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·tátne lesy sa v na‰om prostredí chápu v dvojakom v˘zname. V prvom pred-
stavujú vlastnícku formu lesného majetku a v druhom formu organizácie, ktorá
sa zaoberá hospodárením na ‰tátnom lesnom majetku. Publikácia priná‰a struã-
n˘ prehºad v˘voja ‰tátnych lesov v oboch t˘chto vzájomne sa prelínajúcich a do-
plÀujúcich v˘znamoch. Ide v nej o úsilie vysvetliÈ a konkrétnymi pamiatkami do-
loÏiÈ obrovskú tradíciu ‰tátnych lesov, ktoré majú vo vlastníckej podobe svojich
predchodcov uÏ v kráºovsk˘ch lesoch v 13. storãí a v komorsk˘ch lesoch v 16. sto-
roãí. Organizaãná podoba s prvorad˘m záujmom uÏívaÈ, neskôr pestovaÈ, zveºa-
ìovaÈ a ochraÀovaÈ prírodu (lesníci boli jej prv˘mi ochrancami) zaãína svoju tra-
díciu uÏ v 15. storoãí.

Zamerali sme sa predov‰etk˘m na dejiny správy, organizácie a riadenia ‰tát-
nych lesov, ktoré sa ocitli v postavení hybnej sily lesníctva a urãovali jeho v˘voj
a smerovanie. Rozsiahlymi okruhmi jednotliv˘ch hospodárskych ãinností sme sa
zaoberali len okrajovo.

História je zhrnutá do troch informaãne postupne narastajúcich kapitol, a to
vìaka zachovaniu mnoÏstva prameÀov a literatúry najmä z posledn˘ch dvoch
storoãí.

Kráºovské lesy prezentujú 11. aÏ 16. storoãie vo v˘voji lesníctva (autorka
V. Józsová), ãasÈ Komorské lesy obdobie od 16. do polovice 19. storoãia (V. Jó-
zsová) a ·tátne lesy obdobie od polovice 19. storoãia aÏ po súãasnosÈ (do roku
1918 V. Józsová, po roku 1918 ª. Miºanová). Na pozadí v˘znamn˘ch spoloãen-
sko-politick˘ch udalostí tej-ktorej doby uvádzame základné údaje o v˘vine les-
níctva a o zrode ‰tátom organizovaného lesného hospodárenia. Kapitoly sme ìa-
lej ãlenili podºa vzniku lesníckych úradov (riaditeºstiev, podnikov a in˘ch hospo-
dárskych organizácií), ktoré boli hlavn˘mi nositeºmi riadiacej ãinnosti ‰tátnych
lesov. Doplnkom jednotliv˘ch ãastí sú informácie z lesníckej vedeckov˘skumnej
a publikaãnej ãinnosti (v˘ber), z problematiky lesníckeho ‰kolstva, pretoÏe tvo-
ria nevyhnutnú súãasÈ v˘voja organizácie a riadenia ‰tátnych lesov.

Samozrejme, za slovo ‰tát v jeho lesnícko-organizaãnom chápaní si treba
doplniÈ konkrétnych ºudí: panovníkov i hájnikov, komorsk˘ch grófov i lesmaj-
strov, riaditeºov, hlavn˘ch lesn˘ch a prednostov správ. Treba priblíÏiÈ konkrétne
úrady, podniky a in‰titúcie s ich náplÀou ãinnosti a dosiahnut˘mi úspechmi i ne-
úspechmi.

DokumentovaÈ rozsah a formy v˘voja organizácie a spravovania ‰tátnych
lesov pomôÏu aj prezentované archívne písomnosti, muzeálne historické zbierky
a citácie z lesníckych dobov˘ch prameÀov.

5

Predslov
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Svojou prácou sme sa chceli prihovoriÈ nielen t˘m, ktorí majú k lesníctvu
blízko z profesijného alebo ekonomického hºadiska, ale najmä ‰irokej verejnos-
ti, ktorá si v súãasnosti vie uvedomiÈ nesmiernu hodnotu lesa, potrebu jeho za-
chovávania a zveºaìovania, ale nemá predstavu o dæÏke a ‰írke cesty, ktorú mu-
seli prejsÈ lesníci, aby sa k tomuto poznaniu spoloãnosÈ dopracovala a verejnosÈ
si ho osvojila. V tejto publikácii sú zhrnuté údaje a fakty a ich vzájomné súvis-
losti, ktoré k tomuto poznaniu sãasti prispeli. Kniha sa môÏe staÈ dobr˘m sprie-
vodcom po spletit˘ch cestách v˘voja organizácie a správy v ‰tátnom sektore les-
ného hospodárstva tak pre lesn˘ch zamestnancov, vysoko‰kolsk˘ch pedagógov,
‰tudentov, ako aj pre záujemcov o dejiny lesníctva.

Sme si vedomé toho, Ïe s ohºadom na rozsah témy a krátkosÈ ãasu nebolo
moÏné uviesÈ v‰etky dostupné informácie a z nich vypl˘vajúce súvislosti. Jedn˘m
z dôvodov je aj nespracovanosÈ archívneho materiálu, na ão nadväzuje aj nedo-
statok objektívne hodnotiacej literatúry z pohºadu lesníkov i historikov. Aj pre-
to sme sa obrátili na niektoré organizácie, in‰titúcie a najmä pracovníkov Lesov
SR a poÏiadali o pomoc pri získavaní podkladov na napísanie tejto knihy.

Na‰e poìakovanie patrí predov‰etk˘m konzultantom Ing. Jozefovi Urgelo-
vi, CSc., a prof. Ing. Dr. h. c. Miroslavovi Stolinovi, DrSc.,  za odborné vedenie
a pomoc pri realizácii publikácie.

Za cenné odborné rady ìakujeme aj Ing. Ctiborovi Gregu‰ovi, DrSc.
Za pomoc pri získavaní aktuálnych informácií, overovaní zisten˘ch údajov,

zabezpeãovaní obrazového a dokumentaãného materiálu vyjadrujeme vìaku za-
mestnancom Lesov SR, ‰. p., v Banskej Bystrici, najmä Ing. Jánovi Miãovskému,
CSc., ìalej Ing. Milanovi Lubému, Ing. Franti‰kovi Gáborovi, Ing. Martinovi
Îilkovi. Poìakovanie patrí aj Lesoprojektu vo Zvolene, menovite Ing. Petrovi
Chorvátovi a Ing. Jánovi Korãekovi.

Za vyhºadanie zbierok, zapoÏiãanie a zhotovenie fotografií ìakujeme svo-
jim kolegom zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Horehronského
múzea v Brezne, Slovenského banského múzea v Banskej ·tiavnici, Múzea min-
cí a medailí v Kremnici, Múzea Janka Kráºa v Liptovskom Mikulá‰i, Múzea SNP
v Banskej Bystrici, Slovenského technického múzea v Ko‰iciach a V˘chodo-
slovenského múzea v Ko‰iciach.

Za ústretov˘ prístup a pomoc pri vyhºadávaní archívnych dokumentov
ìakujeme Slovenskému národnému archívu v Bratislave a predov‰etk˘m PhDr.
Eve Vrabcovej, ·tátnemu ústrednému banskému archívu v Banskej ·tiavnici,
·tátnemu archívu v Banskej Bystrici a jeho poboãke vo Zvolene.
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Na záver by sme chceli vyjadriÈ svoje poìakovanie kolegom z ná‰ho Les-
níckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene – Ing. Márii Ro‰kovej a Ing. Mareko-
vi Vangovi za pomoc pri zhromaÏìovaní fotografií, v˘bere zbierok a Mariete
Hrkovej za úpravu elektronickej podoby rukopisu pred odovzdaním do
vydavateºstva.

A u t o r k y
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AÏ do zaãiatku ná‰ho letopoãtu sa lesy na Slovensku vyvíjali ako ÈaÏbou ne-
poznaãené pralesy. Príchodom Rimanov do Panónie bola urãitá ãasÈ z nich pre-
menená na poºnohospodársku pôdu. Exploatácia pralesov sa v‰ak zaãala v˘raz-
nej‰ie prejavovaÈ po príchode slovansk˘ch kmeÀov. Slovania, venujúci sa poº-
nohospodárstvu, získavali novú ornú pôdu klãovaním lesa. Drevo vyuÏívali pre-
dov‰etk˘m ako palivo a stavebn˘ materiál pri budovaní opevnen˘ch hradísk. Les
bol spoloãn˘m majetkom celého kmeÀa, resp. rodu, uÏíval sa slobodne a jednot-
livci si v˘rub delili podºa dohodnut˘ch podmienok.

Zaãiatky ‰tátneho vlastníctva pôdy, a teda aj lesa, môÏeme hºadaÈ vo Veºkej
Morave, ktorá podobne ako v‰etky ranofeudálne ‰táty zaviedla lénne vzÈahy
(feudum – léno, t. j. pôda s poddan˘mi darovaná za verné sluÏby). Tento systém
feudálneho (kráºovského) ‰tátneho zriadenia a politickej správy prevzali a ìalej
rozvinuli aj prví panovníci vznikajúceho Uhorského kráºovstva. Doteraz prevaÏ-
ne spoloãne uÏívaná pôda riadiaca sa zvykov˘m právom, ale aj pôda nepatriaca
predt˘m nikomu (res nullius) sa stala majetkom uhorskej koruny, t. j. ‰tátu. Krá-
ºovsk˘ majetok neostal dlho tak˘to celistv˘. Panovníci hneì zaãali obdarovávaÈ
majetkami svojich vern˘ch za pomoc pri upevÀovaní feudálnej moci, ako aj s cie-
ºom kolonizovaÈ neob˘vanú a nevyuÏívanú pôdu. Takto získali majetky predo-
v‰etk˘m v˘znamné cirkevné in‰titúcie (klá‰tory) a súkromné osoby (rodiaca sa
‰ºachta). Rozsiahle územie kráºovského majetku uÏ kráº ·tefan rozdelil na ko-
mitáty (Ïupy), správcami kráºovského majetku sa stali Ïupani. Ich sídlom boli
hrady, ku ktor˘m patrila v‰etka pôda aj s obyvateºstvom, ktoré malo na pôdu len
úÏitkové právo. Za právo uÏívania kráºovskej pôdy vyberali Ïupani predpísané
dávky a odvádzali ich do ‰tátnej pokladnice (komory). V období raného stredo-

Kráºovské lesy

11. aÏ 13. storoãie

Prvé písomné
zmienky o lesoch
a ich drÏbe na
území Slovenska

Veduta Banskej Bystrice zo
17. storoãia (Stredoslovenské
múzeum v Banskej Bystrici)
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Listina Ladislava IV. z roku
1282, v ktorej prikazuje
Ostrihomskej kapitule, aby
spolu s kráºovsk˘m stotní-
kom Hochachom z hornej
osady zvolensk˘ch kráºov-
sk˘ch hájnikov (z Badína)
vykonala obhliadku údajne
neosídleného, na poºovaãku
a rybolov nesúceho lesnaté-
ho územia Poniky v Zvolen-
skej Ïupe (·tátny archív 
v Banskej Bystrici, poboãka 

Banská Bystrica)
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veku prevaÏovala e‰te kráºovská drÏba pôdy. Rozdávanie kráºovského majetku
prebehlo v najväã‰ej miere v 13. aÏ 14. storoãí a súviselo s kolonizaãn˘mi pro-
cesmi po tatárskom vpáde a s rozvojom baníctva. I napriek snahe panovníkov za-
chovaÈ celistvosÈ kráºovského majetku sa v pomerne krátkom ãase rôznymi
transakciami kráºovsk˘ majetok zmen‰il takmer na polovicu.

V ãase vzniku Uhorského ‰tátu bola lesnatosÈ Slovenska veºmi vysoká.
Husté lesné porasty tvorili súvisl˘ komplex tiahnuci sa od Devína na sever – po
vrcholkoch Mal˘ch Karpát, západn˘ch Besk˘d, Malej a Veºkej Fatry, Tatier aÏ
po v˘chodné Beskydy. Z tohto mohutného oblúka pralesov sa osídºovaním kot-
lín vyãlenili na juhu men‰ie celky lesa oddelené od seba riekami a obchodn˘mi
cestami. Tak˘mito lesmi boli neskôr spomínan˘ Hontiansky les (1075), Zvolen-
sk˘ les (1256) a Spi‰sk˘ les (13. storoãie).

Obyvateºstvo Ïijúce v osadách na území kráºovského lesa mohlo spoãiatku
vyuÏívaÈ les slobodne, panovník si v‰ak vyhradzoval právo poºovaãky a rybaãky.
Les sa spoãiatku vyuÏíval predov‰etk˘m len ako zásobáreÀ drevnej hmoty pre

skromné domácnosti a na pastvu o‰ípan˘ch. Z príjmov plynúcich z vyuÏívania
lesa odvádzal Ïupan dve tretiny kráºovskej pokladnici. Tie v‰ak boli mizivé. Naj-
vy‰‰iu hodnotu mala v lese Ïijúca divá zver. StarostlivosÈou a ochranou lesov bo-
li poverení kráºovskí lesní hájnici. Najstar‰ia zmienka o ich osade je v listine z ro-
ku 1250, ktorá spomína dedinu stráÏcov lesov (villa custodum silvarum). Ide
o dedinu Hájniky, dnes súãasÈ Sliaãa, neìaleko Zvolena. StráÏcovia lesov doze-
rali predov‰etk˘m na poºovnú zver a organizovali pre kráºa poºovaãky. Ich funk-

Pust˘ hrad (vpravo), prvé
sídlo Zvolenskej Ïupy, vedu-
ta z roku 1599 (Lesnícke
a drevárske múzeum vo

Zvolene)

Veduta Kremnice z Maximi-
liánovho banského poriadku
z roku 1593 (Múzeum mincí

a medailí v Kremnici)
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cia bola dediãná a vypl˘valo z nej viacero v˘hod. Králi si ich sluÏby cenili natoº-
ko, Ïe sa ãasom stali spoloãenskou elitou. Roku 1283 boli v Gemeri dvaja krá-
ºovskí lesní hájnici oslobodení od záväznej ochrannej sluÏby, dostali voºné
pozemky a boli pozdvihnutí do ‰ºachtického stavu. Viaceré listiny dokladajú roz-
trúsené osady a pozemky lesn˘ch hájnikov vo Zvolenskej, Gemerskej a ·ari‰skej
Ïupe. Vzhºadom na to, Ïe ob˘vali najmä hraniãné pásmo, ich úlohou bola aj
ochrana hraníc. Organizovaní boli vojenskou formou. Na ãele desiatich hájnikov
stál desiatnik – decurio, desiatky tvorili stotinu na ãele so stotníkom – centurio,
ktor˘ podliehal Ïupanovi. Ich dôleÏitosÈ zanikala s postupn˘m rozdávaním krá-
ºovského majetku a s rastúcim záujmom o lep‰ie hospodárske vyuÏitie lesa, pre-
dov‰etk˘m o drevnú hmotu.

O právach a povinnostiach lesn˘ch hájnikov hovorí aj listina kráºa Mateja
Korvína z roku 1464, ktorou sa lesn˘m hájnikom z MôÈovej (pri Zvolene) po-
tvrdili ich staré v˘sady. Podºa nej:

1. sú hájnici oslobodení od platenia dôchodku komore a platenia riadnych
a mimoriadnych daní, ako aj ak˘chkoºvek ciel na celom území krajiny;

2. okrem hájenia lesov a v nich sa nachádzajúcej zveri a okrem lovenia ne-
majú nijakú povinnosÈ;

3. zvolenskí hradní páni nemôÏu pre nich ustanoviÈ nijak˘ch hodnostárov;
4. keì dopravujú zverinu pre dvor kráºa, cestovné útraty im vyplácajú zvo-

lenskí hradní páni;
5. zvolenskí hradní páni nemôÏu ich zaviazaÈ ani na stráÏenie hradu, ani na

iné sluÏby.

Poãas 13. a 14. storoãia sa stabilizovala deºba kráºovského majetku. V ‰tát-
nej správe ostala pribliÏne tretina územia ‰tátu. Najmä na území dne‰ného Slo-
venska i‰lo o lesnú pôdu nachádzajúcu sa v bansk˘ch oblastiach. Dobudovala sa
územnosprávna (Ïupná, neskôr stoliãná) organizácia, ktorá pretrvala aÏ do
20. storoãia. Vplyvom silnejúcej moci ‰ºachty sa menia kráºovské Ïupy na ‰ºach-
tické stolice. Rastie aj vplyv slobodn˘ch miest a ich hospodárska sila. Slabnúca

Listina z roku 1256, ktorou
kráº Belo IV. obdaroval zvo-
lenského lesného hájnika
Budislava pôdou v Plie‰ov-
ciach (·tátny archív Banská
Bystrica – poboãka Zvolen)

13. aÏ 16. storoãie

Lesníctvo v tieni
baníctva
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kráºovská moc prinútila panovníkov uvaÏovaÈ o priamej správe kráºovského ma-
jetku dvorskou pokladnicou (komorou). 13. storoãie bolo zaãiatkom hospodár-
sky efektívnej‰ieho vyuÏívania lesa poskytovaním drevnej hmoty pre nastupujú-
ce baníctvo, ktoré sa v Uhorsku po stároãia riadilo tzv. bansk˘m regálom (ius re-
gale minerale). V súlade s ním si panovník (‰tát) vyhradzoval právo ÈaÏiÈ kovy vo
vlastnej réÏii. KeìÏe on sám nepodnikal, toto právo prenajímal za poplatky ban-
sk˘m mestám a ich obãanom – ÈaÏiarom, prípadne ÈaÏiarskym podnikom. S prá-
vom ÈaÏenia kovov súviselo i právo ÈaÏby dreva v kráºovsk˘ch lesoch, ktoré sa
uplatÀovalo slobodne.

V 14. storoãí boli v kráºovsk˘ch mestách zriadené provinãné banské komo-
ry na ãele s komorsk˘mi grófmi, ktorí vyberali poplatky z banskej ãinnosti.
Správa majetku ostávala v rukách Ïupanov. Proces sa zav⁄‰il odÀatím správy ba-
ní, hút a lesov Ïupnej administratíve a zriadením komorského úradu pre stredo-
slovenskú banskú oblasÈ a Spi‰skej komory pre oblasÈ v˘chodného Slovenska
v 16. storoãí.

Rozvoj baníctva teda priniesol mohutné klãovanie lesa na získanie pozem-

kov pre baníctvo a v˘robu banského stavebného dreva. Spotreba dreva sa v‰ak
prudko zv˘‰ila aj v súvislosti s prechodom na tavenie rúd v miestnom vzmáhajú-
com sa hutníctve. Záujem bol predov‰etk˘m o lesy stredného Slovenska leÏiace
v bezprostrednej blízkosti baní. Koncom 15. storoãia mali uÏ bane a huty s ob-
starávaním dreva a drevného uhlia znaãné ÈaÏkosti, zvy‰ovali sa náklady na jeho
dopravu. Situácia si vyÏiadala zaviesÈ niektoré opatrenia najmä v spôsobe ÈaÏby,
ktoré by v‰ak neobmedzili dodávku dreva bansk˘m podnikom. Preto kráº Îig-
mund vydal 5. augusta 1426 zvolenskému Ïupanovi Jurajovi Jol‰vaimu (Juraj
z Jel‰avy, Ilsvai, Georgius de Ilswa) nariadenie, ktoré zaviedlo systém roãn˘ch
rúbanísk. V nariadení sa uvádza, aby:

1. na banské práce teraz a nabudúce potrebné drevo z kráºovsk˘ch lesov bez
prieÈahu vydal baníkom;

Poºovnícky v˘jav v nábytko-
vej intarzii (Múzeum v âer-

venom Kameni)

Ilustrácia z knihy G. Agrico-
lu DvanásÈ kníh o baníctve
a hutníctve s ukáÏkou práce
lesn˘ch robotníkov, 1561
(Slovenské banské múzeum 

Banská ·tiavnica)
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2. na tento cieº kaÏd˘ rok vyznaãil na rúbanie vÏdy inú ãasÈ;
3. vyznaãené stromy príslu‰nej ãasti lesa dal potom úplne a po poriadku vy-

rúbaÈ. Len tak sa mohlo prejsÈ zamieÀavo na inú ãasÈ lesa, vyznaãenú v inom
a v inom ãasovom období;

4. zoranie tej ãasti lesa, ktorej stromy boli vyrúbané, nech sa v nijakom prí-
pade nedovolí kvôli tomu, aby tam znovu mohol vyrásÈ les.

