombinuje stĺpik
sedadla a rúrku sedadla do jedného súvislého kusu prebiehajúceho od spodnej konzoly
k sedadlu, čo eliminuje nastaviteľnosť výšky
sedadla, ale ponúka bezkonkurenčné 100%
prispôsobenie. Vďaka tomuto postupu je
bicykel ľahký, aerodynamický a pohotový.
Vynikajúco koncipované a vykonávané remeselné spracovanie, ako je toto, sa rozširuje
aj na veľkosť riadidiel a proporcie sedadiel, čo
dokazuje vynikajúce schopnosti a zručnosti
spoločnosti Sano.
Výrobca bicyklov vyrába tiež neuveriteľne
nádherné lode a nábytok, pričom do každého projektu kladie rovnaký dôraz na detaily
a vášeň. Prehľad o neustálom vývoji Sanových organických výtvorov a jeho dvanástom

bicykli (aktuálne rozpracovaný model), je
možné pozrieť si na Sanomagic a rovnako aj
drevené bicykle Renovo.
Drevený bicykel... pre mnoho ľudí to znie
ako zlý nápad. Prečo však používať drevo?
Tvarovanie živej štruktúry dreva umožňuje vytvárať dutý rám s plynulým dizajnom
podobne ako v odvetví jachtingu. Pri hraní
s rôznymi druhmi dreva je možné každému
zákazníkovi ponúknuť bicykel, ktorý vyhovuje nielen jeho veľkosti, štýlu jazdy a terénu,
ale aj jeho charakteru. Zladením charakteru
bicykla s majiteľom je možné získať nielen
produkt, ale aj vec mimoriadnej osobnej
hodnoty.
Keďže sa Sueshiro Sano zúčastňuje na nemálo výstavách a pri rozhovoroch s klientmi
počul veľa otázok, tak sa o tie najbežnejšie aj
podelil.
Môžem jazdiť na drevenom bicykli
v daždi?
Áno môžeš! Používame vysoko vyvinutý
živicový lak v kombinácii s dvojzložkovými
lakmi odolnými voči UV žiareniu. Koniec koncov, drevená loď nehnije ani nespadne...
Je drevo dostatočne silné a odolné?
Áno, je! Drevo používame rôznymi spôsobmi, čo nám umožňuje obísť akékoľvek chyby
v dreve. Naše lepidlá zostávajú mierne mäk-

ké, aj keď sú úplne vytvrdené. To umožňuje,
aby lepidlo rozložilo vibrácie, a neprasklo.
Čo sa stane, keď poškriabem alebo
narazím rám?
Niet sa čoho báť! V prvom rade by drevený
rám mohol vyzerať krehký, ale stena dutého
rámu je o niečo hrubšia v porovnaní s hliníkom alebo uhlíkom. Takže v konečnom dôsledku to neoslabí štrukturálnu pevnosť. Ak
chceme opraviť vyštrbenú časť, môžeme
v prípade potreby lak odstrániť a ošetriť drevo horúcou parou, čo vedie k opuchu dreva.
Po zaschnutí zostane drevo opäť vo svojom
pôvodnom tvare.
Škrabance v laku, aj keď prechádzajú
do dreva, je možné ľahko opraviť brúsením
a opätovným natretím poškriabaného miesta. A v prípade, že po rokoch používania budete chcieť mať nové koleso, môžeme rám
jednoducho opieskovať a natrieť a bude to
vyzerať úplne nové.
Drevený bicykel je určený pre dochádzajúcich, ktorí chcú jazdiť na bicykli tak, aby
boli ekologickejší ako pri jazde autom, vlakom alebo autobusom. Bicykel je zaujímavý
a praktický, púta pozornosť jeho neobvyklým
zakrivením a drevenou konštrukciou. Práve
vďaka tomu je ideálnou ukážkou ekologickej
prepravy.
-mn7-8 / 2020
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Ing. Berec Ľudovít

90. výročie narodenia
Známy oravský lesník sa narodil 13.1.1930
v oravskej Veličnej. V Dolnom Kubíne absolvoval ľudovú školu (1941), tam pokračoval na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava (1949).
V roku 1950 bol prijatý na Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva
v Košiciach, ktorú ukončil po jej presťahovaní do Zvolena (1954). Ešte v tom istom roku
nastúpil na podnik Oravský lesný priemysel
v Oravskom Podzámku v dohodnutej funkcii
– technológ na technickom oddelení. V uvedenej funkcii pracoval do konca r. 1955. Po
reorganizácií lesného hospodárstva (1956)
prešiel pracovať na novovytvorený lesný
závod v Habovke. Na tomto závode začal
vykonávať funkciu vedúceho výrobnotechnického oddelenia. Na základe úspešného
riešenia vzniknutých problémov, bol od r.
1958 menovaný za hlavného inžiniera LZ.
Patrí mu tu zásluha za spojenie Oravíc s Habovkou lesnými cestami Blatná – Oravice.
V r. 1960 bol menovaný za riaditeľa LZ Habovka. S vynikajúcimi výsledkami chovného
charakteru závod obhospodaroval aj zverený poľovný revír. V polovici r. 1964 dostal
od podnikového riaditeľa Ing. Marka návrh
aby nastúpil za riaditeľa LZ v Oravskom Pod-

zámku. Pod jeho vedením LZ zabezpečoval
náročné pracovné úlohy. Okrem poľovníctva
sa závod venoval aj obhospodarovaniu tradičného rybárskeho revíru na rieke Orava,
kde hlavnou úlohou bolo zachovať priaznivý
stav lipňov a povestnej hlavátky, čo sa každoročne realizovalo pestovaním násad vo

vlastnej liahni v Oravskom Podzámku. Lesný
závod ako prvý na Slovensku začal využívať
špeciálny kolesový traktor švédskej výroby
tzv. KOKUM. Na jeho konštrukčnom princípe sa začal v závode ZŤS Trstená vyrábať
aj prvý slovenský špeciálny lesný kolesový
traktor – LKT. V r. 1974 boli na Orave zrušené
doterajšie štyri lesné závody. Spojením boli
vytvorené na Orave len dva lesné závody.
Nový LZ v Oravskom Podzámku bol vytvorený spojením s LZ Zákamenné. Vo vonkajšej
prevádzke boli zrušené polesia a strediská
a vytvorené väčšie organizačné celky – lesné
a ostatné správy. Po zrušení lesnej železnice
Lokca – Oščadnica ukončil svoju činnosť aj
expedičný sklad v Oščadnici a ťažisko odvozu dreva sa presunulo na novovytvorený
expedičný sklad v Oravskom Podzámku. Ing.
Berec je držiteľom rezortného vyznamenania za vynaložené úsilie pri stabilizácií LZ
Oravský Podzámok. Po získaní starobného
dôchodku (1991), ešte viac ako desať rokov,
po dohode s urbárskymi spoločenstvami
v Osádke a Leštinách, vykonával funkciu odborného lesného hospodára. Žije v Dolnom
Kubíne, želáme pevné zdravie a sviežu myseľ
a aktívnu jeseň života.

