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Tlačová správa 
 

STO ROKOV – STO LESNÍCKYCH ARTEFAKTOV 
Výstava o lesníctve v dobových dokumentoch 1918 – 2018  

pri príležitosti stého výročia vzniku Československa 
 

Zvolen 25. 6. 2018 
 

V Lesníckom a drevárskom múzeum vo Zvolene sa 28. júna 2018 o 14.00 hod. otvoria dvere 

pre návštevníkov novej výstavy pripravenej pri príležitosti stého výročia vzniku Československa. 

Podujatie predstavuje prostredníctvom dostupných historických lesníckych artefaktov 

v chronologickom radení udalosti, osobnosti a činnosť v lesnom hospodárstve oboch našich krajín 

v rokoch 1918 – 2018. Ťažiskom výstavy sú zbierkové predmety, archívne materiály a literatúra 

najmä z fondov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Dokumentujú lesnícku históriu a každý 

lesnícky exponát je zároveň pamiatkou na obdobie spoločného štátu Slovákov a Čechov i na obdobie 

po jeho rozdelení.  

Návštevník si môže na výstave pozrieť  lesnícke náradie a nástroje, tak ako sa v priebehu 

storočia vyvíjali a používali, nevyhnutné technické vybavenie lesníka, uniformy, ktoré boli na území 

oboch republík používané i ďalšie artefakty lesníckej symboliky – tesák, odznaky, výložky a pod. 

Vystavený je obrazový materiál, najmä fotografie, mapy, portréty a diela lesníckych osobností, 

literatúra a dôležité dokumenty dokladajúce vývoj a zmeny v správe lesov. Medzi návštevnícky 

atraktívne exponáty patria úlovky lesníkov - trofeje s vysokým bodovým ohodnotením. Technicky 

zdatní návštevníci ocenia ukážky strojového vybavenia používaného pri lesnej ťažbe – reálne 

i v podobe modelov. Exponáty výstavy sú nahliadnutím do oblasti lesného hospodárstva a vývoja 

jeho správy, lesníckej vedy a školstva, ochrany prírody i lesníckeho múzejníctva. 

Spolužitie Slovákov a Čechov a  v rokoch 1918 – 1993 v jednom spoločnom štáte - 

s výnimkou druhej svetovej vojny - vtlačilo nezmazateľné stopy do histórie oboch národov a jednou 

z oblastí, kde ju vnímame veľmi výrazne, je práve lesníctvo. Československá republika spojila 

historicky odlišne sa vyvíjajúce lesné hospodárstva s čím sa lesníci museli v nasledujúcich rokoch 

vyrovnávať. Vojnový konflikt, následné zmeny politického režimu v druhej polovici 20. storočia 

a nakoniec rozpad Československej republiky boli ďalšími ťažkými skúškami, ktoré preverili 

funkčnosť obhospodarovania lesov. Výzvy súčasnosti – klimatické zmeny a environmentálne limity 

hospodárenia s lesmi – stavajú pred lesníkov, dnes už samostatných štátov, ďalšie úlohy.  

Výstava je sprístupnená do 2. novembra 2018 a jej derniéra bude spojená s konferenciou Sto 

rokov spoločného obhospodarovania lesov v dňoch 16. – 17. 10. 2018. Múzeum srdečne pozýva do 

svojich priestorov na zvolenskom hlavnom námestí  všetkých záujemcov o lesníctvo a históriu. 
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