ËaÏba dreva a pálenie drevného uhlia sa zadávali drevárskym a uhliarskym
majstrom, ale aj jednotliv˘m drevárom a uhliarom (mistríkom). V snahe o u-
r˘chlené spracovanie a ão najvy‰‰í zisk spotrebovávalo sa len kvalitné drevo.
Menej kvalitné, ÈaÏko spracovateºné, ostávalo v lesoch bez vyuÏitia. Bezohºadná
bola manipulácia. K pusto‰eniu lesov prispievalo aj pasenie dobytka a kôz, kto-
ré chovali najmä obyvatelia odºahl˘ch uhliarskych a drevorubaãsk˘ch osád.

Poãas 16. storoãia zaÏívalo baníctvo a hutníctvo rozmach. Modernizácia
a zintenzívÀovanie v˘roby priná‰ali napriek opatreniam veºk˘ úbytok lesov. Ro-
ku 1535 boli uÏ lesy v blízkosti baní a hút úplne vyrúbané. Vyhovujúce zásoby
dreva sa nachádzali len v odºahlej‰ích, ÈaÏko dostupn˘ch terénoch. V˘nimkou
nebol ani dovoz dreva a uhlia zo vzdialenosti 25 – 30 km. Náklady potom zvy‰o-
vala aj údrÏba ciest a mostov. Pre akútny nedostatok dreva v kráºovsk˘ch lesoch
si banské podniky prenajímali lesy od súkromn˘ch majiteºov lesov, a to formou
odpredaja ÈaÏby dreva na pni alebo prenájmom jednotliv˘ch ãiastok lesa. Prena-
jaté lesné ãiastky sa potom vyuÏívali aj na ÈaÏbu piesku a hliny a na odber vody
pre potreby hút.

Kritická situácia prinútila najväã‰ích bansk˘ch podnikateºov Fuggerovcov
poÏiadaÈ panovníka o pre‰etrenie a vykonanie nápravy. Kráº Ferdinand a krá-
ºovná Mária roku 1535 vyslali na prehliadku banskobystrick˘ch baní, hút a lesov
komisiu, ktorá pre‰etrila zásobovanie drevom a drevn˘m uhlím z kráºovsk˘ch
lesov v bansk˘ch podnikoch. Komisia zistila, Ïe sú lesy úplne vyrúbané, a na-
vrhla premiestnenie hút z odºahl˘ch dolín k brehom Hrona, ktorého vody by za-
bezpeãovali lacnej‰iu dopravu dreva. Odporuãilo postaviÈ rieãne hrable, ktoré
by zachytávali plavené drevo. V blízkosti by sa pálilo drevné uhlie. Plán predlo-
Ïen˘ komisiou sa uskutoãnil aÏ v neskor‰om období.

Obdobie kráºovsk˘ch lesov je obdobím vzniku a formovania sa ‰tátneho
vlastníctva lesov. S lesn˘mi produktmi sa disponovalo voºne okrem práva poºo-
vaÈ. Ochrana lesov bola zverená kráºovsk˘m lesn˘m hájnikom. Aj napriek znaã-
n˘m zásahom do lesov spôsoben˘m rozvojom baníctva a osídºovaním územia
kolonizaãn˘mi prúdmi nevytvorili sa podmienky na vznik organizácie, ktorá by
prevzala záruky systematického hospodárenia v lese.

Pálenie drevného uhlia v le-
se (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Mapa Uhorska od Lazara
Rosetiho z roku 1528 – naj-
star‰ie mapové zobrazenie
Slovenska (Slovensk˘ ná-
rodn˘ archív v Bratislave,

faksimile) [
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Moháãska bitka roku 1526 znamenala koniec stredovekého uhorského ‰tátu
a jeho zaãlenenie do novovekej habsburskej monarchie. Turecké v˘boje, veºmi
siln˘ vplyv ‰ºachty a jej politick˘ boj (stavovské povstania), reformácia a protire-
formácia si vyÏiadali niektoré opatrenia na pozdvihnutie hospodárstva, ktoré ãa-
kalo veºmi ÈaÏké obdobie. Vysoké vojenské v˘davky ‰tátu nútili panovníkov zvy-
‰ovaÈ zisky z kráºovsk˘ch majetkov a zaãaÈ na nich podnikaÈ vo vlastnej réÏii.
V polovici 16. storoãia tvorili kráºovské majetky len 10 % rozlohy Slovenska (ob-
lasÈ stredoslovensk˘ch a v˘chodoslovensk˘ch bansk˘ch miest), a tak sa dlhodo-
b˘m cieºom stalo zväã‰iÈ ich rozlohu (kúpou alebo konfi‰káciou majetku úãastní-
kov stavovsk˘ch povstaní) a zefektívniÈ hospodárstvo, ktorého doménou bolo
e‰te vÏdy baníctvo.

VáÏnosÈ situácie si vyÏiadala okamÏité zmeny, a to aj napriek tomu, Ïe les-
nícke záleÏitosti e‰te stále zostávali v tieni baníctva. Panovníci zaãali prejavovaÈ
o lesy zv˘‰en˘ záujem. Les zaãínali chápaÈ ako hodnotu, ktorá sa pri starostlivos-
ti môÏe staÈ obnoviteºn˘m zdrojom príjmu. Tento reformn˘ proces zaãal Ferdi-
nand I. roku 1540, keì odÀal správu banskobystrického di‰triktu zvolenskému
Ïupanovi a pridelil správu baní, hút a lesov komorskému grófovi. Zav⁄‰ilo sa tak
niekoºkostoroãné obdobie, keì boli lesy spravované kráºovsk˘mi Ïupanmi. Sprá-
vu lesov prevzala komorská administratíva, ktorá sa v priebehu nasledujúcich de-
saÈroãí postupne pretvorila na úrad. V Àom dostal svoje miesto aj lesnícky perso-
nál. Ich prácu panovníci usmernili nov˘mi, pokrokov˘mi právnymi predpismi.
PoloÏil sa tak základ ‰tátnej starostlivosti o lesy.

V úsilí centralizovaÈ banskú administratívu na strednom Slovensku prevzala
roku 1546 komorská správa na podnet panovníka do svojej réÏie v‰etky kráºov-
ské bane a huty (po vypr‰aní nájomn˘ch zmlúv s Fuggerovcami). Roku 1548 pre-
vzal Ferdinand I. od svojej sestry Márie stredoslovenské banské mestá. Celú stre-
doslovenskú banskú oblasÈ podriadil Cisárskej dolnorakúskej komore vo Viedni
a usiloval sa pre Àu zaviesÈ v‰eobecne platn˘ bansk˘ poriadok. Bansk˘ poriadok
vyhlásen˘ roku 1573 (pripraven˘ uÏ roku 1550) ustanovil v ãlánku 1 odsek 2 na
ãelo komorského baníctva hlavného komorského grófa, ktor˘ v stredoslovenskej
oblasti zastupoval záujmy panovníka a bol zodpovedn˘ za prevádzku baní, hút
a mincovníctva. Vykonával t˘m aj vrcholn˘ dozor nad lesmi a uhliarstvom. Hlav-
n˘ komorsk˘ gróf a jeho úrad sídlili v Banskej ·tiavnici (len v krátkych ãasov˘ch
úsekoch v Kremnici) a podliehal Cisárskej dolnorakúskej komore vo Viedni.

Komorské lesy

1 5 5 0

Hlavn˘
komorskogrófsky
úrad
v Banskej
·tiavnici

Spi‰ská komora
v Ko‰iciach

Veduta Banskej ·tiavnice
okolo roku 1803 (Slovenské
banské múzeum Banská

·tiavnica)

Ferdinand I. Habsbursk˘,
uhorsk˘ kráº, 1526 – 1564
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Mapa Zvolenskej Ïupy od
Samuela Mikovíniho uverej-
nená v diele Mateja Bela
Notitia Hungariae novae
historicogeographica 2 z ro-
ku 1736 (·tátna vedecká
kniÏnica – Literárne a hu-
dobné múzeum v Banskej

Bystrici)
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Prv˘m hlavn˘m komorsk˘m grófom sa stal aÏ roku 1598 David Haag. Funk-
cia grófa nebola vÏdy obsadená. Podriadení mu boli podkomorskí grófi v Banskej
·tiavnici a Kremnici, ako aj správca baní v Banskej Bystrici, ktorí boli na ãele
troch komôr v uveden˘ch mestách. Banskí grófi boli zároveÀ bansk˘mi a lesn˘mi
majstrami.

Lesn˘ komplex, ktor˘ spravoval Hlavn˘ komorskogrófsky úrad, bol rozsiah-
ly. Zahrnoval lesy v povodí Hrona od Bacúcha takmer po Hronsk˘ BeÀadik. Po-
zostával z komorsk˘ch a mestsk˘ch lesov a z lesov rezervovan˘ch pre baníctvo
(lesy súkromn˘ch vlastníkov, ktoré si mohol panovník pre potreby baníctva kedy-
koºvek privlastniÈ). I‰lo predov‰etk˘m o lesy siedmich bansk˘ch miest – Banskej
·tiavnice, Banskej Bystrice, Banskej Belej, Kremnice, ªubietovej, Novej Bane
a Pukanca. Druhú ãasÈ tvorili lesy komorsk˘ch panstiev, ktoré banské mestá
postupne preberali do svojej správy. Panstvo ªupãa pripadlo banskej komore
v Banskej Bystrici roku 1670. Banská komora v Banskej ·tiavnici prevzala do
svojej správy postupne komorské panstvá Revi‰te (1672), ·á‰ov (1678) a Dek˘‰

(1693). Panstvo Zvolen – Dobrá Niva odkúpil panovník roku 1805. Väã‰inu úze-
mia uveden˘ch panstiev tvorili lesy. Banské komory spravovali urãit˘ ãas aj men-
‰ie komposesorátne lesy rodiny Bottkovcov (Bottka) v obciach Bzenica a Vyhne
a komposesorátne lesy vo Svätom Ondreji, Predajnej, Nemeckej, Dolnej Lehote
a Tisovci.

Do konca 18. storoãia nepoznáme presné v˘mery lesov, pretoÏe ich zame-
riavanie sa zaãalo aÏ po roku 1770 a vo väã‰om rozsahu aÏ v 19. storoãí. Na pri-
blíÏenie rozlohy komorsk˘ch lesov poslúÏia v˘mery z roku 1834, ktoré uvádzajú
rozsah vlastn˘ch komorsk˘ch lesov v stredoslovenskej oblasti 145 314 katastrál-
nych jutár (83 622 ha) a rozsah rezervovan˘ch lesov 176 107 katastrálnych jutár
(101 343 ha), t. j. spolu 321 421 katastrálnych jutár (184 965 ha). V tom je v‰ak
zahrnutá i nelesná pôda, pasienky, záhrady, lúky a pod. Okolo roku 1860, teda
po zru‰ení poddanstva (arondaãné a komasaãné práce) predstavovali lesné plo-
chy v obvode Hlavného komorskogrófskeho úradu 282 314 katastrálnych jutár
(162 460 ha).

Komorské majetky sa nachádzali aj v oblasti v˘chodoslovensk˘ch bansk˘ch
miest a tvorili smolnícky bansk˘ obvod spravovan˘ Hlavn˘m in‰pektorátnym
úradom v Smolníku, ktor˘ podliehal Spi‰skej komore so sídlom v Ko‰iciach.

Titulná strana Popisu ban-
sko‰tiavnick˘ch, ‰á‰ovsk˘ch,
Ïarnovick˘ch a revi‰tsk˘ch
lesov, 1763 – 1765 (·tát-
ny ústredn˘ bansk˘ archív

v Banskej ·tiavnici)

Budova Hlavného komor-
skogrófskeho úradu v Ban-
skej ·tiavnici, 1859 (Sloven-
ské banské múzeum Banská

·tiavnica)
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Prv˘m komorsk˘m radcom sa stal roku 1539 Juraj Werner. Úradu podliehali ba-
ne a priºahlé lesy v b˘val˘ch Ïupách Spi‰skej, Gemerskej, Abovsko-turnianskej,
·ari‰skej, Zemplínskej a Bor‰odskej, ako aj meden˘ závod v MaluÏinej v Liptov-
skej Ïupe. Lesnícke záleÏitosti v Smolníku, podobne ako v stredoslovenskej ob-
lasti, mali na starosti lesní správcovia, horári a ostatn˘ niÏ‰í personál. Okrem to-
ho mala Spi‰ská komora rezervované lesy siedmich bansk˘ch miest: Gelnice,
Smolníka, Rudnian, Jasova, Telki (Telkibánya v Maìarsku), RoÏÀavy a Spi‰skej
Novej Vsi. Roku 1583 prevzala komora do svojej správy komorské panstvo Soli-
var, ale spor o toto panstvo s rodinou ·oó‰ovcov (Soós) viedla aÏ do roku 1753.
Lesy solivarského panstva nachádzajúce sa v obciach Solivar, Dulova Ves, Koko-
‰ovce, Abranovce, Lesíãek, ÎehÀa, Mirkovce, Tuhrina, Mal˘ ·ari‰, Hrabkov,
Ruská Nová Ves, Miku‰ovce a Sedlice slúÏili potrebám solivaru. Spravoval ich
lesn˘ podliehajúci správcovi solivaru.

AÏ do polovice 18. storoãia nezaviedla komorská správa na Slovensku jed-
notnú organizáciu pre lesnícku sluÏbu. Odborné orgány pre správu lesného hos-

Maximilián II. Habsbursk˘,
uhorsk˘ kráº, 1564 – 1576

Mapa lesn˘ch porastov stre-
doslovenskej banskej oblasti
od Paula Balasa z roku 1837
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Budova správy komorského
majetku v Smolníku (LDM

vo Zvolene)

Veduta Ko‰íc z roku 1617
od Georga Houfnagela
(V˘chodoslovenské múzeum

v Ko‰iciach)
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podárstva sa tvorili len veºmi pomaly. Roku 1558 ustanovili novú in‰titúciu
lesn˘ch hájnikov, ktorí uÏ neboli len stráÏcami poºovn˘ch revírov, ale ich povin-
nosÈou bolo staraÈ sa o lesy, dávaÈ pozor, aby sa ani pasením kôz, ani in˘mi ‰kodli-
v˘mi zásahmi neniãili stromy a lesy. KeìÏe správcovia komory neboli lesníckymi
a drevárskymi odborníkmi, nerie‰ili sa tieto práce z hºadiska pestovania a zacho-
vania lesov, ale z hºadiska zásobovania baní a hút drevom. Na pre‰etrenie pome-
rov v komorsk˘ch lesoch ustanovil panovník komisie, ktoré po prehliadke lesov
navrhli rie‰iÈ kritickú situáciu zamestnaním odborného lesníckeho personálu, ria-
diaceho sa v‰eobecne platn˘mi právnymi predpismi. Návrh sa zrealizoval kráºov-
sk˘m nariadením z 20. marca 1564, ktor˘m bol vytvoren˘ prv˘ lesmajstrovsk˘
úrad, a to pri banskobystrickom mediarskom podniku. Za lesmajstrov (wald-
maister, waldförster) boli prijatí Adam Khessler z Aussee a Mathes Pogner
z Berchtesgadenu „… ako dvaja dobrí, mocní a usilovní lesníci“. Ich funkcia sa
môÏe chápaÈ uÏ ako lesohospodárska, lebo „nemali niã pripustiÈ, ão by odporova-
lo lesnému poriadku“. Lesmajstri dozerali na prácu lesn˘ch hájnikov a boli súãas-
ne drevárskymi a uhliarskymi odborníkmi. Vydaním neskor‰ieho banského po-
riadku roku 1571 sa pôsobnosÈ lesmajstrov znaãne obmedzila, lebo sa v‰etky prá-
ce mali vykonávaÈ podºa nariadení banského majstra. Funkcia lesmajstrov bola
postupne doplÀovaná a zdôrazÀovaná nov˘mi in‰trukciami. Na posilnenie lesníc-
kych záleÏitostí vytvorila Dolnorakúska komora podºa in‰trukcie Rudolfa II.
z 11. júna 1607 úrad lesného ‰afára so sídlom v Brezne. Lesn˘ ‰afár bol nadria-
den˘ v‰etk˘m komorsk˘m lesníkom a poveren˘ dozorom nad komorsk˘mi lesmi.
Snahu po zlep‰ení organizácie lesníckej sluÏby badaÈ aj z in‰trukcií Leopolda I.,
ktoré v‰ak nepriniesli konkrétnej‰iu systematizáciu lesníckeho personálu.

Lesn˘ poriadok vydal Maximilián II. 15. mája 1565 (pripraven˘ od roku
1563) pre cel˘ obvod Hlavného komorskogrófskeho úradu. Tento poriadok
(Constitutio Maximiliana) sa skladá z dvoch ãastí. Prvá ãasÈ obsahuje zaujímav˘
opis majetkov˘ch, právnych a hospodárskych pomerov pohronsk˘ch komorsk˘ch
lesov urãen˘ch na zásobovanie banskobystrick˘ch baní a hút drevom a drevn˘m
uhlím podºa stavu z roku 1563. Opis je ob‰írny, ale bez technick˘ch údajov. Po-
dáva v‰ak obraz o rozmeroch pusto‰enia lesa, najmä pasením. Druhá ãasÈ obsa-
huje podrobnú sluÏobnú in‰trukciu pre lesného odborníka, ako aj ochrann˘ per-
sonál a drevárskych manipulantov. In‰trukcia obsahuje 30 bodov. Lesmajstrom sa
okrem iného ukladajú viaceré povinnosti, napr.:

„3. … lesmajstri alebo lesní správcovia majú so v‰etkou usilovnosÈou kaÏdé
niãenie a ‰kodu zistiÈ, podºa svojich síl zastaviÈ a postaraÈ sa o to, aby v‰etky práce
drevorubaãov a uhliarov, ãi uÏ pôjde o stínanie, spracovanie alebo odvoz dreva,
boli úãelné a v dobrom poriadku vykonané, teda aby boli porasty od zadnej‰ích
k prednej‰ím, od vy‰‰ích k niÏ‰ím a od vzdialenej‰ích k bliÏ‰ím rúbané a drevo do-
pravované na uhliská ‰mykom, spú‰Èaním alebo plavením podºa toho, ako to po-
treba alebo situácia kaÏdého miesta vyÏaduje. V lesoch je potrebné hospodáriÈ
v dobrom poriadku…

14. … lesmajstri alebo lesní správcovia majú po cel˘ ãas svojej sluÏby a ke-
dykoºvek to poveternostné pomery dovoºujú a tak ãasto, ako to potreba vyÏaduje
alebo keì to správcovia komory nariadia alebo za dobré uznajú, lesy a dreviny,
ako aj drevárske a uhliarske pracoviská kontrolovaÈ, aby sa v lesoch a na drevi-
nách niã protiprávneho alebo ‰kodlivého nerobilo, ale aby lesy ão najlep‰ie boli
chránené, aby sa tak rúbaÈ a zveºaìovaÈ mohli.“

Hoci Maximiliánov lesn˘ poriadok obsahoval úãinné opatrenia o uÏívaní
a obnove banskobystrick˘ch komorsk˘ch lesov, zlep‰enie stavu lesov sa dostavo-
valo len pozvoºna. Panovníci nasledujúcich desaÈroãí museli neustále vydávaÈ rôz-

Podpis a peãaÈ banskoby-
strického komorského pre-
fekta Johannesa Georgiusa
Schultza, 1674 (Horehronské

múzeum v Brezne)

Portrét bansko‰tiavnického
lesmajstra Martina Humela
z roku 1627 (Slovenské
banské múzeum Banská

·tiavnica)

Úvodná strana nemeckého
opisu Maximiliánovho les-
ného poriadku z roku 1584
(·tátny ústredn˘ bansk˘
archív v Banskej ·tiavnici)
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ne zákazy a príkazy na podporu prísneho a svedomitého dodrÏiavania lesného
poriadku. Ich cieºom bolo zachovaÈ lesy a udrÏaÈ ich produktívne schopnosti.

Opisy lesov a právne nariadenia zo 16. a 17. storoãia odzrkadºujú stav lesníc-
kej techniky a práce, v ktorej uÏ badaÈ náznaky pokusov o zavedenie racionalizá-
cie lesného hospodárstva. Podºa in‰trukcií vydan˘ch prevaÏne pre stredosloven-
skú banskú oblasÈ sa obhospodarovali v‰etky lesy na Slovensku pod komorskou
správou. Pre pokrokovosÈ ich uplatÀovali aj ostatní majitelia lesov. Ustanoven˘
lesnícky personál zaãal teda lesy rúbaÈ lep‰ím a vhodnej‰ím spôsobom a obnovo-
val ich starostlivej‰ie a úspe‰nej‰ie.