Ing. Maňkovský Fedor, s.
120. výročie narodenia

Narodil sa 1. januára 1900 v Tiraspole (Rusko, terajšie Moldavsko). Po maturite v Kišineve študoval na Univerzite – Matematická
fakulta v Odese. Po vypuknutí revolučných
udalostí a občianskej vojne v r. 1918-1920
musel štúdia v Odese prerušiť a pokračovať
v štúdiách v Sofii. Dobré podmienky pre zahraničných študentov prezentovala najmä
Praha a Viedeň. V r. 1922 sa dostal s veľkými
komplikáciami do Prahy a absolvoval prijímacie skúšky na Lesnícku fakultu, ktorú
skončil v r. 1926. Počas vysokoškolských štúdií praxoval v obvode Riaditeľstva štátnych
lesov Brandýs nad Labem, v obvode riaditeľstva Štátnych lesov Banská Bystrica, v obvode Riaditeľstva Franca Haracha v Janoviciach.
V roku 1927 nastúpil v Oslanoch ako správca Lesného veľkostatku Prof. Dr. Bohumila
Němca (v tom čase predseda Národnej rady
Československa). Lesný veľkostatok kúpil
Prof. Němec veľmi zanedbaný, za účelom
vedeckých výskumov a Ing. F. Maňkovský
tam vykonával všetky lesnícke práce vrátane vypracovania Lesného hospodárskeho
plánu a sledovania úloh výskumu, ktorými
ho Prof. Němec poveril. Ďalšia jeho životná
dráha: Od r.1940, správca Lesného veľkostatku grófky Márie Tarnóczyovej v Novákoch.
Od 1943 správca Lesného veľkostatku grófa
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Štefana Zichiho v Divíne. Od r. 1946 správca
Štátnych lesov vo Sv. Ondreji nad Hronom.
Od r.1951 plánovač, neskoršie hlavný pestovateľ na LZ Lučenec Od r.1953 hlavný pestovateľ a vedúci prevádzky na LZ Banská Štiavnica. Od r.1955 bol zakladajúcim členom
Lesníckeho a drevárskeho múzea, ktoré bolo
otvorené v máji 1955 na Zvolenskom zámku

a neskoršie presunuté do kaštieľa v Svätom
Antone. V roku 1964 dostal čestné uznanie
za dlhodobú úspešnú prácu v lesnom hospodárstve. U súkromných – grófskych lesov
realizoval rôzne zariadenia na efektívne využívanie produktov, ktoré les dáva – ako splavovanie dreva, úprava, smerovanie a spevňovanie lesníckych ciest, vrátane ich výstavby,
výstavby malých píl priamo v lesných dolinách s využitím vodnej energie na výrobu
elektrickej energie (Nováky, Chalmová, Oslany). Postupne sa pridala aj výstavba lesovní,
zarybňovanie pstruhových bystrín (Sopotnica, Bukovský potok, Brusniansky potok), vybudovanie pstruhovej liahne na Bukovskom
potoku. Počas posledných 11 rokov aktívnej
činnosti sa zameriaval najmä na zalesňovanie tzv. delimitovaných území v správe
SLH Banská Štiavnica, ktorá vtedy siahala
až po Zvolen a Dobrú Nivu. Na bývalých
banských haldách a spustnutých plochách
v okolí Banskej Štiavnice sa dnes už nachádzajú pekné predrubné porasty, napr. celý
Šobov, zadná časť Jergištôlne, Lintich, Tanád,
nad Klingerom, nad Hodrušou, Červenom
Studňou, Banky, atď. Niektoré témy publikoval v časopise Les.
Zomrel 7. novembra 1982 v Topoľčiankách.
Ing. Villiam Stockann, CSc.
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O drahokamoch na obelisku života a práce Ing. Ladislava Maxima

Chrámy sobranského lesníka

Idúc ulicami východoslovenského mestečka Sobrance na oslavu osemdesiatin môjho
dlhoročného kamaráta a súputníka z lesníckej brandže Ing. Ladislava Maxima, rozmýšľam ako napíšem o ňom ďalší medailón
a s akým titulkom, keď sa mi do cesty postaví
robustná stavba rímsko-katolíckeho chrámu
sv. Vavrinca, kde je Ladislav dlhší čas kurátorom a členom farskej rady... A už to mám!
Tieto riadky budú o chrámoch sobranského
lesníka. Poznám jeho cestičky i rituály: po nedeľnej omši v miestnom chráme teraz, keď sú
uprostred leta priedomia i záhrady Sobraniec
v najkrajšom šate, vstupuje rodák Ing. L. Maxim do svojho druhého chrámu – do svojej
záhrady. Aj tu mu je tiež všetko vzácne, priam
posvätné, tu je svedomie jeho čistého ľudského i lesníckeho srdca – súkromné arborétum. Úžasný domov vyše tridsiatich druhov
vzácnych ihličnatých stromov a krov, ktoré
vysádza a opatruje už vyše 50 rokov. A v ich
susedstve jablone i ďalšie ovocné stromy obsýpané drobnými plodmi.
Hneď popoludní, keby sme dnes nešli
na oslavu jeho narodenín, odviedol by ma,
ako zvyčajne, do jeho ďalšieho chrámu –
do lesoparku v Sobraneckých kúpeľoch, kde
má v dendrologicky vzácnych jedincoch veľa
svojich rovesníkov a obáva sa o ich zdravie
a prežitie ako svojich bratov. A aspoň občasnú návštevu si pýtajú jeho stromy v inom
chráme prírody – na Lesnej správe Porúbka
pri Sobranciach, kde vysádzal a opatroval les
ako tamojší vedúci plných 15 rokov.
Stromy, les, príroda, to sú pre Ing. L. Maxima celoživotné lásky, osudy, radosti. To sú

