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Úvod  

Obhospodarovanie lesa prírode blízkym spôsobom nie je objavom moderného 

lesníctva. Už v minulosti ho rozvíjali predovšetkým drobní vlastníci lesov, avšak v ostatných 

storočiach bolo zatlačené do úzadia uplatňovaním rúbaňového hospodárenia, najskôr formou 

holorubného a neskôr podrastového hospodárskeho spôsobu na pravidelných, väčšinou 

pásových obnovných prvkoch. Na to, že takýto spôsob hospodárenia v kombinácii 

s postupujúcimi klimatickými zmenami prináša na vývoj lesa viacero negatív, upozornili 

reprezentanti 11 európskych štátov v r. 1989 založením organizácie Pro Silva. Táto sa 

postupne etablovala ako voľné združenie lesných hospodárov a majiteľov lesa s prioritným 

cieľom zdôvodňovať, obhajovať a rozširovať myšlienky obhospodarovania lesa prírode blízkym 

spôsobom a samozrejme podporovať všetkých tých, ktorí sa rozhodnú tieto myšlienky 

preniesť i do lesníckej praxe. V súčasnosti organizácia združuje 27 európskych štátov, vrátane 

Slovenska, ktoré patrí k aktívnym členom so širokou základňou praktických realizátorov 

a podporovateľov jej činnosti. Táto sa orientuje predovšetkým na organizovanie lesníckych 

dní, exkurzií a študijných ciest po objektoch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom, 

na publikovanie odborných článkov a príspevkov v lesníckych časopisoch, na spoluprácu pri 

vydávaní odborných a populárno-náučných publikácií a na podporu súvisiaceho výskumu. Na 

zabezpečenie informovanosti lesníckej a ostatnej verejnosti o aktivitách Pro Silva a vôbec pre 

šírenie myšlienok a postupov prírode blízkeho hospodárenia vytvorili silné zázemie 

predovšetkým LESY SR, š.p. poskytnutím mediálneho priestoru v podnikovom časopise ako aj 

na vlastnej webovej stránke. Okrem množstva odborných článkov, videoprezentácií, 

fotodokumentácie a aktuálnych informácií sú tu prezentované tiež praktické príklady 

hospodárenia v objektoch Pro Silva, nakoľko LESY SR, š.p. sa už krátko po svojom založení od 

r. 2000 venujú predovšetkým praktickej aplikácii prírode blízkeho hospodárenia na princípoch 

Pro Silva. Tomuto účelu slúži už od r. 2005 interný metodicko-organizačný pokyn, ktorý 

definuje postupy vyhlasovania objektov s prírode blízkym hospodárením, označených Pro 

Silva, spoluprácu s vyhotovovateľmi pri tvorbe nových PSL, kedy prednostne dochádza 

k vytváraniu nových objektov a spôsoby samotnej realizácie prírode blízkeho hospodárenia.  

Výsledkom jeho uplatňovania sú objekty Pro Silva, založené v rôznorodých stanovištných 

a terénnych podmienkach Slovenka, ktoré spája idea uplatňovania prírode blízkych postupov. 

 Doteraz bolo založených 286 objektov s výmerou 72 500 ha, pričom je predpoklad, že 

po legislatívnom zadefinovaní pojmu prírode blízke hospodárenie a spôsobov jeho realizácie 

dôjde k masívnejšiemu rozvoju tohto hospodárenia aj mimo objektov Pro Silva  tak v štátnych, 

ako aj v neštátnych lesoch. Stáva sa totiž čoraz viac preukázateľným priaznivý vplyv prírode 

blízkeho hospodárenia nielen na zvyšovanie ekologickej stability a druhovej diverzity lesných 

ekosystémov, na elimináciu vplyvov klimatických zmien a dôsledkov extrémov počasia, ale aj 

na akceptovateľnosť hospodárenia v lese širokou verejnosťou. Realizácia prírode blízkeho 

hospodárenia by sa tak postupne mala stať cestou, vedúcou k vytváraniu funkčne vyvážených 

prírode blízkych lesov na Slovensku. 



Prečo „prírode blízke“ obhospodarovanie lesov? 