Spôsob ÈaÏby pre‰iel z túlavého v˘luãne na holorubné stínanie lesa. Rúba-
niská sa po úplnom odstránení lesného porastu vyãistili a pripravili na semennú
obnovu porastu ponechaním semenn˘ch stromov, tzv. v˘stavkov. Na dopravu dre-
va na väã‰ie vzdialenosti sa v˘luãne vyuÏívali vodné toky. Hlavne v pohronskej
oblasti pristúpila komora k stavbe vodn˘ch nádrÏí, hatí a rieãnych hrablí. S v˘-
stavbou trval˘ch hrablí na Hrone sa zaãalo roku 1547, keì v Banskej Bystrici po-
stavili horné drevené hrable. Existovali nepretrÏite do roku 1843, keì na ich

mieste zhotovili hrable z kamenn˘ch kvádrov, ktoré boli v prevádzke do roku
1913 a roãne sa na nich vyberalo 70 000 – 80 000 plm palivového dreva. PoniÏe
Banskej Bystrice prevádzkovala komora aj jednoduché doãasné (dolné) hrable
(1560 – 1890). Je pravdepodobné, Ïe tvorcom horn˘ch hrablí bol Hans Gasteiger,
známy staviteº vodn˘ch diel. Pri hrabliach boli vytvorené komorské uhliská. Do-
prava dreva na men‰ie vzdialenosti sa vykonávala vozmi alebo saÀami. Spôsoby
obnovy porastov sa nespomínajú. Drevo sa spracovávalo na vodn˘ch pílach.
Medzi najstar‰ie v obvode komorskej správy patria píly v Kremnici (1431), v Lo-
peji a ·tiavniãke (1505).

V prvej polovici 18. storoãia nenastali pozoruhodnej‰ie zmeny v organizácii
lesníctva oproti minul˘m obdobiam. AÏ Mária Terézia sa rozhodla radikálnej‰ie
usporiadaÈ pomery v baníctve, hutníctve a lesníctve v stredoslovenskej oblasti.
Reskriptom z 12. februára 1751 kladie pevn˘ základ organizácie Hlavného
komorskogrófskeho úradu v Banskej ·tiavnici a jeho zloÏiek. Osobn˘ ‰tatút
stanovuje urãité funkcie aj lesníckej sluÏbe a jednotliv˘m úradníkom vymeriava
patriãné sluÏobné poÏitky. Tak boli zaloÏené pri jednotliv˘ch bansk˘ch komorách
lesné úrady: v Banskej ·tiavnici s polesiami v Banskej ·tiavnici, Sklen˘ch Tepli-

Stále hrable pri Banskej
Bystrici, zaãiatok 20. storoãia

ZváÏanie palivového dreva
sánkami v okolí Banskej
·tiavnice, 30. roky 20. storo-
ãia (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Manipulácia s bukov˘m dre-
vom, 40. roky 20. storoãia
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)
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ciach, Îarnovici a Kºaku; v Kremnici s jedn˘m polesím v Kremnici; v Banskej
Bystrici s polesiami na Star˘ch Horách, v Brezne, Hronci, Mo‰tenici, ·panej Do-
line a Tajove. Jednotlivé lesné úrady viedli lesmajstri. Podriadení im boli: jeden
pomocn˘ lesmajster, dvaja lesní pojazdní a jeden hlavn˘ lesník (hájnik).

Roku 1765 zreorganizovala panovníãka Mária Terézia banské komory aj ko-
morské lesné úrady. Vrchn˘ dozor nad lesn˘m hospodárením podºa novej orga-
nizácie mal hlavn˘ hospodársky a lesn˘ in‰pektor (Ober Wirtschafts Waldungs
Inspector), ktor˘ bol ãlenom kolégia (asesorom) Hlavného komorskogrófskeho
úradu. Roz‰íril sa aj poãet lesníckych miest, a to v lesn˘ch úradoch pri komorskej
správe, ako aj v prevádzke. I keì lesníctvo aj naìalej ostalo podriadené baníctvu
a hutníctvu, roz‰írenie poãtu lesníkov znamenalo progresívny v˘voj v riadení les-
ného hospodárstva.

Po personálnom vybavení lesníctva vydáva Mária Terézia roku 1769 lesn˘
poriadok pre Uhorsko (v slovenãine vy‰iel pod názvom Porádek hor, aneb lesuw
zachování), v ktorom sa uvádzajú modernej‰ie spôsoby lesného hospodárenia.

Vydaniu zákona predchádzalo dlh‰ie obdobie príprav a pripomienkovania, kto-
rého v˘sledkom boli v‰eobecne záväzné nariadenia platné predov‰etk˘m pre ko-
morské panstvá a kráºovské mestá, ale aj pre ostatn˘ch lesomajiteºov. Terezián-
sky lesn˘ poriadok uzatvoril obdobie niãenia lesov, ukonãil etapu primitívnych
metód hospodárenia a súãasne umoÏnil vznik a v˘voj novodobého lesníctva.
Skladá sa z 55 bodov a urãuje zásady správnej ÈaÏby a pestovania lesa na zabez-
peãenie trvalého úÏitku. Personálnym otázkam sa zákon venuje len v jednom, a to
v poslednom bode.

„Aby sa tento v‰euÏitoãn˘, ako majiteºom lesov, tak i pospolitosti prospe‰n˘
Lesn˘ poriadok uviedol do Ïivota a aby sa jeho ustanovenia presne dodrÏiavali,
nariaìuje sa poveriÈ v stolici jedného úradníka v˘luãne vykonávaním dozoru nad
dodrÏiavaním tohto nariadenia, za ão bude aj majetkovo zodpovedn˘. Jemu majú
pomáhaÈ polesní, ktorí dostanú na to potrebné vzdelanie a budú maÈ hodnoverné
svedectvo.“

Úvodná strana Tereziánske-
ho lesného poriadku, 1770
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Mapa Horehronia zhotove-
ná Jozefom Dekretom-
-Matejovie roku 1810 (Les-
nícke a drevárske múzeum

vo Zvolene)

Mária Terézia, uhorská krá-
ºovná, 1740–1780
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V nasledujúcom období bol Tereziánsky lesn˘ poriadok doplnen˘ o ìal‰ie
zákonné nariadenia, ktoré podrobnej‰ie upravovali hospodárenie v lesoch. Roku
1791 vy‰iel zákonn˘ ãlánok 57 o zamedzení pusto‰enia lesov, roku 1807 zákonn˘
ãlánok 21 o zachovaní lesa. Obidva zákony v‰ak nepriniesli nové zásady hospo-
dárenia, iba potvrdili uÏ stanovené pravidlá. Cisárskym patentom ã. 121 z roku
1857 bola na územie Slovenska roz‰írená platnosÈ rakúskeho lesného zákona 
ã. 250 z roku 1852. Platil aÏ do rakúsko-uhorského vyrovnania, teda do roku 1867.
Potom sa znovu uplatÀoval zákonn˘ ãlánok 21 z roku 1807 aÏ do vydania lesné-
ho zákona ã. 31 roku 1879.

Roku 1809 do‰lo k men‰ej reorganizácii komorskej správy a dozor nad ko-
morsk˘mi lesmi Uhorska prebral Hlavn˘ lesn˘ in‰pektorát pri Uhorskej dvorskej
komore v Budíne. Slovensko bolo pridelené budínskemu lesnému in‰pektorovi,
ktor˘m sa stal známy lesn˘ hospodár Franti‰ek Du‰ek (1769 – 1826), roku 1818
pov˘‰en˘ na hlavného lesného in‰pektora. Usiloval sa zv˘‰iÈ úroveÀ lesného hos-
podárstva na Slovensku a postupne zaviesÈ ‰tátny dozor nad v‰etk˘mi lesmi. Po-
ãas v˘konu svojej funkcie vykonal niekoºko in‰pekãn˘ch pochôdzok po lesoch
stredoslovensk˘ch bansk˘ch miest. Na jednej z nich si roku 1812 poznamenal
slová odzrkadºujúce stav lesníctva na zaãiatku 19. storoãia.

„Lesníctvo môÏe bez baníctva existovaÈ, nie v‰ak opaãne, lebo poãnúc od sih-
lianskej sklenej taviarne a od Bacúcha aÏ po liptovskú a turãiansku hranicu môÏu
v‰etky lesy existovaÈ bez baníctva. Baníctvo sa v‰ak bez lesa obísÈ nemôÏe. Nie je
teda baníctvo v tomto kraji Ïivotnou podmienkou lesov, ale lesy sú Ïivotnou pod-
mienkou baníctva, ktorému teda hrozí smutná budúcnosÈ, keì sa e‰te naìalej bu-
de odkladaÈ jeho systematizácia.“

Od zaãiatku nástupu do svojej funkcie bol Franti‰ek Du‰ek horliv˘m pro-
pagátorom umelého zalesÀovania najmä v horehronskej oblasti. Realizátora
svojich pokrokov˘ch my‰lienok na‰iel vo vynikajúcom lesnom hospodárovi Joze-
fovi Dekretovi-Matejovie (1774 – 1841), rodákovi z Dobroãe. Jozef Dekret-
-Matejovie, hoci samouk, sa stal priekopníkom modernizácie lesného hospodár-
stva. Roku 1807 ho menovali za lesného pojazdného v Brezne, ãím mu zverili
najdôleÏitej‰í obvod komorsk˘ch lesov na Horehroní. S podporou F. Du‰eka a na
základe v˘sledkov bol roku 1814 menovan˘ komorsk˘m lesmajstrom a vedúcim
Lesného úradu v Banskej Bystrici. Spravoval pohronské lesy s v˘merou 148 980
katastrálnych jutár (85 670 ha). E‰te poãas pôsobenia v Brezne zaãal uskutoãÀo-
vaÈ systematickú obnovu lesov zalesÀovaním. Jeho vzorové hospodárstva sa stali
cieºom exkurzií, najmä z lesníckeho odboru Baníckej akadémie v Banskej ·tiav-
nici.

Na v˘chode Slovenska spravovala komorské lesy Spi‰ská komora v Ko‰i-
ciach prostredníctvom Hlavného banského in‰pektorátu v Smolníku a Hlavného
soºného in‰pektorátu v Solivare. Roku 1767 získal bansk˘ erár lesy panstva Zla-
tá Idka a Opátka a ich správa bola podriadená Banskému in‰pektorátu v Smol-
níku. Lesn˘ úrad v Smolníku sa prv˘krát spomína roku 1782. Viedol ho správca,
ktorému podliehali lesníci a ostatn˘ lesn˘ personál. Úrad neskôr zanikol a v polo-
vici 19. storoãia jednotlivé revíry v Smolníku, ·vedlári, Opátke a MaluÏinej spra-
vovali lesní pojazdní. Lesn˘ úrad v Smolníku bol znovu ustanoven˘ roku 1859 na
ãele s lesmajstrom, ktorému boli podriadení lesní správcovia v Smolníku, Malu-
Ïinej, Zlatej Idke a v Starej Vode. Celková v˘mera lesov bola pribliÏne 28 tisíc ka-
tastrálnych jutár (16 101 ha). Roku 1861 sa odãlenila lesná správa v MaluÏinej
(6 tisíc k. j.).

Roku 1750 dostáva solivarské panstvo Uhorská dvorská komora, ktorá na je-

ZváÏanie palivového dreva
konsk˘m záprahom, ·pania
Dolina, 50. roky 20. storoãia.
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Jozef Dekret-Matejovie, les-
majster lesného úradu ban-
skobystrickej komory v ro-
koch 1814 – 1837 (Lesnícke
a drevárske múzeum vo

Zvolene)

Podpis Jozefa Dekreta-
-Matejovie (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)
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ho správu zriaìuje Hlavn˘ soºn˘ úrad v Solivare. Hospodárenie v lesoch panstva
bolo zverené lesmajstrovi vymenovanému roku 1780, existencia lesného úradu je
v‰ak doloÏená aÏ roku 1798. Lesmajstrovi podliehali lesníci (revírnici) na ãele les-
n˘ch okresov a horári na ãele horárskych okresov. Úrad spravoval lesn˘ majetok
s rozlohou 10 485 katastrálnych jutár (6 337 ha). Drevom zásoboval soºné bane
a technické zariadenia na spracovanie vyÈaÏenej soli. Roku 1813 pripadla Lesné-
mu úradu v Solivare aj správa lesov komorského panstva Kecerovské Pekºany
a fi‰kálneho panstva Liãartovce, ãím sa jeho rozloha zväã‰ila o 8 631 katastrálnych
jutár (4 968 ha). Roku 1811 vypracoval ko‰ick˘ hlavn˘ lesn˘ in‰pektor gróf Ma-
laspina pre tento lesn˘ úrad smernice o zameriavaní, mapovaní, úprave a spôsobe
hospodárenia. DodrÏiavaním t˘chto smerníc sa stala odborná starostlivosÈ o lesy
v obvode Hlavného soºného úradu príkladnou. Zariaìovateºské práce zverili od-
borníkom Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej ·tiavnici.

Poãas 18. storoãia pribudlo pod správu Uhorskej dvorskej komory likavsko-
-hrádocké panstvo. Roku 1731 odkúpila komora od knieÏaÈa Lichtensteina pan-
stvo Liptovsk˘ Hrádok siahajúce od Liptovského Jána po ·uÀavu s obcami Hybe,

V˘chodná, Tepliãky, Dovalovo, Kokava, Vrbica, Plo‰tín a Iºanovo. Roku 1762 bo-
lo k hrádockému panstvu priãlenené likavské panstvo, ktoré zahrnovalo lesné
správy ªubochÀa, RuÏomberok a Osada. Celá táto oblasÈ bohatá na lesy vykazo-
vala príjmy z baníctva a hutníctva, ako aj z dopravy medi a soli. Spojené komor-
ské panstvo spravoval prefekt so sídlom v Liptovskom Hrádku. Hlavn˘ hájnik
(neskôr lesmajster) a jemu podriadení lesní hájnici (tu ºudovo naz˘vaní horári) vy-
konávali predov‰etk˘m ochrannú lesnícku sluÏbu. Podºa v˘kazu komory z roku
1817 bola rozloha hrádockého panstva 47 898 katastrálnych jutár
(27 563 ha) a panstva Likavy 47 751 katastrálnych jutár (27 456 ha). V lesoch
komorského panstva sa zaãalo hospodáriÈ v duchu osvietenstva 18. storoãia.
Dôkazom toho je aj pracovná úprava pre lesmajstra z roku 1762, ktorá obsahuje
pokrokové my‰lienky napr. o zariaìovaní lesov. Roku 1767 vydala správa panstva
úpravu o hospodárení v tamoj‰ích lesoch. Podºa nej sa na panstve zaviedlo osobit-
né úãtovanie príjmov a v˘davkov z lesov, a tak bola vytvorená samostatná poklad-
nica s úãtovníkom. Lesníctvo sa stalo osobitnou úãtovnou jednotkou panstva. V˘-
znamn˘m propagátorom nov˘ch názorov na hospodárenie v lesoch bol najmä ba-
rón Geussau, úradník dvorskej komory, ktorého elaborát pre likavskú ãasÈ panstva
z roku 1767 slúÏil neskôr ako vzor na odhady ostatn˘ch komorsk˘ch lesov a stal sa
základom nového lesného poriadku. O rok neskôr viedol taxaãné práce na t˘chto
majetkoch. V jeho odbornej línii pokraãoval Franti‰ek Wisner (1740 – 1808), pre-
fekt likavsko-hrádockého panstva a podporovateº vzdelávania ºudov˘ch vrstiev.

Pestovanie lesa, v˘sadba sa-
deníc, 20. roky 20. storoãia
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Mapa lesného porastu obce
Koko‰ovce pri Solivare z ro-
ku 1829 (Lesnícke a drevár-

ske múzeum vo Zvolene)

Budova správy likavsko-
-hrádockého komorského
panstva v Liptovskom Hrád-
ku, 90. roky 20. storoãia
(Múzeum Janka Kráºa

v Liptovskom Mikulá‰i)
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Roku 1796 zaloÏil Franti‰ek Wisner v Liptovskom Hrádku ºudovú ‰kolu s vy-
uãovaním základov lesníctva pre deti zamestnancov v lesníctve a drevárstve. Les-
níctvo sa vyuãovalo na Kráºovskej komorskej lesníckej a hlavnej národnej ‰kole
podºa ním zostaveného lesníckeho katechizmu. ·kolu, na ktorej sa vyuãovalo po
slovensky a nemecky, zru‰ili roku 1815 v súvislosti s rozvojom lesníckeho ‰túdia
na Baníckej akadémii v Banskej ·tiavnici. Vy‰‰ie citovan˘ posledn˘ bod Tere-
ziánskeho lesného poriadku predpokladal pre správny v˘voj lesníctva zamestnaÈ
v lesnom hospodárstve odborn˘ personál s patriãn˘m vzdelaním, a tak sa do vy-
uãovania na Baníckej akadémii v Banskej ·tiavnici uÏ v roku uvedenia poriadku
do praxe zaradila aj v˘uãba lesníctva. Bola súãasÈou náplne III. roãníka banícke-
ho ‰túdia a obsahovala aj meraãstvo a kreslenie plánov. Úsilie o zaloÏenie vy‰‰ej
samostatnej lesníckej ‰koly bolo zatiaº neúspe‰né.

Do zaãiatku 19. storoãia teda v lesn˘ch úradoch pracovali prevaÏne lesnícki
samoukovia a skúsení praktici, ku ktor˘m sa nové poznatky v hospodárení v lese
dostávali len veºmi ÈaÏko. Situácia sa zlep‰ila aÏ roku 1807, keì bol na pôde Ba-
níckej akadémie pre ‰tudentov lesníctva zaloÏen˘ samostatn˘ Lesnícky ústav, na

ktorom sa stal prv˘m profesorom Dr. Henrich Dávid Wilkens (1763 – 1832).
Znaãn˘ pokrok vo v˘uãbe lesníctva sa dosiahol aj za pôsobenia Rudolfa Feist-
mantla (1805 – 1871). Zrovnoprávnenie obidvoch odborov ‰koly nastalo roku
1846 ustanovením Baníckej a lesníckej akadémie. ·tudenti akadémie pochádzali
z celého Uhorska a po jej skonãení sa zamestnávali predov‰etk˘m v ‰tátnych sluÏ-
bách. Zavádzaním tu získan˘ch nov˘ch poznatkov do praxe ‰tátne lesné hospo-
dárstvo napredovalo oveºa r˘chlej‰ie a stávalo sa pre ostatn˘ch lesomajiteºov prí-
kladn˘m.

Jedn˘m z v˘znamn˘ch dôsledkov uplatÀovania Tereziánskeho lesného po-
riadku bol rozvoj taxaãnej ãinnosti, lesného meraãstva a vyhotovovania lesníc-
kych máp, ão prispievalo k vy‰‰ej úrovni zariaìovania lesov a vyhotovovaniu les-
n˘ch hospodárskych plánov. UÏ v prvom bode poriadku sa nariaìuje zameraÈ
lesy a odhadnúÈ hmotu porastov. Kontrola a evidencia stavu porastov a produk-
cie dreva sa v‰ak vykonávala aj predt˘m. UÏ zaãiatkom 18. storoãia sa v komor-
sk˘ch lesoch vykonávali pravidelné pochôdzky a reambulácie lesov, tzv. wald-
bereitungy. Zaznamenávali sa pritom vykonávané alebo potrebné opatrenia
a hospodárske pokyny. V rokoch 1763 – 1765 vyhotovil banskobystrick˘ lesmaj-
ster Jozef Querer a lesmajster v Liptovskom Hrádku Johan Xaver Girsik opis
lesov Banskej ·tiavnice, ·á‰ova, Îarnovice a Revi‰Èa. V súlade s Tereziánskym
lesn˘m poriadkom sa teda po roku 1769 pristúpilo v komorsk˘ch lesoch k odbor-
nej‰iemu a presnej‰iemu zameriavaniu a mapovaniu, ktoré sa stalo podkladom

V˘sek mapy lesov Oravy
z roku 1784 s ukáÏkou práce
taxátorov v teréne (Lesníc-
ke a drevárske múzeum vo

Zvolene)

Spoloãná poºovaãka ‰tuden-
tov lesníctva v Banskej
·tiavnici, koniec 19. storoãia
(Slovenské banské múzeum

v Banskej ·tiavnici)
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pre taxaãné a zariaìovacie práce v lesníctve. V rokoch 1786 – 1806 sa vykonali za-
meriavacie a taxaãné práce v banskobystrick˘ch lesoch, niektoré pod vedením Jo-
zefa Dekreta-Matejovie. V oblasti komorsk˘ch lesov v Smolníku boli lesy pre-
merané a katastrované uÏ v rokoch 1771 – 1772 a opísané roku 1799. Lesy soli-
varského lesného úradu boli prv˘krát zamerané v rokoch 1806 – 1807. UkáÏko-
v˘m je taxaãn˘ elaborát lesn˘ch okresov urãen˘ch na ‰kolské úãely v Sklen˘ch
Tepliciach a Revi‰ti z rokov 1815 – 1817 od prvého lesníckeho profesora na Ba-
níckej akadémii v Banskej ·tiavnici Dr. H. D. Wilkensa. Taxaãné práce v lesnom
hospodárstve sa stali podkladom na vyhotovenie lesn˘ch hospodárskych plánov,
v ktor˘ch sa urãil konkrétny dlhodob˘ v˘voj lesného hospodárstva a zabezpeãil
sa jeho vysokopozitívny rozvoj do dne‰n˘ch dní.