v portfóliu vlastnej, vyše
500-stranovej bibliografie, ktorú práve dokončuje, zdokumentuváva
množstvo svojich článkov najmä v odborných
časopisoch a v podnikových novinách Východoslovenské lesy, kde mal
prvý článok uverejnený
už v roku 1964. Z jeho
pera vzišlo tiež päť kníh
o spomínanej láske k lesu
i prírode v podvihorlatskom lesnom masíve
Na oslavách vzácneho životného jubilea Ing. L. Maxima okrem manželky Mara o vzácnych stromoch
ty nechýbali ani jeho štyri deti. (Vľavo Ladislav a Marta, vpravo Peter a Anna).
v mestských a obecných
Bolo to veľmi hodnotné, radosťou i šťastím naplnené rodinné stretnutie.
parkoch Zemplína.
jeho chrámy... No aj bolesti, keď mu v jeho
Hoci sa s jubilantom Ing. L. Maximom,
osemárovom arboréte na Novej ulici v okresmimochodom – jedným z prvých laureátov
nom meste blízko hraníc s Ukrajinou vysychá
Ceny J.D.Matejovie, poznáme takmer 50 rostrom. Našťastie, tých stromov, ktoré žijú
kov a zažili sme veľa pekného, naše stretnutie
v zdraví s ním i ktoré nechá ako svoj lesnícna oslavách jeho 80-ky ma naplnilo novým
ky testament nasledovníkom, je nepomeršťastím a spokojnosťou. V duchu som si mone viac – takmer celé pohorie Vihorlatu. On
hol povedať: ten muž dozrel ako dobré víno
však skromne hovorí, že sa bohato uspokojí
v blízkych chýrnych tibavských viniciach.
aj s vďakou ľudí, s ktorými od ukončenia vyDvadsať rokov na dôchodku mu pomohlo
sokej školy, od roku 1963, pre lesy oduševnadobro zabudnúť na úskalia náročnej lesnene pracoval a ktorých sa usiloval aj umne
níckej roboty. Zdobí ho pokoj v duši, radosť
a citlivo riadiť. Či už bol hlavným inžinierom
v očiach. Najskôr preto, že na obelisku svojho
v bývalom Lesnom závode Snina, alebo v býplodného života môže dnes naplno vnímať
valom Lesopoľnohospodárskom závode Ulič,
jagot najvzácnejších drahokamov – svojich
vedúcim Lesnej správy v spomínanej Porúbnajbližších: manželku Martu, štyri deti a štyri
ke, či riaditeľom Lesného závodu v Sobranvnúčatá. Cíti, že sú šťastní, pretože sa už s niciach. A k tomu všetkému ešte veľký dodatok
kým nemusia deliť o jeho šľachetné srdce.
– Laco je celoživotne plodným publicistom:
Ladislav Malák, snímka autor

Odišiel do večnosti – Ing. Pavol Krajniak
Smutná správa prišla
v ostatných dňoch mesiaca
júla tohto roku po celom
Slovensku oznamujúca odchod legendárneho lesníka,
poľovníka a ochrancu prírody do večnosti.
Narodil sa 25.7.1937 v Bátovciach v Levickom okrese,
kde absolvoval aj základnú
školu. Následne absolvoval
povinnú predškolskú lesnícku prax ako robotník na
Správe lesného hospodárstva Bohunice.
V rokoch 1953-1957 študoval a úspešne
ukončil štúdium na Lesníckej technickej škole
v Banskej Štiavnici. Na umiestnenku nastúpil
na Lesný závod Stará Voda na Spiši ako vedúci polesia. Tu si našiel manželku Julianu, ktorá
ho vzorne sprevádzala životom až do posled-

ných chvíľ života. Spolu vychovali dve deti. Starší syn
Dušan a mladšia dcérka
Janka.
V roku 1967 sa spolu
s mladou rodinou vrátil
k Leviciam, kde pôsobil
ako vedúci polesia Pata
a neskôr ako vedúci lesnej
správy Bohunice. Súčasne
študoval na lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene.
V roku 1980 ho osud zavial do Palárikova, kde pôsobil ako riaditeľ lesného
závodu Palárikovo. Tu zúročil svoje celoživotné skúsenosti v oblasti lesníctva, poľovníctva
a ochrany prírody na juhu Slovenska. V roku
1998 odchádza do dôchodku.
Jeho celoživotnou záľubou bolo poľovníctvo, kde bol aktívny pokiaľ mu to zdravotný

stav dovoľoval. Bol spoločensky aktívny. Pôsobil v okresných i celoslovenských organizáciách a štruktúrach. Zastupoval Československo, neskôr Slovensko v medzinárodných
poľovníckych organizáciách.
K láske k prírode a poľovníctvu priviedol
aj svojho syna a milujúcich vnukov. Neskôr
pobyt v prírode nahradil pobytom v záhrade,
kde sa venoval pestovaniu a rozmnožovaniu
ovocných drevín. Celý svoj život venoval rodine, práci a prírode.
S týmto vzácnym človekom, priateľom
a lesníckym odborníkom sa so smútkom lúčia
jeho priatelia, spolužiaci a celá lesnícka verejnosť na Slovensku, ktorá ho poznala a vážila
si ho.
Naše spomienky na Teba budú vždy ako na
vzácneho človeka, úprimného priateľa a vzor
pre budúcich lesníkov.
Česť Tvojej pamiatke!
Ing. Miroslav Holienčík
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Československé lesy obhospodarovali
aj Podkarpatskú Rus
Paberky z obdobia keď Podkarpatská Rus
bola súčasťou Československej republiky
nám dnes už dokladajú len archívne dokumenty. Pozrime sa stručne na toto obdobie
z pohľadu lesného hospodára:
Dňa 11.5.1919 posiela poľnou poštou č.46
francúzsky generál Hennocque (Le Général
la Division Tchéco Slovaque P.O.Le Chef d
E.M.) ministrovi Šrobárovi s plnou mocou pre
správu Slovenska list v ktorom okrem iného
oznamuje:
„Mám česť Vám oznámiť, že v posledných
dňoch čiastočne mne samotnému, čiastočne
mojim dôstojníkom generálneho štábu boli
od obyvateľstva pri služobných prehliadkach
prednesené všelijaké prosby, ktoré Vám týmto
zdeľujem:
... bod 3.) Horári na panstve Hadika Hidveghi
a Foschner v Paloczi (župa Užhorodská – pozn.
autora), zabraňujú obyvateľstvu v lese brať krmivo pre dobytok a suché drevo v lese. Kedže
je celá krajina zaplavená a nedostatok krmiva,
bolo by nanajvýš žiaduce vyhlásiť v tejto župe
núdzový stav a dať patričné nariadenia veľkostatkárom“ ...
Generál Hennocque ďalej líči dramatickú
situáciu v župe, kde obyvateľstvo trpí nedostatkom potravín, hlavne múky, soli a mäsa,
nedostatkom poľného siatia (ovos) a sadby
(zemiaky).
„Žiadosť túto Vám vrele odporúčam k priaznivému vybaveniu, pretože som sa o veľkej núdzi obyvateľstva sám presvedčil“.
Podľa dátumu listu možno usúdiť, že išlo
o obdobie keď túto oblasť oslobodzovali československé a francúzske vojenské jednotky
od boľševických bánd Bélu Kúna.
Lesné hospodárstvo na Podkarpatskej Rusi
bolo štrukturálne nasledovne rozčlenené:

Splav dreva v Užčornej (1936).

Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov
v Užhorode
Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov
v Buštine
Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov v Rachove
Povojnový chaos a pričlenenie Podkarpatskej Rusi k Československu sprevádzali aj pre
lesnú prevádzku nemalé problémy. Ministerstvo zemědelství ČSR, listom č.11.944 zo
dňa 21.5.1919 žiada ministra s plnou mocou
pre správu Slovenska v Bratislave o vyšetrenie a podanie správy k listu, ktorý zaslala
skupina českých úradníkov v Užhorode zo
dňa 12.5.1919 na Ministerstvo zemědelství
do Prahy:

„Sděluje se tímto, že lesníci bývalé maďarské
vlády v lesích župy užhorodské takřka žádné
služby nekonají aneb velmi špatně, čímž porosty, kultury a lesní školky velice trpí, tj. pasením
dobytka, zvláště stád koz, porážením stromů
domácím obyvatelstvem, děláním ohňů, kterými rozsáhlé komplexy trpí a ohroženy jsou, takže místy nastává přímá devastace lesů.
Rovněž honba vysoká, srnčí a jiná zvěř odstřelováním hlavně matek k úplnému decimování se sklání.
K zabránění výše uvedených věcí v hospodářském zájmu republiky, žádá se ministerstvo
zemědělství o nejrychlejší obsazení lesnických
míst politicky spolehlivými osobami na místa
maďarských lesníků, neb mnoho z těchto udržuje zdejší obyvatelstvo v myšlence, že vláda
maďarská ve zdejších krajích opět nastoupí.
Užhorod, dne 12. května 1919“.
Podpísaní traja českí úradníci, nečitateľné
podpisy, plus Ing. Alois Čermák, zástupca stavebného oddelenia Zemského vojenského
veliteľstva v Košiciach.

Situačná správa pre ministerstvo.
Žiadosť o mimoriadnu ťažbu.
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Na Podkarpatskej Rusi bola lesná štátna
správa trochu odlišná od Slovenska. Aj po kvalitatívnej stránke zaostávala za zvyškom republiky. Výsledok bol ten, že sa často menili
prednostovia lesných úradov a títo museli
písať pravidelné mesačné hlásenia (nazývali
sa situačné správy) na ministerstvo do Prahy.
Prostredníctvom takýchto situačných správ
sa pozrieme do Užhorodu, kde sídlil Lesný
odbor na Civilnej správe Podkarpatskej Rusi
(názov úradu). List má hlavičku najprv rusínsku, potom českú. List č. I-E3089 les./1923 zo
dňa 19.6.1923 je adresovaný Ministerstvu zemědělství v Prahe, vec: situačná správa.
Štátny lesný úrad Užhorod hlási, že t.r.
bolo založených sedem nových lesných
škôlok, z nich päť urbárnych, pod dozorom
štátnej lesnej stanice vo Velikom Bereznom.
Napriek veľkému t. r. suchu sú škôlky v severných častiach užhorodskej župy (okres Veliké
Berezné a Perečín) v dobrom stave. Oproti
tomu v južnej časti župy (okres Užhorod a Seredné) škôlky utrpeli značné škody, napriek
zavlažovaniu. Urbársky les v Antalovciach
a v Dubrovke napadla mníška veľkohlavá
a obaľovač dubový, spôsobili holožír. Dožadovanie prídelu pastvín na lesnej pôde sa t.r.
značne znížilo. Zdá sa, že obyvateľstvo konečne prišlo k názoru, že vyčistením vlastných,
zanedbaných pasienkov sa dosiahne to isté,
ako pridelením lesných pasienkov.
Podpísaný prednosta štátneho lesného
úradu v Užhorode Ing. František Šrámek.
Štátny lesný úrad v Chuste v situačnej
správe (č.j. XIV-1901/23 zo dňa 10.6.1923)
hlási, že umelé zalesňovanie naráža na odpor
obyvateľstva, napr. v Buštine, pretože v ňom
vidia zmenšovanie plochy pasienkov. V obci
Dubová a Brustura majitelia pozemkov zamedzili správe lesného referátu zalesňovaniu,
dôvod bol ten, že neboli vopred o zámere
informovaní.
Naopak v obci Volová zalesňovanie prebehlo bez problémov. Príspevky vyberané
z ťažieb dreva od majiteľov boli upotrebené
na nákup rovnošiat pre horárov okresnej lesnej správy v Chuste.
Podpísaný prednosta štátneho lesného
úradu v Chuste Nejedlý.
Štátny lesný úrad v Berehove v situačnej
správe hlási, že zalesňovacie práce boli ukončené, ale celkový stav sadeníc a semenáčikov
je neutešený, vyschlo približne 50% sadby.
Rovnako škôlky sú v zlom stave. Pripravovaná
centrálna škôlka v Mukačeve bude na vyššej
technologickej úrovni a teda ju treba pokladať ako náhradu za ostatné menšie. Lesné
požiare vyčíňali v lese Abel Vasiljovej i vo V.
Sevljuši.
Okresná lesná správa v Mukačeve a Veľ.Sevljuši hlási nálet a skupinový holožír „Ocneria
dispar“, na duboch tiež „Bombyx neustria“. Pripravujú sa protiopatrenia.
Oprava novostavby horárne v Iršave bola
ukončená.
Podpísaný prednosta štátneho lesného
úradu v Berehove Ing. Kostlán.
Podobné prevádzkové situačné správy píše
štátna okresná lesná správa v Rahove, podpí-

saný Uhlář, štátna dozorná lesná stanica vo
Volovej, podpísaný Štursa, štátna okresná
lesná správa vo Volovoji, podpísaný Černýr,
štátna dozorná lesná stanica v Dubovej, podpísaný
Bořivoj Dohnal, štátna dozorná lesná stanica v Dolhe, podpísaný Jan Héger, štátna
okresná lesná správa v Buštine, podpísaný
Zvonař.
Z mien zástupcov štátnej lesnej správy sa
dozvedáme, že ide výlučne o českých lesníkov. Nebolo nič zvláštne, pretože na Slovensku sme sami nemali dosť lesníckych odborníkov.
V rokoch 1927/1928 veľký rozruch na politickej i lesníckej scéne spôsobil predaj
Schönbornských lesov na Podkarpatskej
Rusi, pretože išlo o obrovskú výmeru cca
105.000 ha za súhlasu Štátneho pozemkového úradu a za podmienok týmto úradom
stanoveným do majetku francúzsko-švajčiarskej spoločnosti Bignovovej, ktorá sa utvorila

a prežitok, nemožno šetriť o moc väčšie lesné
latifundiá, ktoré sú vo vlastníctve len malého
počtu jednotlivcov a to v takom rozsahu, že zaberajú nielen plochu jednotlivých obcí a okresov, ale často i celých krajov. Hospodárska a sociálna závislosť celých krajov od jednotlivca
– čo tento stav má za následok – nie je v dobe
demokracie zjavom zdravým“.
Rozsiahle latifundiá v tej dobe u nás vlastnili v Čechách panstvo Schwarzenberga,
na Morave panstvo Lichtensteina, na Slovensku panstvo Coburga a na Podkarpatskej Rusi
panstvo Schönborna.
Pre zaujímavosť uvádzame aj základné lesnícke pozemkové ukazovatele na Podkarpatskej Rusi z obdobia roku 1929:
• Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov
Užhorod
Celková rozloha 117.047 ha štátnej pôdy,
z toho 97.686 ha lesnej pôdy, zvyšok ostatné
kultúry. Riaditeľ Ing. Augustín Stripskij, vládny radca.