„Prírode blízke“ obhospodarovanie lesa je v súčasnosti mediálne často používaný 

pojem. Ale čo to vlastne je? Zákon o lesoch, ani iné zákony o tom donedávna nehovorili. O jeho 

prvú definíciu sa pokúsilo neformálne združenie lesníkov „Pro Silva“, ktoré prírode blízke 

pestovanie označuje ako stratégiu, ktorá optimalizuje zachovanie, ochranu a pestovné 

usmerňovanie lesných ekosystémov tak, aby boli trvalo a rentabilne schopné plniť produkčnú, 

environmentálnu i ochrannú funkciu. Keďže táto definícia hovorí o tom, čo to je, ale nehovorí 

o tom, ako má vyzerať les spĺňajúci uvedené kritériá, zaužívali sa pre porasty takto 

obhospodarované rôzne názvy, napríklad porasty „Pro silva“, trvale viacetážové porasty, či 

porasty obhospodarované vo „voľnom štýle“ (free style forests).  

Až nedávna novela zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, zaviedla do našej legislatívy pojem 

prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, ktorým označuje 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.  

Verejnosť nezaujíma produkčná funkcia lesa a rentabilita lesného hospodárstva. 

Zaujíma ju predovšetkým environmentálne hľadisko, aj to veľmi zjednodušené. Zaujíma ju to, 

či blízky les ešte stojí, alebo ho niekto vyrúbal. Spomeňme si, ako sa pred niekoľkými rokmi, 

po schválení jednej z noviel zákona o lesoch,  takmer uskutočnili národné oslavy, že holorubný 

hospodársky spôsob je, až na malé výnimky, zakázaný a na to, aké bolo sklamanie verejnosti, 

keď zistila, že sa vlastne nič neudialo. Zakázal sa spôsob, ktorý sa vtedy už len málo využíval. 

Nelesníci totiž nerozlišujú holorub a dorub v podrastovom hospodárskom spôsobe. A na 

dorub postačuje, ak je prirodzeným zmladením pokrytých 50% obnovovanej plochy. Pritom 

nikto, vrátane striktných ochranárov, nespochybňuje potrebu výrobkov z dreva , dokonca 

takmer všetci súhlasia s tým, že drevo je ekologickejšia alternatíva, ako jeho umelé náhrady. 

Tak čo to vlastne verejnosť žiada? Čo si predstavuje pod „prírode blízkym“ obhospodarovaním 

lesa? 

Pravdepodobne to bude nejaké „bezrúbaňové“ hospodárenie. A túto požiadavku spĺňa 

nielen výberkový hospodársky spôsob. Môže to byť aj podrastový, či účelový  hospodársky 

spôsob za podmienky, že sa neponáhľame s dorubom a pristúpime k nemu, až potom, keď je 

prirodzené zmladenie stanovištne vhodných drevín dostatočne odrastené na takmer celej 

dorúbavanej ploche. Za prírode blízke hospodárenie ich považuje aj nedávna novela zákona 

o lesoch, ak sa vykonávajú maloplošnou formou. Ale mohli by to byť aj viacrubné porasty, či 

združené lesy, ktoré však naša legislatíva nepozná, no v niektorých krajinách Európskej únie 

sú bežné.  



              Ale „prírode blízke“, či „bezrúbaňové“ hospodárenie má opodstatnenie aj tam, kde 

odpor verejnosti proti ťažbe nie je veľký. Pre úspešnú prirodzenú obnovu lesa sú nevyhnutné 

časté semenné roky, ale v suchých oblastiach dubového lesného vegetačného stupňa sú stále 

zriedkavejšie. V širšom okolí Dudiniec, kde sa práve nachádzame, sa  semenné roky duba 

opakujú po jedenástich až trinástich rokoch. Takáto dlhá perióda presahuje platnosť programu 

starostlivosti o les. Ako potom zabezpečiť rovnomernosť ťažby, keď by sme podľa učebníc nad 

dubovým zmladením, mali materský porast rýchle dorúbať, pretože dubové semenáčiky 

náročné na svetlo pod jeho zápojom  rýchlo odumierajú? Máme realizovať obnovné ťažby raz 

za trinásť rokov, alebo sa uspokojiť s hrabovým zmladením, pretože ten rodí skoro každý rok? 