Tereziánsky lesn˘ poriadok v prvom rade urãil spôsoby hospodárenia v lese,
ktoré sú odrazom úrovne poznania lesníckej vedy a praxe prvej polovice 18. sto-
roãia plynúcej predov‰etk˘m z dlhodobého pozorovania a úsilia o udrÏanie pro-
duktivity drevnej hmoty. Pre jednotlivé dreviny sa urãila rubná doba a v ÈaÏbe sa
uprednostÀovali stromy s niÏ‰ou kvalitou. ËaÏba sa riadila urãen˘m plánom. Na

stínku sa zavádzala píla. V oblasti pestovania lesa sa stanovilo hájenie mladín
proti kozám a dobytku na 10 rokov. Vo zv˘‰enom rozsahu sa zaãali zalesÀovaÈ
pusté plochy a plochy vhodné na les. Zakladali sa lesné ‰kôlky. PozornosÈ sa ve-
novala aj zefektívneniu dopravy dreva. Stavali sa lesné cesty, zdokonaºovala sa
vodná doprava. Predov‰etk˘m v komorsk˘ch lesoch sa pristúpilo k stavbe vod-
n˘ch nádrÏí, zahrádzaniu bystrín, stavbe vodn˘ch kanálov (napr. zo Zlatej Bane
do Solivaru údolím Delne roku 1821) a stálych vodn˘ch ‰mykov (napr. harmanec-
kého z polovice 19. storoãia). Niektoré sa zachovali dodnes a sú pamiatkou na
prácu predchádzajúcich generácií lesníkov.

Obdobie komorsk˘ch lesov je obdobím vzniku a formovania sa prv˘ch orga-
nizácií správy ‰tátnych lesov. Zriadením Hlavného komorskogrófskeho úradu
v Banskej ·tiavnici a Spi‰skej komory v Ko‰iciach sa hospodárenie v ‰tátnych
lesoch dostalo pod väã‰iu kontrolu. Skonãilo sa obdobie voºného prístupu k ÈaÏ-
be, posilnila sa ochrana lesa a obmedzilo sa pusto‰enie lesov. Dozorom boli
poverení lesmajstri. V druhej polovici 18. storoãia vyústilo rie‰enie lesníckych
problémov do prelomovej etapy. V komorsk˘ch lesoch boli zriadené lesné úrady.
Ich zamestnanci v zmysle prijat˘ch zákonn˘ch nariadení (Tereziánskeho lesného
poriadku) nastúpili na cestu zabezpeãenia trvalej existencie lesa a stálej  produk-
cie dreva. V posledn˘ch desaÈroãiach trvania komorskej správy lesov sa lesníctvo
dostalo na cestu moderného hospodárskeho odvetvia.

Zhadzovanie palivového
dreva do vodného ‰myku,
40. roky 20. storoãia (Les-
nícke a drevárske múzeum

vo Zvolene)

Plán vodného kanála na
dopravu dreva do Solivaru,
1821 (Lesnícke a drevárske 

múzeum vo Zvolene)

Od_lesov-zlom  13.11.2003  17:09  Stránka 27



Od_lesov-zlom  13.11.2003  17:10  Stránka 28



29

Od polovice 40. rokov 19. storoãia sa v uhorskej spoloãnosti otvorenej‰ie
prejavovali snahy o oslabenie absolutizmu a odstránenie feudálnych preÏitkov
vrátane zru‰enia viacer˘ch verejnosprávnych orgánov a in‰titúcií, ktoré brá-
nili rozvoju nastupujúceho kapitalistického hospodárstva. Toto úsilie prerástlo
v rokoch 1848 a 1849 do revolúcie, ktorá splnila oãakávania len ãiastoãne.
Proces prechodu ku kapitalistick˘m vzÈahom v spoloãnosti si vyÏiadal dlh‰í ãas
spomalen˘ obdobím tvrdého absolutizmu. Tento obraz spoloãnosti sa odráÏal aj
v lesníctve, ktoré sa uÏ dlh‰í ãas menilo na samostatné v˘robné odvetvie. Jeho
predstavitelia vyvíjali nemalé úsilie o vymanenie sa rokmi a tradíciami udr-
Ïiavaného spojenia s baníctvom, ktoré malo svoje obdobie slávy uÏ dávno za
sebou. Lesníctvo sa v‰ak predsa len doãkalo, ale aÏ roku 1871 zru‰ením komor-
skej správy a zriadením samostatn˘ch úradov na správu erárnych lesov. Pro-
cesu osamostatnenia sa lesníctva v‰ak predchádzalo niekoºko v˘znamn˘ch
udalostí.

V dÀoch 20. aÏ 31. marca 1848 schválil krajinsk˘ snem 31 zákonov zná-
mych pod názvom Marcové kon‰tituãné zákony. T˘m bola prijatá uhorská
ústava a vymenovaná prvá uhorská vláda. Zru‰ená bola komorská správa
(t. j. Dolnorakúska komora aj Uhorská dvorská komora) a správa finanãn˘ch
a hospodárskych záleÏitostí komorsk˘ch majetkov na Slovensku pre‰la pod no-
vovzniknuté ministerstvo financií v Budíne. Nadriaden˘m orgánom Hlavného
komorskogrófskeho úradu v Banskej ·tiavnici a jemu podriaden˘m komorám,
ako aj Hlavného soºného úradu v Solivare, Hlavného banského úradu v Smolní-
ku a prefektúry v Liptovskom Hrádku sa teda stalo ministerstvo financií. Les-
nícke záleÏitosti vybavoval samostatn˘ lesnícky odbor na ãele s hlavn˘m les-
majstrom.

ëal‰ia zmena správy ‰tátneho majetku nastala roku 1851 vydaním nariade-
nia ministerstva pre pôdohospodárstvo a baníctvo, podºa ktorého bola s plat-
nosÈou od 1. mája 1851 v Banskej Bystrici zru‰ená banská komora a jej obvod
bol priamo podriaden˘ Hlavnému komorskogrófskemu úradu v Banskej ·tiav-
nici. ZároveÀ sa pozmenilo i jeho dovtedaj‰ie pomenovanie na Cisársko-kráºov-
ské dolnouhorské riaditeºstvo baní, lesov a majetkov (K. k. Niederungarische
Berg-, Forst- und Güter-Direction). Roku 1867 bolo opäÈ zavedené pomenova-
nie Hlavn˘ komorskogrófsky úrad. Aj táto zmena svedãí o vzrastajúcom v˘zna-
me lesného hospodárstva v pomere k baníctvu.

·tátne lesy

1 8 7 1

Uhorské kráºovské
riaditeºstvo
majetkov
v Banskej
Bystrici

Uhorské kráºovské
riaditeºstvo
majetkov
v Solivare

Podpis riaditeºa bansko-
bystrického lesného riadi-
teºstva Rudolfa Scholcza,
1887 (Horehronské múzeum

v Brezne)
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Rozvoj lesníckej vedy a zv˘‰enie úrovne v˘uãby na lesníckom odbore ban-
sko‰tiavnickej akadémie, aktívna ãinnosÈ lesníckych útvarov na ministerstve fi-
nancií a ministerstve pôdohospodárstva, rôzne spolkové aktivity – to v‰etko
pomáhalo uhorskému lesnému hospodárstvu v 60. a 70. rokoch 19. storoãia for-
movaÈ sa na samostatné v˘robné odvetvie, ktoré v˘sledkami dokazovalo svoj v˘-
znam a doÏadovalo sa oslobodenia od baníctva. Dlho oãakávané veºké a pre les-
níctvo dôleÏité zmeny nastali roku 1871. DÀa 16. januára vydalo uhorské minis-
terstvo financií dekrét ã. 232, ktor˘m sa na základe panovníkovho súhlasu od-
ãlenili od správy Hlavného komorskogrófskeho úradu majetky a lesy a na ich
spravovanie sa v Banskej Bystrici ustanovilo Riaditeºstvo majetkov (Jószágigaz-
gatóság).

Riaditeºstvo zaãalo svoju ãinnosÈ 1. marca 1871 a spravovalo v‰etky poºno-
hospodárske majetky a lesy, ktoré predt˘m patrili Hlavnému komorskogrófske-
mu úradu a správe majetkov v Liptovskom Hrádku. Prv˘m riaditeºom sa stal
Rudolf Scholz (1832–1896), ktor˘ zveren˘ úrad viedol pln˘ch 20 rokov. Spra-
vovanie lesného majetku bolo rozdelené do 5 lesn˘ch úradov a 30 lesn˘ch správ:

1. Lesn˘ úrad v Îarnovici s lesn˘mi správami: Voznica, Brod, Hliník, Jalná,
Banská ·tiavnica a Pukanec.

2. Lesn˘ úrad v Kremnici s lesn˘mi správami: Kremnica, Horn˘ Turãek,
Horná ·tubÀa.

3. Lesn˘ úrad v Banskej Bystrici s lesn˘mi správami: MôÈová, Badín, Staré
Hory, Slovenská ªupãa, Svät˘ Ondrej, Predajná.

4. Lesn˘ úrad v Brezne s lesn˘mi správami: ·tiavniãka, Hronec, Krám,
Dobroã, Polhora, BeÀu‰.

5. Lesn˘ úrad v Liptovskom Hrádku s lesn˘mi správami: Tepliãka, âierny
Váh, V˘chodná, MaluÏiná (odãlenená od lesného úradu v Smolníku roku 1861),
Svarín, ªubochÀa, Likavka, Osada, Revúca.

Na v˘chode Slovenska takisto nastali zmeny organizácie správy ‰tátneho
lesného majetku. Nariadením ministerstva financií sa od 1. marca 1871 ustanovi-
lo v Solivare Riaditeºstvo majetkov a od 1. apríla mu bol podriaden˘ Lesn˘ úrad
v Smolníku. Krátko potom (1875) zru‰ilo ministerstvo toto riaditeºstvo a ustano-
vilo tam spoloãn˘ Lesn˘ úrad v Solivare s lesn˘mi správami Koko‰ovce, Kece-
rovské Pekºany, Zlatá Idka, Smolník, Stará Voda a so ‰tyrmi lesn˘mi správami
v dne‰nom Maìarsku a podriadilo ho Riaditeºstvu majetkov v Banskej Bystrici.

Budova Riaditeºstva majet-
kov v Banskej Bystrici tesne
pred zbúraním, olejomaºba
A. Stollmana z roku 1913
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Peãiatka Hlavného lesného
úradu v Liptovskom Hrád-
ku, 1915 (Lesnícke a drevár-

ske múzeum vo Zvolene)
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Vznik Riaditeºstva majetkov v Banskej Bystrici a Solivare roku 1871 ako
‰tátnych organizácií a zv˘‰ené poÏiadavky na zlep‰enie lesného hospodárstva vy-
volali potrebu nov˘ch zákonn˘ch úprav. Osnovu nového, v‰eobecne platného
lesného zákona navrhli poprední uhorskí lesníci uÏ roku 1866. Po dlh˘ch prípra-
vách vy‰iel aÏ roku 1879 ako zákonn˘ ãlánok 31. Bol to prv˘ komplexn˘ uhorsk˘
lesn˘ zákon. Jeho ‰esÈ ãastí urãuje presné zásady ochrany lesov proti pôsobeniu
prírodn˘ch Ïivlov, ‰kodlivého hmyzu a po‰kodzovaniu porastov ºudskou ãinnos-
Èou a stanovuje presné postupy za priestupky vykonané v lesoch. Predpisuje hos-
podárenie v lesoch podºa hospodárskych plánov vyhotovovan˘ch na päÈ rokov
a povinnosÈ zalesÀovaÈ vyrúbanú alebo vyklãovanú lesnú plochu do urãitého ter-
mínu. Takto komplexne vypracovan˘ uhorsk˘ lesn˘ zákon teda znamenal v˘raz-
n˘ pokrok oproti predchádzajúcim predpisom, viditeºne odráÏal vysokú úroveÀ
lesníckej vedy a praxe, a aj keì jeho dodrÏiavanie v nasledujúcich desaÈroãiach
nebolo dôsledné, veºkou mierou prispel k zachovaniu na‰ich lesov. O jeho vyso-
kej odbornej úrovni a nadãasovosti svedãí aj fakt, Ïe ostal u nás v platnosti aÏ do
roku 1960.

Od 1. januára 1881 pre‰lo spravovanie ‰tátnych lesov z rezortu ministerstva
financií do rezortu ministerstva pôdohospodárstva, priemyslu a obchodu.
ZároveÀ sa oddeºuje lesníctvo od poºnohospodárstva a nastáva decentrali-
zácia erárnej správy lesov. V Banskej Bystrici vzniklo Lesné riaditeºstvo
(ErdŒigazgatóság), v Liptovskom Hrádku samostatn˘ Hlavn˘ lesn˘ úrad
(FŒerdŒhivatal), v Solivare tieÏ samostatn˘ Lesn˘ úrad (ErdŒhivatal) a v Îar-
novici Lesn˘ úrad, ktor˘ v niektor˘ch záleÏitostiach podliehal Lesnému
riaditeºstvu v Banskej Bystrici. Takto ustanovená organizácia ‰tátnych le-
sov nebola stála a podºa potrieb sa menila. Bolo to preto, Ïe sa menili sídla
lesn˘ch správ a posúvali sa urãité ãiastky lesov k jednotliv˘m lesn˘m sprá-
vam.

Roku 1905 bola na Slovensku takáto organizácia ‰tátnych lesov:

1. Uhorské kráºovské lesné riaditeºstvo v Banskej Bystrici s lesn˘mi sprá-
vami: Brezno, Staré Hory, ·tiavniãka, Svät˘ Ondrej, Badín, Zvolen, Slovenská
ªupãa, Krám, Hronec, Dobroã, BeÀu‰, Jesenie, Predajná, Bacúch, Sihla, Micha-
lová, Luãatín.

Peãiatka Hlavného banské-
ho úradu v Smolníku, 1862
(·tátny ústredn˘ bansk˘
archív v Banskej ·tiavnici)

Peãiatka Lesného riadi-
teºstva v Banskej Bystrici,
1887 (Horehronské múzeum

v Brezne)

Budova správy komorského
majetku v Solivare, 1979
(Slovenské technické mú-

zeum v Ko‰iciach)

1 8 8 1

Uhorské kráºovské
lesné
riaditeºstvo
v Banskej
Bystrici

Uhorsk˘ kráºovsk˘
hlavn˘
lesn˘ úrad
v Liptovskom
Hrádku
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2. Uhorsk˘ kráºovsk˘ hlavn˘ lesn˘ úrad v Liptovskom Hrádku s lesn˘mi
správami: Osada, âierny Váh, V˘chodná, ªubochÀa, MaluÏiná, RuÏomberok,
Svarín, Tepliãka, Veºká.

3. Uhorsk˘ kráºovsk˘ lesn˘ úrad v Îarnovici s lesn˘mi správami: Jalná,
Brod, Voznica, Hliník, Kremnica, Banská ·tiavnica, Piarg.

4. Uhorsk˘ kráºovsk˘ lesn˘ úrad v Solivare s lesn˘mi správami: Zlatá Idka,
Kecerovské Pekºany, Smolník, Koko‰ovce. Po odkúpení zborovského panstva
do vlastníctva ‰tátu roku 1907 bola zriadená lesná správa v Zborove.

Vy‰‰ie spomínan˘ uhorsk˘ lesn˘ zákon stanovil v § 36 a 37 presné pod-
mienky v˘konu lesníckej sluÏby pre vnútorn˘ správny personál – lesn˘ch úrad-
níkov a vonkaj‰í lesnícky personál – horárov. Lesn˘m úradníkom sa mohla staÈ
len bezúhonná osoba, ktorá s dobr˘m prospechom absolvovala lesnícky odbor
bansko‰tiavnickej akadémie a zloÏila ‰tátnu lesnícku skú‰ku. Horárom sa mohla
staÈ len bezúhonná osoba, ktorá dov⁄‰ila 24 rokov a absolvovala odbornú horár-
sku skú‰ku s dobr˘m prospechom. V‰etci, ktorí splnili poÏadované kritériá a na-
stupovali do lesníckej sluÏby na ktoromkoºvek poste, museli zloÏiÈ prísahu.

Uhorsk˘
kráºovsk˘
lesn˘ úrad
v Îarnovici

Uhorsk˘
kráºovsk˘
lesn˘ úrad
v Solivare

„Ja … prisahám na svoju ãesÈ a dobré svedomie, Ïe les mojej ochrane zvere-
n˘, divú zver a vôbec v‰etko, ão k lesu patrí, budem pilne a svedomite hájiÈ a pred
akoukoºvek ‰kodou dºa svojich moÏností chrániÈ, Ïe t˘ch, ktorí les alebo ãokoºvek
k nemu patriace po‰kodiÈ by chceli alebo uÏ po‰kodili, bez ohºadu na osobu,
v zmysle zákona budem pokutovaÈ a dºa svojho svedomia bezodkladne oznámim
a udám, na nevinného nikdy niã nepoviem, bez vedomia a súhlasu svojho pred-
staveného alebo bez nevyhnuteºnej potreby svoju sluÏbu neopustím a o v‰etkom,
ão mi bolo zverené, v kaÏdom ãase poãet vydám. Tak prisahám.“

Na základe takto zloÏenej prísahy sa horári, ale aj úradníci vo v˘kone sluÏ-
by pokladali za orgány verejnej bezpeãnosti, a preto smeli nosiÈ strelnú zbraÀ.
Horári okrem lesného priestupkového denníka, do ktorého zapisovali priestup-
ky zistené v lese, viedli sluÏobnú kniÏku o dennej práci a opatreniach v lese,
ktorá bola dôleÏit˘m dokladom pre sluÏobnú potrebu, pre úrady a súdy. Nosili
rovno‰atu so zelen˘mi v˘loÏkami, na ktor˘ch bola ‰tylizácia dubového listu.
Strieborná páska a poãet Ïaluìov oznaãovali sluÏobnú hodnosÈ.

Vysoko‰kolské vzdelanie pre vy‰‰í lesnícky presonál, ktoré urãoval zákon,
naìalej v plnej miere poskytovala bansko‰tiavnická akadémia. Po reorganizo-
vaní ‰tátnej lesnej správy v˘razne stúpol poãet ‰tudentov lesníctva a v priebehu
niekoºk˘ch rokov sa systemizované miesta zaplnili kvalifikovan˘mi zamestnan-
cami. Vysoká úroveÀ profesorského zboru jej lesníckeho odboru bola po desaÈ-

Byt lesného inÏiniera v Mi-
chalovej, zaãiatok 20. storo-
ãia (Horehronské múzeum

v Brezne)

Diplom Jozefa Hudeca
o ukonãení ‰túdia lesnícke-
ho inÏinierstva v Banskej
·tiavnici roku 1916 (Lesníc-
ke a drevárske múzeum vo

Zvolene)
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Najstar‰ie zábery z manipu-
lácie s drevom v ‰tátnych
lesoch na Pohroní okolo

roku 1896
Pálenie drevného uhlia a vy-
Èahovanie zachyteného dre-
va vo vodnom kanáli pri
hrabliach (Stredoslovenské
múzeum v Banskej Bystrici)
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roãia zárukou zvy‰ovania kvality v˘uãby a napredovania lesníckej vedy a v˘sku-
mu, ktorého v˘sledky tak úspe‰ne prená‰ali do praxe jej absolventi. V 80. rokoch
sa dobudovali a ustálili pomery na lesníckom odbore akadémie, ão umoÏnilo
predov‰etk˘m rozvoj vedy. Roku 1898 bola na pôde akadémie zaloÏená Ústred-
ná v˘skumná stanica. Pre niÏ‰í lesn˘ personál sa ãasom ukázalo ako nedostatoã-
né absolvovanie len odbornej lesníckej skú‰ky, a preto bola preÀ roku 1885 zria-
dená v Liptovskom Hrádku dvojroãná Horárska odborná ‰kola. Na ‰kole vyuão-
vali predov‰etk˘m lesní odborníci zo ‰tátnych lesov. Najvyhºadávanej‰ou uãeb-
nou pomôckou na ‰kole a v príprave na horárske skú‰ky sa stala príruãka Horár
(ErdŒŒr), ktorej autorom bol v˘znamn˘ lesnícky predstaviteº Albert BedŒ.