Hoverla (2061) najvyšší a najzalesnatejší vrch Podkarpatskej Rusi – dnes Ukrajiny.

pod názvom „Latorica“. Tento rozsiahly lesný
majetok bol ťažkým problémom pre štátnu
správu. Štát mal vzhľadom na hospodárske,
sociálne a kultúrne pomery na Podkarpatskej
Rusi vrcholný záujem, aby na tomto majetku,
ktorý v rukách predchádzajúceho majiteľa
bol hospodársky mŕtvy, začala hospodárska
činnosť. Problém nebol ľahký, lebo lesy pozostávali prevažne z bukových neprístupných
porastov, rozložených v horských polohách
Karpát. Ich sprístupnenie vyžadovalo obrovské investície, oproti ktorým stála nízka hodnota buku. Generálne riaditeľstvo štátnych
lesov a majetkov sa zdráhalo prevziať takýto
obrovský majetok, obávajúc sa, že by ho finančne, ani hospodársky nezvládlo.
Prezident Štátneho pozemkového úradu
Dr. Voženílek v rozpočtovom výbore Národného zhromaždenia v Prahe dňa 15.11.1927
povedal:
„O oprávnenosti lesnej pozemkovej reformy
nemôže byť sporu. V dobe, keď poľnohospodárske latifundie odstraňujeme ako vec škodlivú

• Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov
Buština
Celková rozloha 102.679 ha štátnej pôdy,
z toho 90.773 ha lesnej pôdy, zvyšok ostatné
kultúry. Riaditeľ Ing. Ladislav Thegze, vrchný
vládny radca.
• Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov Rachov
Celková rozloha 130.536 ha štátnej pôdy,
z toho 106.621 ha lesnej pôdy, zvyšok ostatné kultúry. Riaditeľ Ing. Rudolf Jordán, vládny
radca.
Z ďalších archívnych listín sa dozvieme,
ako československí lesníci za 19 rokov čo tieto lesy obhospodarovali radikálne pozdvihli
úroveň týchto lesov. Obyvateľstvo dodnes
s rozprávania starých ľudí sa pochvalne vyjadruje o vtedajšom hospodárskom rozvoji.
Dokonca, veľa dnešných obyvateľov tejto
časti Ukrajiny má české krstné mená, čo je dostatočný dôkaz ich úcty k tomuto dejinnému
obdobiu ich krajiny.
Ing. Viliam Stockmann, CSc.
7-8 / 2020
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Do práce na bicykli
Po roku je tu opäť národná kampaň
Do práce na bicykli, vo poradí už v siedmom ročníku, ktorého zámerom je podpora
a rozvoj udržateľných foriem dopravy. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy
a výstavby SR.
Do práce na bicykli (DPNB) je kampaň,
ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky

maximálne dve súťažné jazdy. Jednotlivci si
môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba, za kompletnú
evidenciu za všetkých jednotlivcov však zodpovedá vedúci tímu. V rámci tzv. Bonusovej
kategórie sa v súťaži bude posudzovať to, či
aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce
konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené
na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 kilometrov na bicykli.
Každoročne sa od roku 2013 zúčastňuje
kampane aj tím z generálneho riaditeľstva

pre ekologické druhy dopravy v meste,
motivovať zamestnávateľov, aby budovali
vo svojich sídlach vhodné podmienky pre
zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce
na bicykli a motivovať zamestnancov, aby
viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Súťažná časť kampane DPNB sa uskutoční
od 01.09. do 30.09.2020. Je určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa
v termíne od 1. marca do 7. septembra 2020
oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Následne
po potvrdení registrácie samosprávy je možná registrácia tímov, ktoré tvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Registrácia
je bezplatná.
Následne sa do súťaže sa môžu prihlásiť
iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy, alebo inštitúcie so
sídlom alebo pracoviskom v danom meste.
Hneď ako sa do kampane zaregistruje prvý
tím zamestnancov, bude v systéme zaevidovaná aj účasť tej-ktorej spoločnosti. O tom,
že heslo: „V jednote je sila“ nie je iba prázdna
fráza svedčí aj základná podmienka kampane na vytvorenie dvoj – až štvorčlenných
tímov z radov zamestnancov. Každý člen
tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 30. septembra 2020. Súťažiaci si pri evidencii uvádza: bydlisko – zamestnanie: cesta z miesta
bydliska do zamestnania alebo naopak.
Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce
a z práce. Za jeden deň je možné absolvovať

LESY SR, š.p. Lesná IT hliadka v zložení Jozef
Sámel, Andrej Melicher, Marian Grosshappel. Náš tím bol jedným zo 45 tímov v novom banskobystrickom projekte „Do práce
na bicykli“, ktorý zorganizovalo občianske
združenie Občianska cykloiniciatíva Banská
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Bystrica. V nasledovnom roku 2014 sa tento
projekt pretransformoval do prvého ročníka
národnej kampane pod patronátom Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Vzhľadom na vzdialenosť bydlísk našich
jednotlivcov z IT hliadky od sídla firmy (max.
šesť kilometrov) však nemajú hlavnú métu
v súťaži ohľadne počtu najazdených kilometrov, ale hlavne počtu dní v mesiaci, kedy
využijú na cestu do a z práce tento ekologický spôsob dopravy. Spravidla vždy, keď je to
z pohľadu počasia možné, je vidieť aspoň
jeden zaparkovaný bicykel na odbore IKT
aj mimo mesiacov súťaže. Stojan na bicykle
zakúpil našej hliadke podnik ako podporu
tejto súťaži po ročníku 2017. Od roku 2018
doplnil našu IT hliadku do maximálnej zostavy štyroch členov aj Ivan Hanula. Viacerým
členom tímu sa darí presiahnuť v súťažnom
mesiaci 20 jázd do a z práce na bicykli.
Možno bude pre Vás motiváciou práve
fakt, že v minulom ročníku kampane Do práce na bicykli bolo zapojených viac ako 1 400
firiem a organizácií.
Verím, že Vás táto atraktívna výzva inšpiruje a každý z Vás bude mať príležitosť na vlastnej koži zistiť, ako dokáže cesta do práce
na dvoch kolesách pozitívne ovplyvniť nielen pracovný výkon, ale aj zdravotný stav.
Našej IT hliadke prajeme mnoho bezpečných kilometrov za pospevovania kultovej
piesne od rockovej skupiny Queen – Bicycle
race: „Bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride
my bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my
bicycle, I want to ride my bike…  -mn-
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Kniha lesa