              Ďalším problémom južného Slovenska sú vysoké stavy raticovej zveri, ktorá časť 

vegetačného obdobia prežije v poľnohospodárskej krajine, ale zimu strávi v lese. Malé plochy 

mladiny zveri len ťažko odolávajú a zo slabej úrody žaluďa neostane nič. Tu pomáha, ak prírode 

blízkym hospodárením rozpracujeme väčšiu výmeru lesa a každým ďalším zásahom reagujeme 

na množstvo, stav a stupeň odrastania zmladenia pod materským porastom.  Dub sa však pod 

materským porastom pestuje ťažko. Ak má málo svetla, rýchlo hynie a v nasledujúcej generácii 

ho nahrádza hrab, alebo v lepšom prípade buk. Ak je svetla priveľa, kým čakáme na prirodzené 

zmladenie, plocha zarastie burinou a černičím. To si vyžaduje skúseného hospodára, ktorý 

dokonale pozná ekologické podmienky stanovišťa a dobre využije úzku ekologickú škáru 

potrebnú na úspešnú prirodzenú obnovu.  

Takže, ak užívateľ chce svoj les obhospodarovať „prírode blízkym“ spôsobom, môže. 

Platná legislatíva mu to umožňuje, aj keď nezahŕňa všetky možnosti. Práve „bezrúbaňové“ 

hospodárenie by mohlo byť cestou zachovania ťažby aj v oblastiach, kde dnes žiadajú 

ochranári a niekedy aj verejnosť „bezzásahovosť“. V chránených územiach a okolí veľkých 

miest vo vzduchu nevisí otázka, či máme ťažiť rúbaňovým, alebo prírode blízkym  spôsobom, 

ale či budeme ťažiť „bezrúbaňovým“ spôsobom, alebo nebudeme ťažiť vôbec.  

Konečne máme zákon o lese, ktorý definuje čo „prírode blízky spôsob“ 

obhospodarovania lesa vlastne je. Je to dobrá definícia, veď ju pripravovala  akademická pôda, 

tím pod vedením Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc., zanieteného propagátora a predsedu hnutia 

Pro Silva Slovakia. Je to však len prvý krok. Dôležité bude dobre pripraviť vykonávaciu vyhlášku 

k zákone o lesoch a doplniť modely hospodárenia v prírode blízkych lesoch do pracovných 

postupov HUL, aby sa dostali do širokej praxe. A neskôr, keď to bude potrebné, upraviť aj 

zákon, pretože definícia  vyvolá nové požiadavky verejnosti a ochrany prírody. 

A máme aj skúsenosti. Už niekoľko desaťročí v slovenských lesoch budujeme objekty 

„Pro Silva“, kde v rôznych ekologických podmienkach a rozličných lesných typoch snáď vo  

všetkých vegetačných stupňoch testujeme prírode blízke hospodárenie v lesoch. A vyzerá to 

sľubne. Lesy rastú a vyvíjajú sa bez otvorených rúbanísk. Napriek neustálej ťažbe zásoba dreva 

rastie, klesajú však náklady na pestovnú činnosť. Prečo potom nevyužiť PBHL ako hlavný 

hospodársky spôsob v našich lesoch? Prečo ho používať len v objektoch Pro Silva, ak veríme 

v jeho správnosť? 



 

 

 

Obr. č. 1: Mapa trasy exkurzie v objekte Čelovce 



Decénium pred začatím obnovy     (JPRL 2011-GS020 51 0) 
 

 
Obr. č. 2: Interiér JPRL 51 0 po vykonanom výseku nežiadúcich drevín 
 
 Úspešná obnova začína poslednou prebierkou. Tá formuje porast a rozhoduje o tom, 
ktoré dreviny do obnovy vstúpia a ktoré nie.  