Nové spoloãenské pomery dovoºovali presadiÈ v uhorskom lesnom zákone
aj snahu ‰tátu o zachovanie zdrav˘ch a produkãn˘ch lesov v správe in˘ch ako
‰tátnych vlastníkov, a preto stanovil v III. odseku nad v‰etk˘mi lesmi ‰tátny
dozor, ktor˘ vykonávali ‰tátne lesné in‰pektoráty. Lesného in‰pektora menoval
na návrh panovníka minister pôdohospodárstva, priemyslu a obchodu. Jeho prá-
vomoc bola rozsiahla. Dozeral na plnenie ustanovenia lesného zákona, nariade-
ní ministra a lesopolicajn˘ch orgánov prvého stupÀa. Kontroloval dodrÏiavanie
lesn˘ch hospodárskych plánov. Priestupky proti zákonu a nariadeniam hlásil prí-
slu‰nému administratívnemu v˘boru. Podºa zákonného ãlánku 19 z roku 1898
o ‰tátnej správe ne‰tátnych lesov boli v Ïupách zriadené ‰tátne lesné úrady.

Na zabezpeãenie spoloãensk˘ch potrieb lesníctva zriadilo uhorské minister-
stvo pôdohospodárstva roku 1880 Krajinsk˘ lesn˘ fond, ktor˘ slúÏil na pomoc
lesníckemu ‰kolstvu, na vydávanie lesníckej literatúry, na ‰írenie lesníckych
vedomostí a na v‰eobecné povznesenie lesného hospodárstva. Prostriedky sa zís-
kavali najmä z pokút za lesné a lesodohliadacie priestupky, z predaja vecí zha-
ban˘ch podºa lesného zákona a zo skú‰obn˘ch poplatkov za lesnícke ‰tátne a ho-
rárske ‰kú‰ky.

Jednou z ustanovizní, ktorá sa zaslúÏila o vydanie lesného zákona a ‰írenie
lesníckej osvety, bol Krajinsk˘ lesnícky spolok, ktor˘ vznikol roku 1866 pretvo-
rením b˘valého Uhorského lesníckeho spolku zaloÏeného roku 1851. Nov˘ spo-
lok mal otvorenú cestu k ústredn˘m politick˘m a hospodárskym orgánom, a te-
da aj moÏnosÈ dosahovaÈ urãité v˘hody v prospech lesného hospodárstva. Vlast-
nil nemal˘ kapitál, z ktorého podporoval kultúrne lesnícke podujatia, konferen-
cie, ‰kolské ‰tipendiá ãi vydávanie odbornej lesníckej literatúry. Spolok vydával
lesnícky ãasopis Lesnícke listy (Erdészeti Lapok).

Technick˘ pokrok a v˘dobytky priemyselnej revolúcie neobi‰li ani lesné
hospodárstvo. Najviac sa uplatnila parná sila a v˘razne posunula lesnícku
v˘robu vpred. Na pílach sa zaãínajú od 70. rokov 19. storoãia zavádzaÈ parné
stroje a na ‰tátnu Ïelezniãnú sieÈ sa v prv˘ch rokoch 20. storoãia  napájajú prvé
lesné úzkorozchodné Ïeleznice. Lesné hospodárstvo tak sprístupnilo odºahlej‰ie
a dopravne ÈaÏ‰ie prístupné lesné porasty a vyÈaÏenú drevnú hmotu dopravilo
k nov˘m aj vzdialenej‰ím odbytiskám. Vylúãila sa tak sezónnosÈ dopravy dreva,
ktorú dovtedy zabezpeãovala prevaÏne vodná cesta. Dolinami lesov v ‰tátnej
správe boli postupne vybudované trate lesn˘ch Ïelezníc v povodí âierneho Hro-
na (1910), âierneho Váhu (1912), Turca (1916), do bansk˘ch miest Smolník
(1909) a Solivar (1917) atì.

Koniec 19. a zaãiatok 20. storoãia bol obdobím znaãného rozvoja lesníctva.
Ukázala sa opodstatnenosÈ lesníctva ako samostatného odboru v národnom
hospodárstve. Zavádzanie stále efektívnej‰ích metód do lesného hospodárstva
priná‰alo oãakávané v˘sledky. Trvalá obnova lesa sa stávala samozrejmej‰ou
a zachovanie zdravého lesa nasledujúcim generáciám kaÏdodennou povin-
nosÈou. Rozvíja sa lesnícke ‰kolstvo a veda, roz‰iruje sa odborná lesnícka
literatúra. Tento na pohºad ideálny stav preru‰ili roky prvej svetovej vojny a ná-

Lesník v ãase osobného
voºna, tlaã, 30. – 40. roky
20. storoãia, Brusno (Hore-
hronské múzeum v Brezne)

Platobná kniÏka Vojtecha
Janovického, doãasného les-
ného praktikanta v Solivare,
1899 (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Rukopis horára Augusta Pa-
lásthyho v kniÏke Horár od
Alberta BedŒa (Lesnícke
a drevárske múzeum vo

Zvolene)

Od_lesov-zlom  13.11.2003  17:33  Stránka 34



35

stup nov˘ch spoloãensk˘ch pomerov, ktor˘m sa muselo prispôsobovaÈ aj
lesníctvo.

Októbrové udalosti roku 1918 znamenali pre Slovákov obrovskú zmenu. Po
pribliÏne ‰tyroch storoãiach trvania zanikla Rakúsko-uhorská monarchia a záro-
veÀ, ako povedal ãeln˘ predstaviteº Slovenskej ºudovej strany Andrej Hlinka,
„nevydarilo sa ani tisícroãné manÏelstvo s Maìarmi“. DÀa 28. októbra 1918 bola
v Prahe vyhlásená âeskoslovenská republika a následne 30. októbra prijala Slo-
venská národná rada v Martine Deklaráciu slovenského národa, ktorou sa Slo-
vensko pripojilo k samostatnému âeskoslovensku. Na území Slovenska prevzal
najskôr vládu minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro ·robár spolu
so svojimi referentmi. AÏ roku 1928 sa na Slovensku vytvorila funkcia krajin-
ského prezidenta a bolo zvolené vlastné zastupiteºstvo. V˘voj mladého centra-
listicky riadeného ‰tátu ovplyvneného práve prebiehajúcimi medzinárodn˘mi u-
dalosÈami, znaãn˘mi administratívnymi a hospodárskymi rozdielnosÈami na jeho
území, rôznymi národnostn˘mi, kultúrnymi a politick˘mi poÏiadavkami bol ne-
smierne zloÏit˘. Slovensko v‰ak prv˘krát v dejinách dostalo svoje jasné hranice.
Na jeho území sa zaãal budovaÈ demokratick˘ systém, zaãal sa prebúdzaÈ slo-
vensk˘ politick˘ a spoloãensk˘ Ïivot, budovalo sa ‰kolstvo a veda, rozvíjala sa
kultúra a dvíhalo sa národné vedomie. V t˘chto zmenen˘ch podmienkach sa za-
ãal rozvoj slovenského lesného hospodárstva.

„Ve chvíli, kdy se scházíme k spoleãné práci, mám za vhodné, abychom si vy-
tkli cíl, za kter˘m jest nám se ubírati. VÛdãí hvûzdou ve‰kerého na‰eho my‰lení
a konání musí b˘ti spoleãná pevná vÛle usilovnû pracovati k prospûchu nám svû-
fien˘ch státních lesÛ a statkÛ. Ná‰ mlad˘ stát od nás oãekává vûcnou a jen vûcnou
práci…

Stává se, Ïe pri osobních zmûnách v úfiadech podrobují nastupující funkcio-
náfii své pfiedchÛdce kritice a to nûkdy kritice jednostranné, anebo dokonce ne-
spravedlivé. Vidí jen vadné stránky a chyby sv˘ch pfiedchÛdcÛ, hlásají, Ïe v‰ech-
no musí b˘ti jinak, lep‰í a Ïe v‰ude tfieba reforem. Nedopou‰tûjme se této chyby,
buìme jako odborníci spravedliví k na‰im pfiedchÛdcÛm, doznejme, Ïe dfiívûj‰í
správa byla dobrá a Ïe na‰i maìar‰tí kolegové mûli mnohá dobrá zafiízení, kte-
r˘ch jsme ve starém Rakousku postrádali. Stav lesÛ tohoto fieditelství je, pokud
jsem informován, dobr˘, a dopustili bychom se nevdûku vÛãi na‰im pfiedchÛd-
cÛm, kdybychom to neuznali. Îádné lidské dílo není dokonalé a nenajdou se le-
sy, o kter˘ch by bolo moÏno fiíci, Ïe jsou vrcholem dokonalosti. Lesní hospodáfi-
ství je ãinnost plynulá, pracovní klid v lesích znamená úpadek, a proto pokraãuj-
me na základech, které nalézáme, bez otálení, av‰ak i bez pfiekotnosti. Hlavním
polem na‰í ãinnosti budiÏ pûstování a ochrana lesÛ, neboÈ dle úspûchÛ na tomto
poli poznávají se pokrokoví lesníci, kter˘mi chceme zÛstati.“

Takto sa prihovoril Ing. J. Opletal svojim zamestnancom pri nástupe do funkcie
riaditeºa ·tátnych lesov a statkov v Banskej Bystrici 23. júla 1919 (Opletal, J.:
Moje pamûti. Diel II. Brno 1951).

Rozloha âeskoslovenskej republiky bola 14 351 190 ha. Lesná plocha zabe-
rala 4 662 790 ha, z toho na území Slovenska bolo 1 658 635 ha, ão predstavovalo
33,84 % z jeho rozlohy. ·tát prevzal logicky vlastníctvo eráru a ten sa stal zákla-
dom lesného majetku ‰tátu. I keì podiel tohto jednotne organizovaného lesného
celku nebol vysok˘, predstavoval jedin˘, niekoºko storoãí budovan˘ a rozvíjajúci
sa systém lesn˘ch správ (predt˘m úradov) so záujmom zveºaìovaÈ a ochraÀovaÈ
tento dôleÏit˘ hospodársky celok. Následn˘mi zákonn˘mi krokmi sa jeho plocha

Rok 1918

Národ svobode zle rozumie,
svobodu nerozli‰uje, vlastne
nerozoznáva od svobody,
myslí, Ïe má svobodu neob-
medzenú. Znaãne zaãal pus-
to‰iÈ krásne lesy – majetok to
drahocenn˘, ‰kody urobil
veºké, zvlá‰È v revíroch Slo-
venská ªupãa a revíre ·alko-
vá dielach, kde spusto‰ili
1000 – 2000 kusov kmeÀov
80- aÏ 120-roãného porastu.
V zásobách palivového dre-
va odcudzili 200 – 300 m bu-
kového paliva. Páchatelia
boli väã‰inou zistení a súdu
oznámení. Následok je to
doby pováleãnej, keì v‰etko
obyvateºstvo je rozhorãené
nad ‰patn˘m osudom samé-
ho seba. Zvlá‰È národ slo-
vensk˘, ktor˘ túÏobne ãakal
po osvobodzení – v ktorom
sa neoãakávane octol –, keì
splnené boli nádeje osvobo-
dzenia, pomery boli rozhá-
rané – revoluãné, Ïe to bol
len chvíºkov˘ zápal, keì ne-
skor‰ie obyvateºstvo nahliad-
lo a krádeÏe sa zmen‰ili, – Ïe
‰kody tak spôsobené sú
znaãné, v ãom utrpí celé ná-
rodohospodárstvo, zvlá‰È

zo stanoviska lesníckeho.

Pamätník (pamätná kniha)
Lesnej správy v Slovenskej
ªupãi s prv˘m zápisom z ro-
ku 1892 (Lesy SR, ‰. p., Ban-
ská Bystrica, od‰tepn˘ závod

Slovenská ªupãa)
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zväã‰ovala. V tridsiatych rokoch uÏ ‰tát vlastnil na Slovensku 19,3 % z celkovej
v˘mery lesov. Hneì od zaãiatku nadviazala vznikajúca ãeskoslovenská ‰tátna
lesnícka organizácia na pôvodné organizaãné ãlenenie erárnych lesov rakúskej
i uhorskej ãasti monarchie. Správa ‰tátnych lesov a majetkov sa zaãlenila do jed-
ného z oddelení ministerstva pôdohospodárstva v Prahe. Roku 1921 prevzalo
funkciu tohto oddelenia Generálne riaditeºstvo ‰tátnych lesov a majetkov ako
VIII. odbor ministerstva. Promptne reagovalo aj lesnícke zákonodárstvo. V de-
cembri 1918 odsúhlasilo Národné zhromaÏdenie v Prahe zákon ã. 82 o doãasnej
ochrane lesov, ktor˘m sa na Slovensku obnovila platnosÈ uhorského zákonného
ãlánku 31 z roku 1879 a zákonného ãlánku 19 z roku 1898. Pre ãeské krajiny na-
ìalej platil rí‰sky zákon ã. 250 z roku 1852. Zmyslom tohto legislatívneho kroku
bolo najmä zabezpeãenie pokojného prechodu ‰tátnych lesn˘ch organizácií do
právomoci nového ‰tátu a zabránenie pusto‰eniu a drancovaniu lesov. Lesníctvo
bolo vystavené, najmä na Slovensku v súvislosti so zloÏit˘mi sociálno-hospodár-
skymi pomermi roºníkov v prv˘ch rokoch existencie âSR, rozliãn˘m tlakom,
ktoré vyniesli do popredia otázku roz‰irovania pastvín na úkor lesn˘ch porastov.

Vykonávacie nariadenie Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska z roku
1919 ã. 90/2708 zem. (tzv. ·robárov zákon) znamenalo pre slovenské lesy sku-
toãnú skazu. NielenÏe sa umoÏnilo pasenie vo v‰etk˘ch lesoch star‰ích ako 20 ro-
kov, ale navy‰e sa aj premenila lesná pôda na pasienkovú. Toto „rie‰enie“ pretr-
valo aÏ do roku 1960, keì sa pasenie lesn˘m zákonom ã. 166/1960 Zb. zakázalo.
Druh˘m nebezpeãenstvom lesného hospodárstva v medzivojnovom období boli
svojvoºné a nadmerné ÈaÏby, po ktor˘ch nasledoval nekontrolovateºn˘ rozpredaj
a export dreva. Vládnym nariadením ã. 213/1920 Zb. sa upravilo zásobovanie
obyvateºstva palivov˘m drevom i obchod s drevom. Dohºad nad obchodom
s drevom vykonávala âeskoslovenská drevárska komisia. V˘znamn˘m právnym
predpisom v boji proti pusto‰eniu lesov bol zákon ã. 37 z roku 1928 o doãasnej
ochrane lesov a vládne  nariadenie ã. 97 z roku 1930, ktor˘m sa tento zákon vy-
konával. Tieto zákonné normy zachovali platnosÈ hospodáriÈ podºa hospodár-
skeho plánu a roz‰írili povinnosÈ vypracovaÈ hospodárske plány na v‰etk˘ch
vlastníkov, ktor˘ch lesn˘ majetok bol väã‰í ako 50 ha. I‰lo o dôleÏit˘ krok k rea-
lizácii usporiadaného lesného hospodárstva.

List vládneho referenta pre
„zemûdûlstvo“ z minister-
stva s plnou mocou pre sprá-
vu Slovenska Dr. Pavla Bla-
ha z 20. mája 1919. V‰etk˘m
‰tátnym lesn˘m úradom
dôrazne pripomína dodrÏia-
vanie a plné re‰pektovanie
zákona o doãasnej ochrane
lesov pri vydávaní povolenia
v˘rubu dreva (·tátny archív

v Banskej Bystrici)
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Zákonom ã. 404 z roku 1922 úãinn˘m od 1. 1. 1923 a vládnym nariadením
ã. 206 z roku 1924 zaãali byÈ ‰tátne lesy a majetky spravované podºa zásad
obchodného hospodárenia ako ‰tátny podnik v medziach schváleného ‰tátneho
rozpoãtu ministerstva pôdohospodárstva. Ústredné riaditeºstvo ·tátnych lesov
a majetkov (ÚR·LM) ako samostatn˘ odbor VIII. zabezpeãovalo ústredné
vedenie, in‰pekciu a kontrolu celého podniku s názvom âeskoslovenské státní
lesy a statky za úãasti správneho zboru pozostávajúceho z deviatich ãlenov,
deviatich náhradníkov a jedného  zapisovateºa. Tento celo‰tátny podnik vznikol
ako zdruÏenie rôznych podnikov lesnej a poºnohospodárskej prvov˘roby, z rôz-
neho pozemkového majetku pôvodne ‰tátneho (b˘val˘ erár) i súkromného
(majetok ãlenov panovníckej rodiny), rozdielne organizovaného a rozklada-
júceho sa v rôznych ãastiach republiky s rôznymi hospodárskymi pomermi.
Správa ‰tátnych lesov si pred seba postavila dôleÏitú úlohu: zjednotiÈ túto orga-
nizaãnú rôznorodosÈ tak, aby vyhovovala hospodárskym pomerom jednotliv˘ch
ãastí republiky a zároveÀ spæÀala poÏiadavku rentability podniku. Toto rie‰enie
správy a organizácie takého rozsiahleho ‰tátneho podniku ekonomicky spravo-
vaného podºa zásad obchodného hospodárenia bolo na zaãiatku 20. rokov v zá-
padnej i strednej Európe ojedinelé. Nebolo jednoduché, stretávalo sa s rôznymi
vedºaj‰ími problémami, bolo ovplyvÀované politick˘m v˘vojom i ekonomickou
situáciou krajiny. Podnik sa stal dôleÏit˘m stabiln˘m ãlánkom ãeskoslovenskej
ekonomiky a dokázal preÏiÈ i politické otrasy konca tridsiatych rokov. Jeho
organizaãná forma vydrÏala dlh‰ie ako samotná republika. Zmeny pri‰li aÏ po
roku 1945.

Podnik âeskoslovenské ‰tátne lesy a majetky vznikol zo ‰tátnych lesov
a majetkov b˘valej rakúsko-uhorskej monarchie, z lesov a majetkov ãlenov b˘-
valej panovníckej rodiny (zákon ã. 354 z roku 1921 o prevzatí majetkov pripa-
dajúcich podºa mierov˘ch zmlúv ãesko-slovenského ‰tátu) a jednak zo zabrané-
ho pozemkového majetku (zákon o pozemkovej reforme a dohody medzi ·tát-
nym pozemkov˘m úradom a ministerstvom pôdohospodárstva) po‰tátÀovacou
akciou a v˘menou. Okrem toho podnik spravoval e‰te nadaãnú pôdu, kompose-
sorátnu pôdu v Oravskom Podzámku a vlastnil poãetné priemyselné a poºno-
hospodárske závody. K 1. januáru 1938 bola rozloha podniku 1 156 211 ha, z ão-
ho les tvorilo 968 341 ha. Na Slovensko pripadalo z tejto rozlohy 378 168 ha a le-
sy zaberali plochu 322 897 ha. Podnik mal majetok rozloÏen˘ po celej vtedaj‰ej
âSR od âiech cez Moravu a Sliezsko, Slovensko aÏ po Podkarpatskú Rus. Bol
rozdelen˘ medzi 12 riaditeºstiev âeskoslovensk˘ch ‰tátnych lesov a majetkov.
S cieºom utvoriÈ jednotnú správnu sústavu sa k 1. januáru 1935 ustanovila nová
organizácia podniku s názvom ·tátne lesy a majetky. Základné podnikové jed-
notky predstavovali miestne správy, ktoré ako orgány I. stolice zabezpeãovali
správu a hospodárenie na pridelenom ‰tátnom majetku. âlenili sa na polesia
a ìalej na lesné ochranné okresy. Správnym orgánom II. stolice boli riaditeºstvá,
ktoré spravovali územne vymedzenú a hospodársky svojráznu oblasÈ skladajúcu
sa z urãitého poãtu správ. Riadili ich hospodárenie a vykonávali kontrolu. Na ú-
zemí Slovenska sídlili riaditeºstvá v Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku, v Îar-
novici, Solivare a Oravskom Podzámku (z jeho rozlohy bolo 77,7 % ‰tátnym ma-
jetkom). Ústredné vedenie a správu celého podniku zabezpeãovalo Ústredné
riaditeºstvo âeskoslovensk˘ch ‰tátnych lesov a statkov v Prahe (správny orgán
III. stolice) na ãele s riaditeºom. Za úãasti správneho zboru zabezpeãovalo vede-
nie, in‰pekciu a kontrolu podniku. V˘hradn˘ predaj dreva a drevárskych v˘rob-
kov podniku obstarávala âeskoslovenská ústredná predajÀa dreva, akciová spo-
loãnosÈ, v Prahe, zriadená roku 1932 s 51 % úãasÈou ‰tátu. Na v˘voz dreva do
Maìarska sa vytvorilo druÏstvo Dredoma v Bratislave, v ktorom mali âeskoslo-
venské ‰tátne lesy a statky 51 % podiel.