Kraj, kde aj stromy obliekajú
kabáty
Zvolil si svoj vlastný spôsob, ktorým poukázal a neustále poukazuje na nezákonnú
ťažba dreva v Rumunsku, ktorá je jedným
z hlavných lesníckych problémov. V roku
2016 bolo v Rumunsku zaevidovaných celkom 9.444 prípadov nezákonnej ťažby, čo
predstavuje v priemere 26 prípadov za jediný deň.
Rumunský vizuálny umelec Mihai Topescu
spolu s ďalšími umelcami a dobrovoľníkmi
našiel veľmi osobitný a čo je najzaujímavejšie skutočne farebný spôsob, akým upozorniť na tento problém širokú verejnosť.
V lese Dumbrava v Gorjskej župe ako prejav protestu proti nezákonnej ťažbe pomaľoval stovky stromov. Používali ekologickú farbu a pritom svoj nový farebný kabát dostalo
vyše 600 stromov. Počas štyroch dní, v období od 30. júna do 3. júla, sa do projektu Art
Land „Gradina Paradisului“ (Art Land „The
Garden of Paradise“) zapojilo približne 30
dobrovoľníkov. Stromy namaľovali v mnohých farbách, ako sú žltá, fialová, modrá, zelená a červená, čím sa z lesa stáva turistická
atrakcia.
Iniciátor projektu prezradil, že takéto
sfarbenie stromov bolo zamerané. Využil

Les je miestom, ktoré dokáže s nadšením
popísať iba niekto, kto ho nielenže vníma
všetkými zmyslami, ale má ho silno zakorenený v srdci. Len ten dokáže skutočný les
priniesť na stránkach, ktoré sa v lese rodili,
aj tým najmenším. A hoci autor knihy „Kniha
lesa“ nám nie je známy, prostredníctvom jej
vydavateľa sa od roku 2019 ľahko dostane
k svojím čitateľom. Je naozaj umením zobraziť skutočný les na 64 stránkach. Tak poďme
teda spolu nazrieť, ako sa všetky tie bežné
i menej bežné súčasti našich lesov na tieto
stránky pomestili.
Čo všetko táto kniha ukrýva, to už v skratke skúšali popísať mnohí: „Urobte si pre-

ho na premenu lesa na priestor meditácie,
reflexie a sebaobjavovania. Okrem toho išlo
tiež o „nejaký manifest proti všetkému, čo sa
deje pri nezákonnom odlesňovaní, umelecký manifest“.
Umelec tiež prezradil, že projekt bude pokračovať v nasledujúcich rokoch a bude sa
rozširovať do okolitého lesa a raziť túto ideovú cestu. Samozrejme za súhlasu dotknutých vlastníkov.
Mihai Topescu už má plány pre ďalší „netradičný“ les, s úplne iným prevedením ako
ten, ktorý máte možnosť vidieť na fotografiách.-aschádzku po lese a objavujte, ako sa les mení
na jar, v lete, na jeseň a v zime. Využite svoje
zmysly a dotýkajte sa lesa, privoňajte k nemu
a načúvajte mu. Pozorujte vtáky v korunách
stromov i živočíchy v húštinách. Kto z nich tu
zanechal stopy? Zostaňte celý deň v lese a vytvorte si lesný denník podľa vzoru v knihe. Tajomné tiene a záhadné siluety, ktoré vznikajú
pri zapadajúcom slnku, vo vás prebudia fantáziu – rozprávajte si príbehy, ktoré sa v lese
odohrávajú. Po prečítaní a preskúmané celej
knižku sa z vás iste stanú odborníci na stromy
a na život v lese. Vydajte sa do lesa a zistite,
ako to v lese vyzerá. A tentoraz sa pozerajte
naozaj pozorne.“
-as7-8 / 2020
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Uveríte?
Les je naozaj miesto plné prekvapení a aj tu,
v strede Slovenska, si na ne pomaly začíname
zvykať. Teraz nemám na mysli tie bežné, ale tie
o čosi nezvyčajnešie, ktorým dopomáha predovšetkým ľudská túžba vlastniť niečo výnimočné.
Statické veci, ktorými sa my ľudia zvykneme
pýšiť, sa po čase stávajú všednými, a preto si
človek zvykne časom zaobstarať niečo živé, čo
v každom okamihu dokáže vzbudiť záujem okolia. No v každom živom, nie domácom zvierati,
sa denne ozýva staré známe volanie divočiny. Stalo sa, že naši kolegovia už pomáhali v lesoch medzi Banskou Bystricou a Breznom pri odchyte opíc a iných exotických druhov.
Niekedy sa naskytne situácia, kedy problematiky neznalý človek zapochybuje o tom, čo
vidí alebo prípadne o tom, čo sa k nemu dostane formou mms. A tak pri jednom polopracovnom výjazde na Krpáčovské jazero našim známym cestu zatarasil kozoroh. Musím sa
priznať, že sa vo mne prebudilo trochu poľovníckej závisti pri vzhliadnutí fotografie a identifikácii druhu. Však koho zvedavosť by to nenakoplo. Stretnutie tohto druhu by chcel zažiť
naozaj každý milovník prírody.
To, či ho v lesoch pod Nízkymi Tatrami môžete zahliadnuť, iste vedia kolegovia z príslušného odštepného závodu. No to, či vám túto informáciu posunú, je už otázne. Ale ak budete
mať cestu okolo, nezabudnite sa tam ísť pozrieť, možno vám ho Diana dopraje aspoň na
okamih zazrieť. A ak nie jeho, tak iste nejakého medveďa, ktorého prítomnosť prezradia rozhrabané mraveniská, i vyhrabané zemné včely.