Obnova dubových porastov má niekoľko špecifík. Dub je slnná drevina a má dlhú 
periódu medzi semennými rokmi. Slnné dreviny pri obnove v tieni materského porastu 
prehrávajú konkurenčný boj s tiennymi a polotiennymi drevinami, ktoré oveľa lepšie prežívajú 
a odrastajú pod zápojom obnovovaného porastu. Takže vo fáze posledných prebierok 
v miestach, kde chceme zabezpečiť obnovu dubom, odstraňujeme tienne dreviny, najmä ak 
ide o menej hodnotnú drevinu, napríklad hrab.  

Hrab má v zmesi s dubom vo fáze žrďoviny a tenkej kmeňoviny dôležitú úlohu. Čistí 
a tvaruje kmeň tak dobre, že najkrajšie duby rastú v takejto zmesi. V chladnejších polohách 
túto funkciu preberá buk. Ale vo fáze obnovy sa výhody tejto zmesi menia na nevýhody, najmä 
ak obnovu chceme realizovať pod zápojom materského porastu. Aj keby sme presvetľovací 
rub realizovali po semennom roku duba, tienna drevina by ho postupne, aj semenáčikmi 
z neskorších úrod, potláčala a nakoniec zadusila. Dubové semenáčiky dokážu v raste 
konkurovať buku a hrabu len pri úplnom odclonení. Ak to urobiť nechceme, ostáva len 
možnosť úplného, dokonalého odstránenia tiennej dreviny v skupinách, kde chceme, aby po 
obnove ostal dub. Musíme však počítať aj s bočným opadom semena. To v prípade hraba 
komplikuje situáciu, pretože jeho semená majú krídelká a dokážu zaletieť ďaleko od stromu. 
Odstrániť je potrebné aj tenké, podúrovňové jedince hraba, pretože tie začínajú rodiť už 
v mladom veku.  Toto je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, najlepšie ešte 
v decéniu, ktoré predchádza začiatku obnovy. 







Prvé decénium obnovnej doby   (JPRL 2011-GS020 21 0 a 27 0) 
 

 

Obr. č. 3: Dubové semenáčiky v riedkom poraste medničky, ktorá signalizuje optimálne 
množstvo svetla pre ich prežívanie. 

 

 Ukazovateľom, že máme dubový porast dobre pripravený na prirodzenú obnovu sú 
riedke porasty tráv, predovšetkým medničky, ktorá nám signalizuje, že na hrabanku dopadá 
dostatočné množstvo svetla, aby vyklíčené žalude mohli zakoreniť a prežiť dlhšiu dobu, kým 
im ďalším presvetlením nevpustíme dostatok svetla na ďalší rast. Mednička nám zároveň 
signalizuje, že svetla nie je priveľa, takže sa nemusíme obávať zaburinenia plochy a rozvoja 
agresívnych druhov tráv. Ak po perióde prebierok je hrabanka bez porastu jemných tráv, 
môžeme vykonať slabý clonný rub a tak pripraviť porast na semenný rok.  

Clonný rub môžeme vykonať celoplošne, ak ním neznížime zakmenenie pod 7, alebo 
v kotlíkoch. Celoplošný zásah má výhodu, že ním pripravíme porast na prirodzené zmladenie 
na veľkej ploche, získame väčšie množstvo drevnej hmoty a po nastúpení prirodzeného 
zmladenia môžeme, v rámcoch schváleného PSoL, flexibilne reagovať na požiadavky obchodu. 
Výhodou kotlíkových rubov je, že od začiatku vytvárajú viacúrovňovú štruktúru porastu. 
Nevýhodou zase, že by sme ich mali otvárať nad už existujúcim zmladením, pretože v kotlíkoch 
dochádza k silnému uvoľneniu zápoja, takže, ak pôdu nekryje mladina, dochádza k rýchlemu 
rastu černičia, či agresívnych tráv. 

Pri prvom obnovnom zásahu majme na pamäti, že našim cieľom je ťažiť stromy 
v cieľovej hrúbke, takže vtedy, keď poskytujú najväčší výnos. Takže najkvalitnejšie stromy, ak 
nemajú požadovanú hrúbku, neťažíme ani v prípade, že by to bolo potrebné kvôli zmladeniu. 
Jeho odrastanie zabezpečíme vpúšťaním bočného svetla. 



 

Obr. č. 4: Bohaté zmladenie pod kvalitným jedincom vyživované bočným svetlom. 