1 9 2 3

âeskoslovenské
‰tátne lesy
a majetky

Riaditeºstvá
âeskoslovensk˘ch
‰tátnych lesov
a majetkov
v Banskej
Bystrici,
v Îarnovici,
v Liptovskom
Hrádku,
v Solivare
a v Oravskom
Podzámku

Znak ·tátnych lesov a ma-
jetkov (Lesnícke a drevár-

ske múzeum vo Zvolene)

Prisahám a sºubujem na svo-
ju ãesÈ a svedomie, Ïe âesko-
slovenskej republike budem
vÏdy vern˘ a jej vláde poslu‰-
n˘, Ïe budem v‰etky zákony
zachovávaÈ, v‰etky svoje slu-
Ïobné povinnosti podºa plat-
n˘ch zákonov a nariadení
vykonávaÈ pilne, svedomite
a nestranne, úradného ta-
jomstva neprezradím, príka-
zom svojich predstaven˘ch
budem poslu‰n˘ a vo v‰et-
kom svojom jednaní len pro-
spechu ‰tátu a záujmu sluÏby

budem dbaÈ.

SluÏobná prísaha, SluÏobn˘
poriadok pre zamestnancov
podniku ·tátne lesy a majet-

ky, Banská Bystrica, 1932
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Prv˘m generálnym riaditeºom e‰te âeskoslovensk˘ch ‰tátnych lesov a stat-
kov bol Ing. Josef Opletal. Do Prahy odi‰iel priamo z funkcie prvého riaditeºa
·tátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici. Vo svojich pamätiach spomína:
„Louãil jsem se tûÏko se sv˘m pÛsobi‰tûm v B. Bystfiici, kde mi byl les tak blízk˘m
a kde jsem se vyãerpával v práci, která byla pro mne rozko‰í. Louãil jsem se tûÏ-
ce se sv˘mi spolupracovníky, ktefií mi byli nezi‰tnû oddáni a kter˘m jsem byl za-
vázán díkem za to, Ïe ãistota správy baÀskobystfiického fieditelství zÛstala nepo-
ru‰ena. Útûchou bylo mi vûdomí, Ïe na svém novém pÛsobi‰ti zÛstanu i nadále
spojen se slovensk˘mi lesy, které mi pfiirostly k srdci.“

Po Àom od roku 1923 bol dlhoroãn˘m predsedom správnej rady a zároveÀ
generálnym riaditeºom podniku Ing. Dr. Karel ·iman.

Najväã‰iu v˘meru malo riaditeºstvo v Banskej Bystrici (110 865 ha), potom
nasledovalo riaditeºstvo v Solivare, riaditeºstvo v Liptovskom Hrádku a najmen-
‰iu v˘meru 77 930 ha malo riaditeºstvo v Îarnovici. âasÈ majetku ·tátnych lesov
a statkov zo Slovenska s v˘merou 11 797 ha e‰te spravovali riaditeºstvá v Hodo-
níne (správy ‰tátnych lesov v ·a‰tíne a Holíãi, správa ‰tátnych majetkov v Holíãi,
polesie Îeliezovce, hájenstvo Rajka-·amorín) a vo Fr˘dku (polesie Beskyd-

-Lomná). Hlavn˘m hospodárskym odvetvím podniku bolo lesné hospodárstvo
a s ním spojené lesné priemyselné závody.

Slovenské ‰tátne lesy tvorili zväã‰a súvislé veºké komplexy s bohat˘mi zá-
sobami dreva. Vcelku boli hospodársky sprístupnené lesn˘mi cestami a Ïelezni-
cami, ktoré sa zaãali budovaÈ e‰te pred vznikom âSR. Postupne prechádzali
z vodnej dopravy dreva na suchozemskú. Najv˘znamnej‰ími boli âiernohronská
lesná Ïeleznica, lesná Ïeleznica O‰ãadnica – Zákamenné, âiernováÏska lesná
Ïeleznica a Vígºa‰ská lesná Ïeleznica. Intenzívnej‰ie hospodárenie na men‰ích
plochách v‰ak znamenalo ìal‰ie budovanie lesn˘ch ciest a Ïelezníc veden˘ch
hlavn˘mi údoliami, budovanie siete prípojn˘ch dopravn˘ch prostriedkov – ciest,
lanoviek, ‰mykov a drevoskladov. Na území slovensk˘ch riaditeºstiev sa nachá-
dzali najväã‰ie závody – píly (v Banskej Bystrici, Îarnovici, Polomke, ·tiavniã-
ke, Liptovskom Hrádku). Predaj a spracovanie drevnej suroviny (podvaly, guºa-
tina, rezivo, drevné uhlie) znamenali dôleÏit˘ zdroj príjmov ‰tátneho podniku.

Banskobystrické riaditeºstvo ·tátnych lesov a majetkov malo v medzivoj-
novom období v˘znamné postavenie nielen vìaka najväã‰ej ploche lesov, ktorú
obhospodarovalo, ale i preto, Ïe bolo povaÏované za kolísku a v˘chodisko slo-

Organizaãná mapa ·tátnych
lesov a majetkov, 1928 (Les-
nícke a drevárske múzeum

vo Zvolene)

Ing. Josef Opletal, prv˘ ria-
diteº ·tátnych lesov a ma-
jetkov v Banskej Bystrici
(1919 – 1921) a prv˘ generál-
ny riaditeº âeskosloven-
sk˘ch ‰tátnych lesov a ma-
jetkov v Prahe (1921 – 1923),
vysoko‰kolsk˘ profesor
a rektor Vysokej ‰koly ze-
mûdûlskej v Brne (Lesníc-
ke a drevárske múzeum vo

Zvolene)
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venského lesníctva vôbec vzhºadom na ich pôvodné komorské vlastníctvo. UÏ
v novembri roku 1918 sa na riaditeºstve zaãalo úradovaÈ v slovenskej reãi a 4. ja-
nuára 1919 prevzali riaditeºstvo vládou poverení komisári. Maìarského riadite-
ºa Vojtecha Teme‰váryho nahradil v marci 1919 Julius Indra, ktor˘ bol poveren˘
vedením. Prv˘m vymenovan˘m riaditeºom sa v júli 1919 stal ministersk˘ radca
Ing. Dr. Josef Opletal. V správe riaditeºstva z roku 1928 sa uvádza, Ïe bol „v˘-
born˘ prednosta veºkej korporácie, vynikajúci, na slovo vzat˘ lesohospodár a or-
ganizaãn˘ talent“. Îiaº, v Banskej Bystrici sa zdrÏal krátko. UÏ roku 1921 ho vy-
striedal Ing. Vojtech Kelemen a roku 1934 Ing. Nikodém Panák. Postupne sa
banskobystrické riaditeºstvo stalo najv˘znamnej‰ou ‰tátnou in‰titúciou vtedaj‰ej
Pohronskej Ïupy, ktorá obhospodarovala 19 lesn˘ch správ na území stredného
Slovenska a Nízkych Tatier. Intenzívnej‰ie a racionálnej‰ie hospodárenie pri-
nieslo Ïiadan˘ efekt. Hlavná úloha prv˘ch poprevratov˘ch rokov – dostatok pa-
livového a úÏitkového dreva – bola zabezpeãená najmä zv˘‰enou ÈaÏbou a v˘-
hodn˘m obchodom, prvotn˘m spracovaním dreva na pílach riaden˘ch vo vlast-
nej réÏii, investovaním do lesného hospodárstva, vybudovaním a zdokonalením
dopravn˘ch spojení a prostriedkov, zaloÏením lesn˘ch ‰kôlok vo veºkom rozsa-

Rok 1921

V tomto roku bola zaloÏená
veºká lesná ‰kolka v D. I.
6/70, a, b, 73 v rozmere 218
k. j. Plocha bola vymeraná
na zapojenom lese roãnom.
Les bol zoÈat˘ naholo. Pne
a korene boli vytrhané klão-
vacím strojom systém Hu-
bertus. ·kolka je tak zaloÏe-
ná, Ïe sa nahali v urãitej diaº-
ke pásy stromov 5 – 8 m ‰iro-
ké (tzv. kulisy) stáÈ. Jedna
kulisa od druhej je vzdialená
asi na 35 – 88 m, kulisy slú-
Ïia ão dobré stienidlá poãas
suchoty. V ‰kolke sa pestujú
rôzne druhy tunaj‰ích, ale
i cudzozemsk˘ch jehliãna-

t˘ch a listnat˘ch stromkov.

Pamätník Lesnej správy
v Slovenskej ªupãi s prv˘m
zápisom z roku 1892 (Lesy
SR, ‰. p., Banská Bystrica,
od‰tepn˘ závod Slovenská 

ªupãa)

Ing. Karel ·iman, ústredn˘
riaditeº ·tátnych lesov a ma-
jetkov v Prahe (1923 – 1938)
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

·tátna parná píla v ·tiav-
niãke postavená v rokoch
1927 – 1929 (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)

Pozvanie na XII. zjazd Ú-
strednej Jednoty ãsl. lesníc-
tva do Banskej Bystrice,
12. aÏ 15. august 1923 (·tát-
ny archív v Banskej Bystrici)
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hu. Hádam najväã‰ou prekáÏkou lesného hospodárenia v medzivojnovom obdo-
bí boli nepriaznivé politické a spoloãenské pomery náchylné obetovaÈ lesné plo-
chy na chov dobytka, ktorého poãet rástol. Situácia bola taká hrozivá, Ïe riadi-
teºstvo bolo ochotné prepustiÈ niektoré ‰tátne lesné plochy poºnohospodárstvu,
aby zachránili „‰tátu zostávajúce plochy od dobytka“. Pri celkovej charakteristi-
ke banskobystrického riaditeºstva za zmienku stojí i fakt, Ïe sa na jeho pôde roz-
víjal záujem o históriu a následne i budovanie vlastného lesníckeho múzea uÏ
v prvej polovici 20. rokov. E‰te pred sformovaním prípravného v˘boru celoslo-
venského lesníckeho múzea pri âeskoslovenskom zemedelskom múzeu v Brati-
slave Július Barták, zamestnanec riaditeºstva, organizoval zbierky „kamenín,
drevín a pôd“ z jednotliv˘ch lesn˘ch správ riaditeºstva s cieºom vytvoriÈ lesohos-
podárske múzeum pri riaditeºstve v Banskej Bystrici.

V poradí druhé, ão do rozlohy i tradície, bolo Riaditeºstvo ·tátnych lesov
a majetkov v Solivare, ktoré obhospodarovalo lesy v˘chodného Slovenska. UÏ
od roku 1919 úradovalo pod t˘mto názvom a bolo pokraãovateºom erárneho les-
ného úradu so spravovacou plochou zmen‰enou o 5 lesn˘ch správ diósgyörske-

Július Barták, úãtovn˘ reví-
zor riaditeºstiev ·tátnych le-
sov a majetkov, riaditeº
Pôdohospodárskeho archívu
v Bratislave (1948 – 1955),
autor prác z histórie lesníc-
tva (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Správa lesnej Ïeleznice Hro-
nec – Ïelezniãn˘ most, loka-
lita Sv. Ján, 30. roky 20. sto-
roãia (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

V˘roba podvalov na Správe
·tátnych lesov a majetkov
vo Zvolene, 30. roky 20. sto-
roãia (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Rok 1931

K usnadneniu dozornej a o-
chrannej sluÏby pridelilo ria-
diteºstvo pre okres BaláÏe –
Kali‰te dva páry lyÏí. Pome-
ry robotnícke sú veºmi ÈaÏké,
nezamestnanosÈ, zvlá‰È v Ba-
láÏoch  medzi stálymi robot-
níkmi správy takmer úplná.
Povozníci sú sãasti nútení
predávaÈ kone pre nemoÏ-
nosÈ obÏivy, pokiaº neodi‰li
na lesné práce do ãesk˘ch
zemí k manipulácii v roz-

siahlych v˘vratiskách.

Pamätník Lesnej správy
v Slovenskej ªupãi s prv˘m
zápisom z roku 1892 (Lesy
SR, ‰. p., Banská Bystrica,
od‰tepn˘ závod Slovenská 

ªupãa)

Peãatidlo Riaditeºstva ·tát-
nych lesov v Soºnom Hra-
de (Solivar), 1918 (Lesnícke
a drevárske múzeum vo

Zvolene)

Odznak horára, 30. roky
20. storoãia (Horehronské

múzeum Brezno)
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ho panstva. Prv˘m prednostom riaditeºstva bol Slovák Ing. Július Klimko. V ro-
koch 1933 aÏ 1936 (po pôsobení v Îarnovici) tu bol riaditeºom Ing. Samuel Kri‰-
ka. Riaditeºstvo spravovalo 15 lesn˘ch správ, ktoré boli od seba oddelené cudzí-
mi majetkami. Problémom bolo zlé pripojenie na verejnú dopravu, ãasté prekla-
danie dreva a vyuÏívanie najmä animálnej prepravy. V dvadsiatych rokoch sa tu
vybudovala Delnianska lesná Ïeleznica (22,3 km).

Riaditeºstvo ‰tátnych lesov a statkov v Liptovskom Hrádku spravovalo lesy
na severn˘ch svahoch Nízkych Tatier a juÏn˘ch svahoch Vysok˘ch Tatier.
Nebolo to súvislé územie, ale malo v˘hodu, Ïe sa celé nachádzalo v povodí
Váhu. I‰lo o najÈaÏ‰í terén na Slovensku, ão sa t˘ka lesnej dopravy a stavby
objektov. DôleÏitú úlohu tu zohrávala najmä vodná doprava (drevo sa pre-
pravovalo formou pltí i vo voºnom stave aÏ do roku 1928), ktorá sa postupne
nahradila lesnou Ïeleznicou (âiernováÏska lesná Ïeleznica) a budovaním ciest
s cieºom zjednodu‰iÈ a zlacniÈ v˘voz. Od roku 1921 tu bol riaditeºom Ing. Juraj
Martinka. Jedn˘m z riaditeºov bol aj Ing. Nikodém Panák, ktor˘ neskôr pôsobil
v Banskej Bystrici. Riaditeºstvo malo 10 lesn˘ch správ.

Ing. Juraj Martinka viedol
stavbu budovy Riaditeºstva
·tátnych lesov a majetkov
v Banskej Bystrici (1913 –
1916), bol riaditeºom ·tát-
nych lesov a majetkov v Lip-
tovskom Hrádku (1921–
1930), zakladateºom Lesníc-
keho múzea pri âesko-
slovenskom zemedelskom
múzeu v Bratislave (1927)
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Tablo zamestnancov ·tátnej
lesnej správy v Hrádku nad
Váhom (dnes Liptovsk˘
Hrádok), 1925 (Múzeum
Janka Kráºa v Liptovskom

Mikulá‰i)

Budova (vºavo) Riaditeºstva
·tátnych lesov a majetkov
v Îarnovici v 1. polovici
20. storoãia (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)
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Riaditeºstvo ·tátnych lesov a majetkov v Îarnovici spravovalo lesy juhozá-
padného Slovenska a zahrnovalo 11 lesn˘ch správ. Îarnovica bola známa ako
pltnícka stanica e‰te roku 1924. Tu sa preberali plte prichádzajúce z Horehronia
a zostavovali sa nové z dreva zváÏaného povozmi k Hronu. E‰te v polovici 20.
rokov tu neboli lesné Ïeleznice. V opise tohto riaditeºstva vyhotoveného roku
1926 sa v súvislosti s prípravou vychádzky ãlenov Ústrednej jednoty ãeskoslo-
venského lesníctva do lesov správy Piarg zdôrazÀuje, Ïe je potrebné zaãaÈ inves-
tiãnú ãinnosÈ. Po prevzatí parnej píly do réÏie riaditeºstva sa zaãal budovaÈ
systém lesn˘ch Ïelezníc. Iniciátorom bol riaditeº Ing. Samuel Kri‰ka. V rokoch
1924 – 1927 sa budovala lesná Ïeleznica v smere na Hrabiãov a Pavlovu lúãku.
K jeho pôsobeniu na riaditeºstve v Îarnovici sa viaÏe i napísanie prv˘ch dvoch
pôvodn˘ch slovensk˘ch prác o lesnom hospodárení.

Riaditeºstvo Oravského komposesorátu bolo ustanovené nariadením minis-
terstva pôdohospodárstva v Prahe ã. 14 386 z 28. 2. 1923 po zániku vnútenej sprá-
vy. Popri riaditeºovi, ktor˘ vykonával administratívnu a hospodársku správu
podºa smerníc a úprav správneho v˘boru a direktív ministerstva, tu malo dôleÏi-

Ing. Samuel Kri‰ka, riaditeº
·tátnych lesov a majetkov
v Îarnovici (1921 – 1934)
a v Solivare (1934 – 1936),
vysoko‰kolsk˘ profesor
a popredn˘ slovensk˘ leso-
hospodár (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)

Sídlo správy a neskôr Ria-
diteºstva Oravského kom-
posesorátu v Oravskom
Podzámku (1923 – 1945)
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

té postavenie i valné zhromaÏdenie komposesorov. Ako rástol majetkov˘ podiel
‰tátu v komposesoráte, tak sa zniÏovala právomoc tohto zhromaÏdenia. Rozloha
Oravského komposesorátu bola 32 806 ha a najväã‰iu ãasÈ (85 %) tvorili lesy. Po-
zostával zo 6 lesn˘ch správ. Tak ako v predchádzajúcom období i po roku 1918
sa Oravsk˘ komposesorát zameriaval prevaÏne na exploatáciu lesného bohat-
stva. DôleÏit˘m medzníkom v sprístupnení lesn˘ch plôch bolo vybudovanie
lesnej Ïeleznice e‰te poãas vojny a jej následné roz‰irovanie a prepojenie jed-
notliv˘ch tratí v polovici dvadsiatych rokov. Oravsko-kysucká lesná Ïeleznica
s hlavn˘m Èahom Zákamenné – O‰ãadnica s viacer˘mi odboãkami mala roku
1930 dæÏku 110 km. Funkciu riaditeºa komposesorátu zastával do roku 1933
Ing. Nikodém Panák a potom Ing. Franti‰ek Vaãlena.

Z ãias Rakúsko-Uhorska pre‰li na jednotlivé lesné správy v‰etk˘ch riaditeº-
stiev ‰tátnych lesov tzv. patronátne povinnosti, medzi ktoré patrila aj starostli-
vosÈ o budovy – kostoly, fary a ‰koly v obvode lesnej správy, kontrolné náv‰tevy
vedúcich správ v t˘chto objektoch, dodávky paliva ich zamestnancom. Jej pred-
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stavitelia mali povinnosÈ presviedãaÈ sa i o kvalite vyuãovania a informovaÈ
o tom svoje nadriadené orgány. MnoÏstvo archívnych písomností dokumentujú-
cich tento patronát ‰tátnych lesov (v mnoh˘ch prípadoch i s vyãíslen˘mi finan-
ãn˘mi ãiastkami) len potvrdzuje váÏnosÈ a dôleÏitosÈ tejto povinnosti, ktorá zvy-
‰ovala v˘znam a upevÀovala postavenie lesn˘ch organizaãn˘ch jednotiek
v regióne a zároveÀ i celého ‰tátneho podniku.

V podniku ·tátne lesy a majetky pracovalo k 1. januáru 1938 1295 zamest-
nancov. Krátko po roku 1918 bol na Slovensku nedostatok odborného lesnícke-
ho personálu. Rie‰il sa príchodom lesníkov z ãesk˘ch krajín, zamestnan˘ch pre-
vaÏne v lesnej administratíve. Uznesením vlády zo dÀa 17. 7. 1928 bol schválen˘
pre zamestnancov podniku ·tátne lesy a majetky sluÏobn˘ poriadok. V Àom sa
hneì v 1. ãasti uvádzajú úradnícke kategórie a pre ne predpísané potrebné stup-
ne vzdelania. Ako nevyhnutné sa javilo vybudovaÈ lesnícke ‰kolstvo na získanie
dostatoãného mnoÏstva kvalifikovan˘ch lesn˘ch zamestnancov, na zabezpeãe-
nie, ochranu a zveºadenie ‰tátneho lesného majetku. Svoju odbornú spôsobilosÈ
získal v˘konn˘ personál prevaÏne v Liptovskom Hrádku na dvojroãnej horár-

List Riaditeºstva ·tátnych le-
sov a majetkov v Liptovskom
Hrádku z 19. decembra 1941
adresovan˘ Ústrednému ria-
diteºstvu ·LM v Bratislave
s údajmi o patronátoch ako
doplnok k v˘roãnej správe za
rok 1939 (Slovensk˘ národn˘
archív v Bratislave)

Menovanie Antona Ëa‰kého
za tovari‰a v rade stálych les-
n˘ch robotníkov v Lesnej
správe Dobroã, 1923 (Les-
nícke a drevárske múzeum

vo Zvolene)

Ilustrácie lesníckych unifo-
riem zo SluÏobného poriad-
ku pre zamestnancov podni-
ku ·tátne lesy a majetky
z roku 1932 (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)
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skej ‰kole, namiesto ktorej bola roku 1922 zriadená jednoroãná ‰kola pre les-
n˘ch hájnikov a popri nej i drevársko-piliarska ‰kola. Prvá stredná odborná les-
nícka ‰kola v âSR vznikla v Banskej ·tiavnici roku 1919 pod názvom âeskoslo-
venská ‰tátna stredná lesnícka ‰kola. Roku 1922 bola premenovaná na ·tátnu
vy‰‰iu lesnícku ‰kolu. Úsilie slovensk˘ch lesníkov presadiÈ obnovenie vysokej
‰koly lesníckej v Banskej ·tiavnici ako logickej pokraãovateºky Vysokej ‰koly
baníckej a lesníckej sa skonãilo bez podpory najmä ãesk˘ch poslancov na pôde
Národného zhromaÏdenia. Záujemcovia o lesné inÏinierstvo zo Slovenska ‰tu-
dovali buì na lesníckom odbore Vysokej ‰koly pôdohospodárskej v Brne, alebo
na âeskom vysokom uãení technickom v Prahe.