Nájdi 10 rozdielov

RECEPTÁR

Bravčová panenka v slaninovom kabátiku
Jemnému, diétnemu mäsku dodá šmak slaninka. Ako prílohu servírujeme pečený karfiol s kurkumou a zelenú fazuľku na masle.
Príprava: 10 min Úprava: 35 min Porcie: 2
Základné suroviny: 2 PL olej, 500 g bravčová panenka, 150g plátková slanina, 1 ks menší karfiol, 200 g zelené fazuľky, 2 PL maslo, soľ,
mletá červená paprika, farebné korenie, kurkuma
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Postup:
Rúru rozohrejeme na 160°C. Mäso posolíme po celom povrchu.
V panvici na vysokom plameni rozohrejeme olej a mäsko na ňom
sprudka restujeme, kým sa nezatiahne a nevytvorí sa zlatohnedé sfarbenie. Panenku otáčame a proces opakujeme na troch až štyroch stranách a tiež na oboch koncoch rolky, tak aby bola kompletne uzavretá.
Opečenú panenku jemne poprášime mletou paprikou a čerstvo zomletým farebným korením po celom povrchu. Následne ju zavinieme
do plátkovej slaninky. Začneme na jednom konci a postupne obtáčame jednotlivé plátky v približne rovnakej hrúbke po celej dĺžke rolky
až k opačnému koncu. Zabalenú panenku pomaly pečieme v rúre asi
35 až 40 minút.
Medzitým si pripravíme karfiol, ktorý umyjeme, rozdelíme na menšie ružičky. Tie povaríme dve až tri minútky v horúcej vode a vyberieme do malého pekáčika. Horúci karfiol premiešame s trochou masla,
osolíme a pridáme asi pol lyžičky kurkumy. Všetko dobre premiešame
a vložíme do rúry k panenke približne v 20. minúte pečenia.
V tej istej vode ako karfiol povaríme fazuľky, kým nebudú mäkké.
Scedíme a premiešame s trochou soli a masla. Panenku nakrájame na
plátky a podávame s karfiolom a fazuľkami.
Dobrú chuť!

spoločenská rubrika |

Erby
s nádychom
lesa

Júl 2020

Predčasný starobný dôchodok

Životné jubileá
60 rokov
Anna Slivková, technik, LS Partizánske – OZ Prievidza
Ing. Rudolf Gábriš, referent poľovníctva – OZ Prievidza
Miroslav Bľacha, vedúci LO, LS Drietoma – OZ Trenčín
Ing. Ján Kuric, vedúci LS, LS Beluša – OZ Považská Bystrica
Pavol Štulajter, vedúci LO, LS Osrblie – OZ Čierny Balog
Vincent Kalinič, manipulant, ES Udavské – OZ Vranov n/T
Ján Haring, technik IKT – GR Banská Bystrica

Pracovné jubileá
Erb mesta Turzovka
(okres Čadca)

20 rokov
Ing. Radovan Mikas, vedúci LS, LS Púchov – OZ Považská
Bystrica
Ing. Mária Demková, vedúci LO, LS Betliar – OZ Rožňava
25 rokov

Erb mestskej časti Petržalka
(mesto Bratislava)

Marcel Benko, vedúci LO, LS Píla – OZ Smolenice
Ondrej Kurinec, manipulant, ES Ladce – OZ Považská Bystrica
Mojmír Jandík, vedúci LO, LS Žilina – OZ Žilina
Viera Cabanová, referent MTZ a nákupu – OZ Beňuš
Bc. Lenka Šaríková, účtovník, finančník – OZ Slovenská Ľupča
Milan Meliška, technik, LS Revúca – OZ Revúca
Pavol Petko, manipulant, ES Stará Voda – OZ Košice
Juraj Papcun, vedúci LO, LS Stará Voda – OZ Košice
Marian Grosshappel, systémový administrátor – GR Banská
Bystrica
30 rokov

Erb obce Brezová
pod Bradlom

Ing. Jaroslav Melicher, technik, LS Beluša – OZ Považská
Bystrica
Tomáš Vaník, vedúci LO, LS Brusno – OZ Slovenská Ľupča
Peter Ramaj, vedúci LO, LS Predajná – OZ Slovenská Ľupča
Miroslav Rakyta, vedúci LO, LS Kyslinky – OZ Kriváň
Peter Šumanský, vedúci LO, LS Stará Voda – OZ Košice
Milan Lorinc, vedúci LO, LS Stará Voda – OZ Košice
Ing. Peter Miščík, referent BT, TPO, referent správy a
manažmentu majetku – OZ Prešov
Jaroslav Guľa, vedúci LO, LS Bardejov – OZ Prešov
35 rokov

Erb obce Jasenovo
(okres Turčianske Teplice)

Erb obce Olešná
(okres Čadca)

Erb obce Vyšná Myšľa
(okres Košice)

Vladimír Florek, vedúci LO, LS Paráč – OZ Námestovo
Karol Jakab, vedúci LO, LS Rimavská Sobota – OZ Rimavská
Sobota
Eva Bernáthová, fakturant dreva, fakturant OVTS – OZ Rožňava
Ján Sciranka, vedúci LO, LS Svinica – OZ Košice
Anna Gaľová, mzdový účtovník – OZ Košice
Fedor Mikuláš, vedúci LO, LS Sedliská – OZ Vranov n/T
Miroslav Brečka, technik, LS Humenné – OZ Vranov n/T
Renáta Karnová, referent správy LP a reprivatizácie, referent
správy a manažmentu majetku – OZ Semenoles Liptovský
Hrádok
Marián Citterberg, vedúci ŠS, ŠS Kraje – OZ Semenoles
Liptovský Hrádok
40 rokov
Ján Kyselica, vedúci LO, LS Píla – OZ Smolenice
Pavol Pástor, vedúci LO, LS Duchonka – OZ Prievidza
Marian Katrík, technik, LS Púchov – OZ Považská Bystrica
Miroslav Margeta, manipulant, ES Medzibrod – OZ Slovenská
Ľupča
Ján Andráš, technik, LS Staré Hory – OZ Slovenská Ľupča
Anna Rončáková, fakturant dreva – OZ Rimavská Sobota
Peter Mlej, vedúci LO, LS Muráň – OZ Revúca
Ľubomír Árvay, technik, LS Betliar – OZ Rožňava
Marian Smerek, vedúci LO, LS Betliar – OZ Rožňava
Milan Pižem, manipulant, ES Haniska – OZ Košice
Ing. Marián Verba, technik, LS Stropkov – OZ Vranov n/T
Mgr. Michal Kuzma, technik, LS Stropkov – OZ Vranov n/T
Zdenka Chebanová, správca registratúry – GR Banská Bystrica

Starobný dôchodok
Erb obce Korňa
(okres Čadca)

Igor Drgonec, vedúci LO, LS Moravany – OZ Smolenice
Ing. Anna Drančáková, oblastný kontrolór – GR Banská
Bystrica
Ing. Ivan Kováč, oblastný kontrolór – GR Banská Bystrica

Ing. Zoltán Kramec, referent správy a manažmentu majetku –
OZ Slovenská Ľupča
Ing. Anna Kováčová, finančník – OZ Košice