  

 Najprv vyznačujeme na ťažbu drevinovo nevhodné stromy, ktoré nechceme, aby sa 
obnovovali (druhový výber). Zároveň vyberáme aj stromy choré a poškodené (zdravotný 
výber). Ak nám sila zásahu dovoľuje, pokračujeme ťažbou tvarovo nevhodných stromov 
(tvarový výber). K ťažbe kvalitných stromov v cieľových hrúbkach sa pri prvom obnovnom 
zásahu dostaneme málokedy. 

 Z pestovnej činnosti realizujeme podľa potreby výsek nežiadúcich drevín. Vysekávame 
predovšetkým hrab, ktorý je v carpineto – quercetách veľmi agresívny. Tento zásah zväčša nie 
je potrebné robiť každý rok. Realizujeme ho až keď hrozí, že hrab výškovo prerastie dub. 
Zvyčajne vyhovuje 2-3 ročná perióda. Ak by sa hrabové zmladenie dostalo nad dubové, 
postupne by ho zadusilo.  



 

Obr. č. 5: Po slabom, celoplošnom znížení zakmenenia a semennom roku odrastá prirodzené 
zmladenie nerovnomerne, v závislosti od množstva svetla dopadajúceho na pôdu. 

 

 

 

Obr. č. 6: Deväť rokov po presvetlení je prirodzené zmladenie dostatočne vyspelé a pripravené 
na úplné uvoľnenie, alebo na pestovanie trvalo viacetážového porastu.  

 







Druhé decénium obnovnej doby     (JPRL 2011-GS020 48 0)  

 

Obr. č. 7: Pokračujeme uvoľňovaním najvyspelejších skupín, aby sme vytvorili mozaikovitú, 
viacetážovú štruktúru porastu. 

 V druhom decéniu už postup obnovy riadi príroda. Uvoľňujeme najvyspelejšie skupiny 
prirodzeného zmladenia a časti porastu, kde prirodzené zmladenie ešte nenastúpilo 
udržiavame v ideálnom stave pre jeho zakorenenie a prežívanie.  

  

Obr. č. 8: Ak sú kotlíky dosť veľké na to, aby na vyspelé prirodzené zmladenie v nich, väčšiu 
časť dňa priamo svietilo slnko, dubová mladina dobre odrastá a v raste dokáže konkurovať aj 
hrabovému, či bukovému zmladeniu. 





 



Tretie decénium obnovnej doby (JPRL 2011-GS020 117 1)  

 

Obr. č. 9: Trvalé približovacie linky sú jedným z predpokladov dobrého zdravotného stavu 
druhej etáže. 

Ďalším obnovným zásahom realizujeme ťažbu rubne zrelých jedincov dosahujúcich 
cieľovú hrúbku spolu so zdravotným a tvarovým výberom. Pokiaľ sa v kotlíkoch vyspelého 
prirodzeného zmladenia nachádzajú kvalitné, zdravé jedince hornej etáže nedosahujúce 
cieľovú hrúbku a majú predpoklad dožiť sa prebierok v spodnej etáži, ponecháme ich, aby 
získavali svetelný a hodnotový prírastok. 

 

Obr. č. 10: Jedince prvej etáže s kvalitnou korunou sa vyznačujú slabou tvorbou „vlkov“. 



Prírode blízke obhospodarovanie bukovo-dubových porastov (JPRL 
2011-GS020  118 1) 

 

 

Obr. č. 11: V porastovej zmesi duba s bukom sa bukové zmladenie presadzuje na úkor 
dubového. 

 

 
Obr. č. 12: Kvalitné a zdravé jedince duba obklopené bukovým zmladením môžeme 
ponechať a ťažiť až s následnou generáciou buka.  

 



 

Fageto – Quercetá 
sa od Carpineto – Quercet 
líšia predovšetkým výškou, 
prírastkom a objemnejším, 
plnodrevným kmeňom.    
Je to zapríčinené 

predovšetkým 
humídnejším prostredím 
a zväčša bohatším pôdnym 
profilom.  