S rozvojom lesníctva úzko súviselo budovanie centier nielen stredného a vy-
sokého ‰kolstva, ale aj vedy a v˘skumu. Po roku 1918 bol ústredn˘ v˘skumn˘
ústav v Banskej ·tiavnici úplne zniãen˘ a lesnícke v˘skumníctvo bolo treba bu-
dovaÈ od základu. Pri ·tátnej vy‰‰ej lesníckej ‰kole v Banskej ·tiavnici bola zria-
dená v˘skumná lesnícka stanica. AÏ roku 1936 sa stanica osamostatnila a pod ve-
dením Ing. Dr. Bohuslava Polanského zaãala pracovaÈ ako ·tátny v˘skumn˘
ústav pre lesnícku biológiu vrátane pokusnej lesníckej stanice v Kysih˘bli. Roku
1926 bola obnovená i v˘skumná stanica v Liptovskom Hrádku, ktorá bola pri-
ãlenená k hájnickej ‰kole.

Ch˘bajúca vysoká lesnícka ‰kola, absencia lesníckej vedy a v˘skumnej ãin-
nosti na Slovensku zmobilizovali najmä lesnícke osadenstvo ·tátnych lesov
a majetkov, ktoré sa stretávalo so svojimi ãesk˘mi kolegami, publikovalo v ce-
lo‰tátnych ãasopisoch (âeskoslovensk˘ les, Lesnícka práce, âeskoslovensk˘ háj)
i v slovensk˘ch lesníckych ãasopisoch (Lesník, Les a drevo) a pôsobilo v spoloã-
n˘ch stavovsk˘ch organizáciách (Ústredná jednota ãeskoslovenského lesníctva,
Spolok ãeskoslovensk˘ch inÏinierov a architektov). V tomto prostredí sa zrodili
mnohé zaujímavé my‰lienky, aktivity a najmä osobnosti slovenského lesníctva.

Lesn˘ inÏinier Tibor Blatn˘ (pracovník riaditeºstva v Banskej Bystrici) bol
botanik, fytogeograf, ktor˘ sa cel˘ Ïivot venoval problematike prirodzeného roz-
‰írenia lesn˘ch drevín na Slovensku. Spolu s Ing. Tiborom ·Èastn˘m ju kniÏne
spracoval pod názvom Prirodzené roz‰írenie lesn˘ch drevín na Slovensku (Bra-
tislava 1959).

Popredn˘ slovensk˘ lesn˘ hospodár Ing. Samuel Kri‰ka (riaditeº ·tátnych
lesov a majetkov v Îarnovici a potom v Solivare) bol priekopníkom moderného
pestovania lesov s dôrazom na ich prirodzenú obnovu. Spolu s ãesk˘m inÏinie-
rom Josefom Opletalom zabránil exploataãn˘m ÈaÏbám v slovensk˘ch ‰tátnych
lesoch na zaãiatku dvadsiatych rokov, ktoré poÏadovali najmä poslanci agrárnej
strany. Je autorom prác s lesohospodárskym zameraním – Návod na vykonáva-
nie ÈaÏby a obnovy lesn˘ch porastov a Návod na v˘chovu lesn˘ch porastov.

V medzivojnovom období boli vypracované prvé slovenské historické prá-
ce z oblasti lesníctva. Ich autormi boli úãtovn˘ revízor ‰tátnych lesn˘ch riaditeº-
stiev Július Barták (Z minulosti ‰tátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej
Bystrice a Star˘ch Hôr; Banská Bystrica 1929) a lesn˘ hospodár Ing. Andrej Ka-
vuljak (Oravsk˘ komposesorát; Praha 1930), zamestnanec riaditeºstva kompose-
sorátu a neskôr riaditeºstva v Liptovskom Hrádku i v Banskej Bystrici.

V˘znamnou in‰titúciou, ktorej otvorenie pripravoval osobitn˘ v˘bor na ãele
s predsedom Ing. Jurajom Martinkom (vtedaj‰ím riaditeºom ·tátnych lesov
a majetkov v Liptovskom Hrádku) od roku 1927 bolo Lesnícke múzeum pri âes-
koslovenskom zemedelskom múzeu v Bratislave. Muzeálne zbierky sprístupnili
4. mája 1930 v budove teraj‰ieho Slovenského národného múzea na Vajanského
nábreÏí. Pri ich získavaní a zhotovovaní podali pomocnú ruku najmä zamestnan-
ci riaditeºstiev ·tátnych lesov a majetkov v Liptovskom Hrádku a v Banskej By-
strici.

Ing. Andrej Kavuljak, riadi-
teº ·tátnych lesov a majet-
kov v Banskej Bystrici v ro-
koch 1943 – 1949, historik
lesníctva (Lesnícke a drevár-

ske múzeum vo Zvolene)

Ing. Tibor Blatn˘, lesn˘ hos-
podár a fytogeograf, zástup-
ca ústredného riaditeºa ·tát-
nych lesov a majetkov Slo-
venskej krajiny (1938 – 1945)
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)
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Najstar‰ie zábery z manipu-
lácie s drevom v ‰tátnych
lesoch na Pohroní okolo

roku 1896
Spú‰Èanie dreva (Stredoslo-
venské múzeum v Banskej

Bystrici
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V medzivojnovom období sa plocha b˘valého lesného eráru obhospoda-
rovaného ‰tátnym podnikom roz‰írila. Aj naìalej platil na Slovensku uhorsk˘
lesn˘ zákon z roku 1879. Za nepriazniv˘ch sociálno-ekonomick˘ch pomerov
a lesnému hospodárstvu nie práve naklonenej spoloãensko-politickej situácii sa
podarilo presadiÈ my‰lienku ‰tátneho lesného podniku. Jeho následné fungo-
vanie len potvrdilo správnosÈ rozhodnutia a postupné kroky ‰tátneho lesného
hospodárenia priná‰ali prvé úspechy. Riaditeºstvá ‰tátnych lesov zamerali svoju
ãinnosÈ na lesnú v˘robu, robili sa cesty, zváÏnice a chodníky, budovali sa lesné
Ïeleznice, rozvíjali sa formy pribliÏovania a manipulácie s drevom. Roz‰irovala
sa prirodzená obnova lesov. Zanikol systém lesn˘ch úradov a zaviedol sa nov˘
systém lesn˘ch správ. Lesná správa sa stala ÈaÏiskovou organizaãnou jednotkou,
ktorá zabezpeãovala ãinnosÈ v zmysle lesného hospodárskeho plánu a podºa
právnych predpisov. V˘konn˘mi hospodárskymi jednotkami sa stali polesia.
Tieto najniÏ‰ie zloÏky organizaãnej ‰truktúry mali v nasledujúcich obdobiach
najväã‰í podiel pri pestovaní lesov, ktoré zostalo dôleÏit˘m ãlánkom ãinnosti
akejkoºvek organizaãnej formy lesného podniku.

UÏ roku 1922 bol predloÏen˘ do Národného zhromaÏdenia návrh zákona na
ochranu prírodn˘ch pamiatok. Îiaº, nebol prijat˘ a ochrana prírody zákonnou
cestou sa stala aktuálnou na Slovensku aÏ po roku 1945. Jednotná organizácia
‰tátnych lesov bola ak˘msi vzorom pre ostatn˘ch väã‰ích i men‰ích vlastníkov
lesov v pestovaní lesn˘ch porastov a v ich ochrane. ·tátni lesní zamestnanci vy-
víjali nemalé úsilie na ich záchranu a udrÏanie.

„Rok 1938 bol veºmi ru‰n˘ na politické udalosti, ão malo viac-menej vplyv aj
na lesné hospodárstvo. Tak v máji bolo povolan˘ch niekoºko roãníkov zálohy na
mimoriadne cviãenie, keì nastúpil aj jeden zamestnanec správy. DÀa 24. sep-
tembra bola vyhlásená v‰eobecná mobilizácia, a tak nastúpilo 6 zamestnancov
správy… DÀa 6. októbra bola vyhlásená autonómia Slovenska v Îiline, ão malo
za následok veºmi dôleÏité zmeny v osobách a vedení, ktoré sa uplatnili i v lesníc-
tve. ·tátne lesy na Slovensku sa osamostatnili s ústredím v Bratislave. Celé vede-
nie podniku pre‰lo do slovensk˘ch rúk. Generálnym riaditeºom ·tátnych lesov
a majetkov sa stal lesn˘ radca Ing. J. Biringer a riaditeºom Riaditeºstva ·tátnych
lesov a majetkov v Banskej Bystrici Ing. Róbert Binder. Udalosti na poãiatku ro-
ku mali za následok veºk˘ dopyt po dreve a produktoch z dreva, keì sa poãítalo
na vojnu. Poãas mobilizácie nastala v‰eobecná stagnácia v lesníctve, lebo bol ne-
dostatok pracovn˘ch síl a povozov. Aj sluÏba trpela nedostatkom personálu, hlav-
ne ochranná, ale ºud sa choval dosÈ disciplinovane.“

Zo zápisu do pamätníka za rok 1938, zaslaného zo Správy ·tátnych lesov
v Slovenskej ªupãi v júni roku 1939 na schválenie riaditeºstvu v Banskej
Bystrici.

UÏ 14. októbra 1938, t˘ÏdeÀ po vyhlásení autonómie Slovenska a vymeno-
vaní krajinskej autonómnej vlády, adresoval generálny riaditeº ·tátnych lesov
a majetkov Karel ·iman ministrovi poºnohospodárstva informaãnú správu. Ve-
novala sa podniku ·tátne lesy a statky v Prahe a obsahovala námety k správe
ãasti podniku na Slovensku v súvislosti s uznesením ministerskej rady zo 7. ok-
tóbra 1938, keì bola schválená dohoda so slovensk˘mi ministrami o prechode
kompetencií vo veciach slovensk˘ch do ich právomoci. Podºa tohto uznesenia
pre‰la Ústredná správa ·tátnych lesov a majetkov na Slovensku do kompetencie
ministra Pavla Teplanského, ktor˘ zaãiatkom novembra zriadil komisiu na odlú-
ãenie agendy ·tátnych lesov a majetkov Slovenskej krajiny.

Tituln˘ list z horárskej slu-
Ïobnej kniÏky Eugena Dere-
ra spravujúceho horársky
okres ·tubne zo ·tátnej les-
nej správy Staré Hory, 1932
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

1 9 3 8

·tátne lesy
a majetky
Slovenskej
republiky
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Uznesením slovenskej autonómnej vlády a v˘nosom ministerstva poºnohos-
podárstva v Prahe 18. 11. 1938 pod ã. j. 105 681-VIII/1 sa utvorilo Ústredné riadi-
teºstvo ·tátnych lesov a majetkov Slovenskej krajiny (ÚR·LM), ktoré krátko
pôsobilo v Prahe. Podnik bol najskôr zaãlenen˘ pod ministerstvo poºnohospo-
dárstva, ale po 14. marci 1939 sa zaãlenil pod ministerstvo hospodárstva ako jeho
X. odbor. ·tátne lesy a majetky Slovenskej republiky boli i naìalej spravované
podºa zákona ã. 404 z roku 1922 a vládneho nariadenia ã. 206 z roku 1924. Jeho ri-
aditeºom sa stal Ing. Jozef Biringer, jedin˘ Slovák zamestnan˘ pred rokom 1938
na Ústrednom riaditeºstve ·tátnych lesov a statkov v Prahe. Ako jeho zástupca
pôsobil Ing. Tibor Blatn˘. Pri ústrednom riaditeºstve bol zriaden˘ aj správny zbor
rozhodujúci o dôleÏit˘ch finanãn˘ch a hospodárskych ãinnostiach podniku.

Organizácia podniku podobne ako v predchádzajúcom období mala spæÀaÈ
poÏiadavku jednotného vedenia, prispôsobenia sa hospodárskym pomerom
a potrebám jednotliv˘ch oblastí, dosahovaÈ Ïiaducu rentabilitu. Viedenská arbit-
ráÏ v novembri 1938 sa len v malej miere dotkla rozlohy pozemkového majetku
podniku. Maìarsku boli odstúpené prevaÏne juÏné, málo lesnaté ãasti republiky

Peãiatka Ústredného riadi-
teºstva ·tátnych lesov a ma-
jetkov Slovenskej krajiny,
1939 (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Ing. Jozef Biringer, riaditeº
Ústredného riaditeºstva ·tát-
nych lesov a majetkov Slo-
venskej krajiny (1938 – 1945)
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Ing. Róbert Binder, riaditeº
·tátnych lesov a majetkov
v Banskej Bystrici v rokoch
1938 – 1942, neskôr vysoko-
‰kolsk˘ profesor a odborník
v lesníckom stavebníctve
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Budova Riaditeºstva ·tát-
nych lesov a majetkov vo
Zvolene (1942) postavená
podºa projektu architekta
Emila Bellu‰a (Lesnícke
a drevárske múzeum vo 

Zvolene)
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a Slovensko sa stalo treÈou najlesnatej‰ou krajinou Európy. Cel˘ podnik s po-
zemkov˘m majetkom s rozlohou 406 173 ha (roku 1943) a s 1656 zamestnanca-
mi spravovalo i naìalej 5 riaditeºstiev – v Banskej Bystrici (riaditeº Ing. R. Bin-
der, od roku 1943 Ing. A. Kavuljak), v Liptovskom Hrádku (riaditeº Ing. Andrej
Brna), v Îarnovici (od 1. 1. 1942 sídlilo vo Zvolene, riaditeºom bol Ing. Ján Bel-
la), v Solivare (riaditeº Ing. Vojtech Bukovãan) a v Oravskom Podzámku (pred-
nosta riaditeºstva Ing. Peter ÎelezÀák). SúãasÈou ústredného riaditeºstva bolo
i poºnohospodárske oddelenie (6 správ ‰tátnych majetkov). Riaditeºstvá sa ãle-
nili na lesné správy, ktoré viedli vysoko‰kolsky vzdelaní lesní hospodári (v˘me-
ra 5000 – 10 000 ha) a tie rovnako ako v predchádzajúcom období na men‰ie pre-
vádzkové jednotky: polesia (1200 – 2000 ha), píly, dielne na ãele so stredo‰kol-
sky vzdelan˘mi úradníkmi. Základné pracovné jednotky boli lesné ochranné
okresy, hájnictvá (500 – 700 ha), dvory, sklady. Ich vedenie bolo zverené absol-
ventom hájnick˘ch a drevársko-piliarskych ‰kôl.

Roku 1943 podnik ·tátne lesy a majetky spravoval 59 lesn˘ch správ, 15 píl
(z nich 7 v prenájme), 3 lesné Ïeleznice, 1 semenársky závod, 6 správ ‰tátnych
majetkov a Oravsk˘ komposesorát. V tomto období z lesn˘ch majiteºov naj-
väã‰iu plochu lesov vlastnil slovensk˘ ‰tát. Z celkovej lesnej plochy Slovenska
1 458 739,37 ha (rozloha Slovenska bola 3 805 458 ha) ‰tát vlastnil 28,8 % lesov.
Na porovnanie súkromní majitelia obhospodarovali 33,5 % lesov, urbarialisti
vlastnili 23,7 %, obce 10,6 % a cirkev 3,3 %. Podnik spravoval a udrÏiaval 1 765
objektov, 437,7 km lesn˘ch Ïelezníc s 25 parn˘mi a 4 elektrick˘mi lokomotívami
(620 vozÀov), 3 131,8 km lesn˘ch ciest a 842,8 km telefónneho vedenia. Najv˘-
znamnej‰ím ãlánkom lesnej prvov˘roby v podniku bola ÈaÏba dreva, ktorá sa ur-
ãovala hospodárskym plánom. Pri kaÏdom riaditeºstve sa popri pôvodn˘ch od-
deleniach a referátoch zriadilo aj taxaãné oddelenie, ktoré stanovovalo v˘‰ku
predpísaného etátu i ìal‰ie hospodárske opatrenia na základe skúseností z mi-
nulého desaÈroãia. Práve zv˘‰ená ÈaÏba a následn˘ rozsiahly v˘voz dreva a drev-
n˘ch produktov (najmä do Nemecka, Protektorátu âechy a Morava, ·vajãiar-
ska, Maìarska, Holandska) boli charakteristické pre ·tátne lesy a majetky
v tomto období, ão dokladajú ‰tatistické údaje i slovenská tlaã. Aj vypracovan˘
päÈroãn˘ program na roky 1940 – 1944 sa venoval v roz‰írenej miere najmä re-
produkcii drevárskeho priemyslu, ão kládlo dôraz na ÈaÏbu a prvotné spracova-
nie. Odbyt svojich drevn˘ch produktov uskutoãÀovali podniky prostredníctvom
svojich obchodn˘ch oddelení a obchodného oddelenia pri ústrednom riaditeº-

Vychádzková paliãka Ing.
Tibora Blatného, pouÏívaná
i ako stoliãka, 2. polovica
20. storoãia (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)

Meraãsk˘ prístroj teodolit,
znaãka Neuhöfer – zaãiatok
20. storoãia (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)
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stve. AÏ 60 % v˘vozu dreva a drevn˘ch v˘robkov ‰tátu realizoval práve podnik
·tátne lesy a majetky. V˘voz do Maìarska usmerÀovalo i naìalej druÏstvo Dre-
doma v Bratislave s 51 % úãasÈou podniku.

Vládnym nariadením ã. 121/1939 Sl. z. vznikla Lesnícka a drevárska rada
(od roku 1941 Lesnícka a drevárska ústredÀa) – poradn˘ zbor ministra hospo-
dárstva v lesnej ÈaÏbe, distribúcii dreva a zásobovaní drevom. Mal presadzovaÈ
v‰eobecn˘ celo‰tátny záujem pred súkromn˘mi záujmami jednotliv˘ch majiteºov
lesov a drevárskych podnikov. Jej úlohou bola i podpora lesníckeho a drevár-
skeho ‰kolstva a v˘skumu. I v tejto oblasti nastali po roku 1938 zmeny. Pre v˘-
skum znamená urãitú stagnáciu. Ústav pre pestovanie lesov a lesnú biológiu
(pôvodne Ústav lesnej biológie v Banskej ·tiavnici) sa obmedzil len na plnenie
vládneho nariadenia ã. 174/1939 Sl. z. o v˘bere lesného osiva a sadeníc. Druh˘
Ústav pre lesnú ÈaÏbu a technológiu dreva (pôvodne Ústav pre lesnú ÈaÏbu a les-
nícku technológiu) nebol vôbec v ãinnosti. V˘znamnou udalosÈou slovenského
lesníckeho ‰kolstva sa stalo vytvorenie odboru lesníckeho a poºnohospodárske-
ho inÏinierstva pri Slovenskej vysokej ‰kole technickej v Bratislave roku 1939.
Lesnícke disciplíny sa tu podujali predná‰aÈ Ing. Samuel Kri‰ka, Ing. Koloman
Kosljar (od roku 1942 predseda Lesníckej a drevárskej ústredne) a ìal‰í. V ‰kol-
skom roku 1942/1943 bola otvorená vy‰‰ia drevársko-piliarska ‰kola a ìal‰ia
·tátna ‰kola pre lesn˘ch hájnikov v Îarnovici. V tomto období vzniklo i niekoº-
ko zaujímav˘ch lesníckych a drevárskych kniÏn˘ch prác. V˘znamné bolo dielo
prof. Ing. Samuela Kri‰ku Drevná tvorba (Bratislava 1941), ako aj RukoväÈ pre
drevorubaãa (Bratislava 1940) od Ing. Kolomana Kosljara a Ing. Ladislava Dé-
rera, ìalej prvé Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku (Bratislava 1942) od
Ing. Andreja Kavuljaka (dodnes neprekonané) a V˘vin lesníckeho ‰kolstva na
Slovensku (Bratislava 1942) od Júliusa Bartáka. V polovici tridsiatych rokov sa
zmenil názov lesníckeho periodika Slovenské lesné a drevárske hospodárstvo na
t˘Ïdenník Les a drevo, ktor˘ vychádzal do roku 1944.