August 2020
Životné jubileá

50 rokov
Juraj Blaho, vedúci ES, ES Topoľčany – OZ Prievidza
Martin Spišák, vedúci LO, LS Porúbka – OZ Sobrance
Jaroslav Chromek, technik ŠS, ŠS Oravská Priehrada –
OZ Semenoles Liptovský Hrádok
60 rokov
Ing. Martin Kašák , vedúci LS, LS Holíč – OZ Šaštín
Milan Hupian, vedúci LO, LS Holíč – OZ Šaštín
Ing. Marián Lipka, referent pre plán, štatistiku a controlling –
OZ Prešov

Pracovné jubileá
25 rokov
Ing. Jozef Ďurkovič, SIS, ref. pre plán, štatistiku a controlling
– OZ Revúca
Ing. Alena Ďurkovičová, pestovateľ, koordinátor PP a AP –
OZ Revúca
Robert Mišurák, vedúci LO, LS Tornaľa – OZ Revúca
30 rokov
Peter Hodas, vedúci LO, LS Nitrianske Rudno – OZ Prievidza
Viliam Kučík, technik, LS Beluša – OZ Považská Bystrica
Ján Fašang, vedúci LO, LS Slovenská Ľupča – OZ Slovenská
Ľupča
Peter Lacko, manipulant, ES Rimavská Baňa – OZ Rimavská
Sobota
Ing. Zuzana Urbančíková, účtovník – OZ Rožňava
Pavol Kríž, vedúci LO, LS Sabinov – OZ Prešov
Ing. Martin Blihár, vedúci LO, LS Kokošovce – OZ Prešov
Marián Pavlík, vedúci LO, LS Zámutov – OZ Vranov n/T
Michal Lukačin, technik operačného nasadenia LT, RSLT
Vranov n/T – OZLT Banská Bystrica
Bc. Marián Smolár, vedúci ŠS, ŠS Oravská Priehrada –
OZ Semenoles Liptovský Hrádok
35 rokov
Ing. Michal Riša, vedúci LS, LS Staré Hory – OZ Slovenská
Ľupča
Halgaš Peter, vedúci LO, LS Lučenec – OZ Kriváň
Ing. Peter Hajdúk, referent pestovania, ochrana lesa,
koordinátor AP – OZ Rožňava
Jozef Tóma, referent správy a manažmentu majetku – OZ Prešov
Igor Prevužňák, referent MTZ a nákupu – OZ Prešov
Ladislav Vagaš, vedúci LO, LS Spišská Nová Ves – OZ Prešov
Ladislav Slivka, vedúci LO, LS Bardejov – OZ Prešov
Milan Vlček, technik ŠS, ŠS Drakšiar – OZ Semenoles Liptovský
Hrádok
Mgr. Monika Turzáková, programátor – analytik – GR Banská
Bystrica
Július Koronczi, systémový administrátor – GR Banská Bystrica
40 rokov
Peter Sváda, referent dopravy a mechanizácie – OZ Považská
Bystrica
Anna Homolová, fakturant dreva, fakturant OVTS –
OZ Slovenská Ľupča
Pavel Ivora, vedúci LO, LS Rimavská Sobota – OZ Rimavská
Sobota
Juraj Dzoba, vedúci LO, LS Koškovce – OZ Vranov n/T
Ondrej Ridarský, vedúci LO, LS Udavské – OZ Vranov n/T
Daniel Gajdoš, vedúci LO, LS Udavské – OZ Vranov n/T
Ing. Želmíra Lichá, účtovník – GR Banská Bystrica

Starobný dôchodok

Jela Kruppová, hlavný účtovník – OZ Žilina
Ing. Martina Velká
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Vtipné drevo
Predstavujeme ďalšieho zo skupiny
tvorcov mechanických vtipov. Tento čerstvý štyridsiatnik žije a pracuje už viac
ako dvadsať rokov v Bukurešti, ale ako
sám hovorí: „V tomto dobrodružstve som
ešte ani zďaleka neskočil“.
Hoci sám seba v oblasti tvorby mechanických vtipov považuje za nováčika, veľmi mu pomáha jeho umelecké zázemie.
Viac ako 20 rokov v „kabáte“ výtvarného
umelca sa tento scénicky dizajnér a uznávaný tvorca nástenných malieb snažil
nájsť vo viacerých oblastiach umenia.
„Pracoval som ako scénograf pre divadlo a kino, navrhoval som a vyrábal
scenérie pre divadelné predstavenia. Nedávno som pracoval ako grafik, vrátane
klasickej a digitálnej ilustrácie, znakového dizajnu, storyboardingu ..., no stále
mi niečo akoby chýbalo. Netvrdím, že by
mi moje diela a samotná tvorba nerobili

radosť, ale nenašiel som v nich to pravé
umelecké uspokojenie, ktoré by mi pomohlo niekam sa aspoň pomyselne zaradiť,“ prezrádza Petre Staicu.
Áno čítate právne „Automatonia“. Názov, ktorého pôvod treba hľadať v gréckom slove automate. Automat ako samohybný stroj, jedna z najstarších foriem
strojárstva sa častejšie používa pre opis
neelektronických pohyblivých strojov.
V prípade Staicu ide o súbor animovaných figúr, ktoré sa uvedú do pohybu
otáčaním kľuky, či iného pákového zdroja
hybnej sily.

„Všetky moje mechanické sochy sú
vyrobené z dreva, kovových tyčí, ozubených kolies, skrutiek a veľa ďalších vecí
z mojej malej dielne. S každou začínam
od nuly. Čistý stôl je základom každého
prototypu, ktorého jednotlivé komponenty sú vyrábané výlučne ručne.
Ako to mnohí z umeleckého sveta poznajú, keď sa robí v časovej tiesni, nikdy
to nie je to pravé orechové. Preto vždy
a všade chodím so zápisníkom a ceruzou
a zvyčajne sa z rôznych „výletov“ mimo
moju dielňu vraciam s vreckami plnými
skíc a nákresov. Tie nechám poriadne
vyzrieť a venujem sa im až nastane ten
správny čas. Ak to vyzerá sľubne, urobím
ďalší technický nákres. Potom nasleduje zmes prachu a potu, pretože začiatok
každého projektu je obklopený prachom
a množstvom hluku.
Každý prototyp si vyžaduje iné množstvo času. Ten najrýchlejšie plynie pri experimentovaní a a hľadaní dokonalého
pohybu.“
Pre svoju tvorbu používa najmä bukové drevo aj napriek tomu, že si vzhľadom
na svoju tvrdosť vyžaduje dlhší čas pre
rezbárske opracovanie a leštenie, ale výhodou je jeho trvácnosť.
„Po mnohých a mnohých hodinách
práce, zlomených nechtoch a povrchových zraneniach sa zrodí nový automat.
Nakoniec každý nový automat zaujal svoje miesto v Automatónii ... miesto, kde je
takmer všetko možné ...“
-as-