Základný problém 
pri obnove duba a to, že 
prehráva konkurenčný boj 
s tiennou drevinou však 
ostáva. Ale výhodou je, že 
buk nemá lietavé semeno, 
takže jeden strom 
„nezaplieni“ celý porast, 
ako sa to stáva u hraba.  

Takže ak 
v skupinách dosiahneme 
cieľové zastúpenie buka, 
môžeme odstrániť všetky 
plodiace buky a získame 
tak čas niekoľkých decénií 
na zvyčajne oveľa 
pomalšiu obnovu duba. 
Skupinky rôzneho veku, 
ktoré takto získame len 
zvyšujú počet etáží v trvalo 
viacetážovom poraste. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Najkvalitnejšie duby rastú v porastovej zmesi s bukom, alebo inou tiennou 
drevinou. 

 





 



Pokračovanie v obnove prírode blízkym spôsobom v bučinách  
rozpracovaných clonným rubom  na striedavých pásoch          
(JPRL 2011-EF026 904 0) 

 

 

Obr. č. 14: Buk veľmi dobre odrastá aj pod hustejším zápojom materského porastu. 

 

 Bučiny sú na Slovensku najčastejšie obnovované clonným rubom na striedavých 
pásoch, resp. okrajovým odrubom. Pokiaľ je takýmto spôsobom rozpracovaný rubný porast 
v prvom, niekedy aj v druhom decéniu obnovy, je stále možné prebudovať ho na porast 
obhospodarovaný prírode blízkym spôsobom. Stačí vynechať dorub v pásoch presvetlených 
predošlým zásahom. Zásah rozprestrieme po celej ploche porastu tak, že vyberáme choré, 
poškodené a tvarovo nevhodné stromy a jedince dosahujúce cieľovú hrúbku. S obnovou 
porastu postupujeme tak, ako to ukazuje príroda a uvoľňujeme kotlíky prirodzeného 
zmladenia.  

Ak sa v poraste vyskytuje zmladenie duba, alebo iných cenných listnáčov, 
uprednostníme ich. Na ich podporu použijeme aj prostriedky pestovnej činnosti. Ak sa 
v materskom poraste vyskytujú jedince duba, ide zväčša o stromy rovnakého veku, ako buk, 
takže zvyčajne nedosahujú cieľovú hrúbku. Preto, ak majú dobrý zdravotný stav a aspoň 
priemernú kvalitu, ponecháme ich. Ťažiť ich budeme až s ďalšou generáciou buka.  







Stabilita personálu, ako jedna z podmienok úspešného, prírode 
blízkeho hospodárenia v lesoch.  

 

Jedným z predpokladov zodpovedného prístupu k práci je stabilita lesného personálu. 
To, že má zamestnanec perspektívu v pokračovať, vidí výsledky svojej práce, vie čo zanedbá 
tento rok, vypomstí sa mu nabudúce ho silne motivuje. Platí to pre všetky profesie 
podieľajúce sa na procese lesnej výroby. 

 

 

 

Obr. č. 14: Tibor Bereczki, lesník, ktorý na lesníckom obvode doteraz odpracoval 30 rokov. 

 

 

 Tibor Berecki, vedúci lesného obvodu Čelovce, nastúpil ako zamestnanec k 

„Štátnym lesom“ v roku 1990. Po ukončení nástupnej praxe vykonáva funkciu vedúceho 

tohoto lesného obvodu nepretržite 30 rokov. V roku 2014 mu Maďarská lesnícka komora, za 

prirodzenú obnovu dubových porastov, udelila cenu Jozefa Dekréta. 

 



  

Obr. č. 14: Jozef Tóth a Otto Bojtoš, pracovná skupina, ktorá na lesníckom obvode pracuje už 

26 rokov. 

 

Jozef Tóth nastúpil k „Štátnym lesom“ v roku 1992 ako pílič na Lesnom obvode Čelovce. 

Keď v roku 1994 nastúpil do práce Otto Bojtoš ako traktorista, vytvorili pracovnú skupinu, 

ktorá na lesnom obvode pracuje nepretržite už 26 rokov. Spočiatku pracovali ako zamestnanci, 

neskôr, ako živnostníci – dodávatelia prác. 

 

 

 

 

 

 

 

 