Zabehnutá stará organizaãná ‰truktúra podniku ·tátne lesy a majetky sa
osvedãila a dokázala pretrvaÈ i v krátkom zloÏitom období samostatnosti Slo-
venska, keì odi‰lo okolo 200 zamestnancov ãeskej národnosti (zväã‰a z vy‰‰ích
úradníckych miest) i v ãasoch nebezpeãn˘ch vojnov˘ch udalostí. Roku 1943 sa u-
skutoãnila evakuácia Ústredného riaditeºstva ·tátnych lesov a majetkov z Brati-
slavy do Zvolena.

Lesníctvo bolo dôleÏitou súãasÈou národného hospodárstva Slovenska. Dô-
sledkom politickej orientácie Slovenska na fa‰istické Nemecko, ktoré stálo pri
zrode jeho samostatného ‰tátu, bola zrejmá previazanosÈ slovenského lesného
hospodárstva s jeho hospodárskou a politickou hegemóniou. To sa odrazilo
i v lesníckej a drevárskej politike vojnového slovenského ‰tátu. MnoÏstvo drev-
nej suroviny na území Slovenska pritiahlo záujem zo strany nemeck˘ch mono-
polov. Beráteri – nemeckí poradcovia – pôsobili aj v lesníctve a veºká ãasÈ drev-
nej produkcie sa exportovala do Nemecka, ale aj ·vajãiarska a Protektorátu
âiech a Moravy.

Politické rozhodnutia urãovali orientáciu i jedného z najv˘znamnej‰ích pod-
nikov slovenského hospodárstva v období vojny – ·tátnych lesov a majetkov.
O zintenzívnení kontaktov podniku s Nemeckom svedãí nielen rozsiahly v˘voz,
ale i stretnutia s nemeck˘mi lesníckymi odborníkmi, prenajatia najlep‰ích po-
ºovn˘ch revírov predstaviteºom Nemeckej rí‰e, náv‰tevy nemeck˘ch lesníkov
v podniku (Îarnovica 1941) a exkurzie slovensk˘ch ‰tátnych lesn˘ch zamest-
nancov do Nemecka.

Na jednej strane existovalo oficiálne stanovisko vedenia a na druhej strane
boli najniÏ‰ie ãlánky organizaãnej ‰truktúry, ktoré fungovali priamo v teréne
v zloÏit˘ch ekonomick˘ch podmienkach a pod tlakom udalostí odohrávajúcich

Do sluÏby vezmi so sebou:
sluÏobnú kniÏku, mapu po-
lesia (okresu), robotnícky
a priestupkov˘ denník, ceru-
zu, belasú kriedu, znaãko-
vaãku (ciachovaãku), sklada-
cí meter, sluÏobnú zbraÀ
s nábojmi a podºa moÏnosti 

aj ìalekohºad.

Povinnosti v˘konného les-
ného personálu, Bratislava
1941 (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Peãiatka Riaditeºstva Orav-
ského komposesorátu v Orav-
skom Podzámku, 1939 (Les-
nícke a drevárske múzeum

vo Zvolene)

Drevorubaãov pri práci sve-
domite kontroluj, aby stromy
rúbali odborne, nenechávali
vysoké pne, aby duby stínali
skoro pri zemi, ohrevné dre-
vo ukladali na predpísanú
mieru a podºa predpísan˘ch

sortimentov do hraníc.

Povinnosti v˘konného les-
ného personálu, Bratislava
1941 (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)
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sa v ich najbliÏ‰om okolí. Rodiaci sa odboj proti fa‰izmu a prípravy na povstanie
sa zaãínali práve tu. Lesy sa stali tak ako vÏdy v kritick˘ch situáciách ohrozujú-
cich Ïivot miestom ochrany, bezpeãia a pre t˘ch odváÏnej‰ích i miestom prípra-
vy na boj. A bolo jedno, ãi je ich majiteºom ‰tát, urbár ãi cirkev. Lesní zamest-
nanci (lesní robotníci, drevorubaãi, horári, úradníci) najlep‰ie poznali terén –
lesné cesty a chodníky. Za cenu straty stálej sluÏby, roboty ãi dokonca slobody
a Ïivota sa kontaktovali s ilegálnymi pracovníkmi, ukr˘vali partizánov a vojen-
sk˘ch zajatcov, ktor˘m sa podarilo ujsÈ, zabezpeãovali ‰atstvo a potraviny, po-
máhali stavaÈ partizánske úkryty, plnili osobitné úlohy (kontakt so spojkami,
správy o pohybe nemeck˘ch vojsk, zabezpeãovali slovenské platidlá a vykoná-
vali odstrel zveri). Mnohí ‰tátni zamestnanci sa po vypuknutí Slovenského ná-
rodného povstania pridali k partizánskym jednotkám. O t˘chto udalostiach vy-
povedajú pomníky padl˘m a pamätníky bojov v katastroch ‰tátnych lesov, zápi-
sy v kronikách (lesné správy ich viedli e‰te od predmníchovskej republiky), v˘-
povede úãastníkov a dlho ich pripomínali aj pamätné ‰portové podujatia (Me-
moriál Dmitrija Venerovského).

Lesná chata pri âremo‰nom
(Lesná správa Mo‰ovce) –
miesto rokovania ilegálnej
SNR a vojenského ústredia
27. 7. 1944 (Archív Múzea

SNP v Banskej Bystrici)

Poãas bojov v rokoch 1944 – 1945 utrpelo celkovo lesné hospodárstvo stá-
miliónové ‰kody. Veºké lesné plochy boli zniãené streºbou, nekontrolovateºn˘m
rúbaním, stovky lesn˘ch stavieb (horárne, poºovnícke chaty, drevorubaãské ko-
liby) a domov robotníkov boli vypálené a zbúrané.

V‰eobecne je pre obdobie rokov 1939 – 1945 v súvislosti s hospodáre-
ním v ‰tátnych lesoch charakteristická zv˘‰ená ÈaÏba dreva aÏ do tej miery,
Ïe sa odãerpávalo aj z ãasti prírastku, ktor˘m mali byÈ zabezpeãené budú-
ce generácie. Vznikala tzv. preÈaÏba porastov, a to zväã‰a t˘ch cennej‰ích a ão
najbliÏ‰ie stojacich. Najmä pod vplyvom vecného plnenia z vojenskej doho-
dy uzavretej 8. októbra 1944 medzi Slovenskou republikou a Nemeckou rí-
‰ou sa siahlo na zásoby dreva v lese, na skladoch i pílach ·tátnych lesov a ma-
jetkov.

Kladne moÏno hodnotiÈ otvorenie lesníckeho ‰túdia na vysokej ‰kole, uspo-
riadanie odborn˘ch kurzov pre drevorubaãov, zlep‰enie sociálneho a mzdového
postavenia zamestnancov podniku ·tátne lesy a majetky. Za pozornosÈ stojí
i rozvoj zberu lesného ovocia a lieãiv˘ch rastlín, ktor˘ch sa v podniku podarilo
komerãne podchytiÈ najmä prostredníctvom Semenárskeho závodu ·tátnych le-
sov a majetkov v Liptovskom Hrádku. I v tomto období sa jednoznaãne ukázal
rozdiel medzi vy‰‰ou úrovÀou spravovania ‰tátnych lesov a úrovÀou spravovania
ostatn˘ch lesn˘ch plôch.

Pohºad na Soliská – severné
svahy Chabenca, kde bol
rozmiestnen˘ Hlavn˘ ‰táb
partizánskeho hnutia a ãasÈ
jednotiek 2. paradesantnej
brigády a odkiaº 10. 11. 1944
po prepade nemeck˘mi fa-
‰istami vy‰iel H·PH na pre-
chod cez Chabenec, ktor˘
historici naz˘vajú „pochod
smrti“ (Archív Múzea SNP

v Banskej Bystrici)

Peãiatka Riaditeºstva ·LM
v Banskej Bystrici a podpis
jeho riaditeºa R. Bindera,
1941 (·tátny archív v Ban-

skej Bystrici)
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Vojna zasiahla hlboko do politického, spoloãenského a hospodárskeho Ïi-
vota na‰ej krajiny. Neobi‰la ani lesníctvo. ªudské Ïivoty zostali nenahradené,
miesta v srdciach po rodinn˘ch príslu‰níkoch, nadriaden˘ch, kolegoch a kama-
rátoch zostali nezaplnené. Îivot sa v‰ak vo v‰etk˘ch oblastiach pomaly norma-
lizoval. Postupne sa odstraÀovali tie najzreteºnej‰ie hmotné ‰kody, ktoré boli na
Slovensku spôsobené po pribliÏne ôsmich mesiacoch bojov na jeho území. Stá-
tisíce hektárov polí a lesov bolo zamínovan˘ch a po‰koden˘ch budovaním zá-
kopov a opevnení. Zniãené boli stovky lesn˘ch objektov, Ïelezníc a mostov. Ch˘-
bali ru‰ne, vozne, kone, pouÏívané v lesnej doprave. Zniãili a demontovali sa
rozliãné strojové zariadenia, boli vyprázdnené sklady paliva a rôznych drevn˘ch
produktov.

Organizácia a práca v lesníctve sa postupne normalizovala v nov˘ch politic-
k˘ch podmienkach. Ako pokraãovanie predmníchovskej republiky vznikla âes-
koslovenská republika (bez územia Podkarpatskej Rusi), ale postavenie Sloven-
ska následkom v˘voja na jeho území po udalostiach roku 1938 a najmä po vy-
hlásení SNP bolo odli‰né. Ko‰ick˘ vládny program (5. 4. 1945) potvrdil územnú
autonómiu Slovenska, Ïiaº právomoci SNR a jej v˘konného orgánu Zboru po-
vereníkov boli postupne oslabované. Politick˘m systémom bola po roku 1945
„ºudová demokracia“ na ãele s prezidentom, vládou a národn˘m zhromaÏdením.

V lesnom hospodárstve sa pod vplyvom politick˘ch udalostí uskutoãnili v˘-
razné zmeny najmä vo vlastníckych vzÈahoch. DrÏba lesov pre‰la zmenami, aké
nemali obdobu v doteraj‰om v˘vine lesníctva. Ako celá ekonomika i lesníctvo
bolo ovplyvnené politikou Komunistickej strany âeskoslovenska. Celá organizá-
cia ‰tátnych lesov sa postupne prispôsobovala podmienkam ºudovej demokracie.

Najskôr sa prejavilo úsilie zlúãiÈ oba fungujúce podniky v âechách (Státní
lesy a statky) a na Slovensku (·tátne lesy a majetky), ale dohody medzi vládou
a SNR z rokov 1945 a 1946 sa priklonili k názoru kvalitnej‰ieho riadenia podni-
kov z bliÏ‰ieho centra. Na Slovensku sa e‰te roku 1945 uskutoãnilo rozãlenenie
spoloãného podniku ·tátne lesy a majetky na dva samostatné podniky ·tátne
lesy a ·tátne majetky. Tento stav sa uzákonil dodatoãn˘m vládnym nariadením
ã. 40/1946 Zb. z. a n. Priamym nadriaden˘m podniku bolo Ústredné riaditeºstvo
·tátnych lesov (UR·L) v Bratislave, ktoré vytvorilo VIII. odbor Povereníctva
SNR pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu (PPPR). Ústredné riaditeº-
stvo za úãasti správneho zboru podniku malo na starosti hlavné vedenie, in‰pek-
ciu a kontrolu podniku prostredníctvom odborov˘ch oddelení a referátov. Pred-
nostom VIII. odboru PPPR sa stal ústredn˘ riaditeº ·tátnych lesov Ing. Ladislav
Dérer.
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·tátne lesy
v Bratislave

Ing. Ladislav Dérer, ústred-
n˘ riaditeº ·tátnych lesov
a majetkov na Slovensku
v rokoch 1945 – 1948, vedec-
k˘ pracovník a autor pu-
blikácií z oblasti lesnej ÈaÏ-
by (Lesnícke a drevárske

múzeum vo Zvolene)

Smaltovaná tabuºa s ozna-
ãením Správa ·tátnych
lesov vo Svätom Antole,
1945 – 1948 (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)

Meranie teodolitom, 40. roky
20. storoãia (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)

Od_lesov-zlom  13.11.2003  17:47  Stránka 51



52

V zime má lesník Ïatvu – ÈaÏ-
bu dreva. K˘m nenapadne
sneh, robia sa prebierky, po-
tom zaãína sa ÈaÏiÈ v kmeno-
vinách naholo, a keì napad-
ne dosÈ snehu, aj v zmladzo-
vacích rúbaniskách. ËaÏbe
venuj v‰etky svoje schopnosti
a pamätaj, Ïe riadne spraco-
vanie vyrúban˘ch stromov je
povinná úcta k predchodcom,
ão ich vypestovali, a k za-
mestnávateºovi, ktor˘ ti dôve-
ruje. Drevo je cenná surovi-
na, a preto narábaj s ním ‰etr-
ne a pri jeho rúbaní, zbliÏo-
vaní a v˘voze chráÀ porast.

Povinnosti v˘konného les-
ného personálu, Bratislava

1941

Ústrednému riaditeºstvu bolo podriaden˘ch päÈ riaditeºstiev ·tátnych lesov
a dve exponované in‰pekcie ·tátnych lesov ako orgánov II. in‰tancie. Sídla
riaditeºstiev sa v podstate nezmenili. Zostali nimi Banská Bystrica na ãele s ria-
diteºom Ing. Andrejom Kavuljakom, Zvolen s riaditeºom Ing. Karolom Kozlí-
kom, Liptovsk˘ Hrádok s riaditeºom Ing. Franti‰kom Îilákom, Solivar a potom
Ko‰ice s riaditeºom Ing. ªudovítom ·uhajíkom (vyhlá‰ka PPPR ã. 305 z 12. 11.
1945 o premiestnení Riaditeºstva ·tátnych lesov v Solivare do Ko‰íc) a Oravsk˘
Podzámok s riaditeºom Ing. Jozefom Kyjom (nariadenie SNR ã. 78 z 24. 7. 1945
o zániku Oravského komposesorátu, vyhlá‰ka PPPR ã. 1301 z 2. 5. 1946 Úr. v.
o zriadení Riaditeºstva ·tátnych lesov v Oravskom Podzámku). Novovytvo-
rené boli exponované in‰pekcie (vyhlá‰kou ã. 11/1947 Ú. v. premenované na
riaditeºstvá) v Pie‰Èanoch na ãele s prednostom Ing. Júliusom KÀazovick˘m
a v Revúcej s prednostom Ing. ªudovítom Drobom. Systém niÏ‰ích organizaã-
n˘ch jednotiek ·tátnych lesov sa vlastne nezmenil. Pod riaditeºstvá patrilo roku
1947 103 správ, 303 polesí, 1143 lesn˘ch ochrann˘ch okresov. V správe ·tát-
nych lesov Slovenska bola od roku 1946 Taxácia ‰tátnych lesov, 3 správy lesn˘ch
Ïelezníc, Riaditeºstvo semenárskeho závodu a Riaditeºstvo drevospracujú-
cich závodov ·tátnych lesov, ktoré riadilo 24 správ ‰tátnych píl, 15 správ drevo-
skladov a správu preglejkárskeho závodu. Obchod s drevom a jeho dodávky
pre drevospracujúci priemysel bol jednou z rozhodujúcich ãinností podniku.
Prvú in‰tanciu predstavovali lesné správy, správy píl, Ïelezníc, semenárskych
závodov, drevoskladov, ktoré sa ìalej ãlenili na polesia a lesné ochranné
okresy.

Z rozlohy Slovenska 4,9 mil. ha predstavovala lesná pôda roku 1945 1,634
mil. ha. ·tátne lesy mali roku 1946 v˘meru 405 740 ha, ão predstavovalo pribliÏne
25 % z celkovej lesnej pôdy. UÏ roku 1948 bola v˘mera ‰tátnych lesov 812 214
ha, ão znamenalo zv˘‰enie o vy‰e 100 %. Radikálnu zmenu vlastníckych vzÈahov
v lesnom hospodárstve spôsobilo nariadenie SNR ã. 4/1945 Zb. o konfi‰kácii poº-
nohospodárskeho a lesného majetku Nemcov a Maìarov, ako aj zradcov a ne-
priateºov slovenského národa a vytvorení tzv. vnútenej správy, ktorá postupne
presunula ich riadenie pod najbliÏ‰ie správy ·tátnych lesov, respektíve sa z nich
zriadili nové samostatné správy (vyhlá‰ky PPPR ã. 10/1947 a 308/1947 Ú. v.). Pod
tieto správy prechádzali aj tzv. nere‰tituované lesné majetky a lesy z revízie 1.
pozemkovej reformy. Nové lesné celky sa zaraìovali medzi kmeÀové ‰tátne lesy
a takto vytvoren˘ zospoloãen‰ten˘ (zauÏívan˘ bol termín socialistick˘) lesn˘
majetok sa stal reprezentantom lesného hospodárstva ‰tátu. Roku 1945 bol vy-
pracovan˘ tzv. Lesplán s podtitulom Hospodársky a sociálny plán obnovy a or-

Zápisnica o prevzatí lesného
majetku b˘val˘ch majiteºov
drobn˘ch nemeck˘ch vlast-
níkov – urbárnikov – v Hor-
nom Turãeku do drÏby a ú-
Ïitku ãeskoslovenského ‰tá-
tu (Ústredného riaditeºstva
·tátnych lesov) – 15. novem-
ber 1949 (Slovensk˘ národ-

n˘ archív v Bratislave)
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ganizácie lesníctva v âeskoslovenskej republike podpísan˘ b˘val˘m generálnym
riaditeºom ·tátnych lesov a statkov Ing. Dr. K. ·imanom. Bol to vlastne prv˘
tlaãen˘ dokument, ktor˘ sa zaoberal lesníckou politikou a najdôleÏitej‰ími úlo-
hami povojnového podnikového lesníckeho hospodárenia. Jeho ìal‰í v˘voj bol
ovplyvÀovan˘ ideami Ko‰ického vládneho programu, ktoré sa postupne reali-
zovali v dôsledku konfi‰kaãného dekrétu a pozemkov˘ch reforiem. Zásadná
zmena v drÏbe lesnej pôdy viedla k prebudovaniu celého systému lesného hos-
podárstva.

V národnom hospodárstve sa zaãal uplatÀovaÈ dvojroãn˘ hospodársky plán
(1947 – 1948) a v jeho rámci bol vypracovan˘ Dvojroãn˘ lesn˘ plán, ktor˘ sta-
novil ãiastkové úlohy lesného hospodárstva dot˘kajúce sa ÈaÏby dreva a odbytu
surového dreva, zalesÀovania, lesn˘ch ‰kôlok, lesného osiva a lesnícko-technic-
kej ochrany pôdy (zahrádzanie bystrín). DôleÏitou úlohou bolo zabezpeãenie
dostatku pracovn˘ch síl, mechanizácie práce a stavebn˘ch investícií v lesníctve.
Základnou poÏiadavkou hospodárskeho plánu v poºnohospodárstve bolo do-
siahnuÈ na konci roku 1948 predvojnovú úroveÀ v˘roby. Pre lesníctvo to pre je-
ho ‰pecifickosÈ znamenalo uspokojiÈ poÏiadavky súvisiace s potrebou dreva (za-
bezpeãiÈ drevospracujúci priemysel) a zároveÀ splniÈ podmienky a potreby vlast-
ného lesného hospodárstva.

Februárové udalosti roku 1948 ovplyvnili vo v‰eobecnosti radikálnym
spôsobom fungovanie celej povojnovej slovenskej spoloãnosti a zároveÀ zname-
nali zaãiatok hlbok˘ch v mnoh˘ch prípadoch aÏ existenãn˘ch zmien v Ïivote jed-
notlivcov. Prevzatie politickej moci v krajine komunistickou stranou ovplyvnilo
rozsah a organizáciu ‰tátnych lesov. Znaãne posilnilo socialistick˘ sektor lesné-
ho hospodárstva. Zo strany ministerstva poºnohospodárstva sa podnikali kroky
smerujúce k zlúãeniu v‰etk˘ch troch podnikov na území âeskoslovenska. Na
základe vládneho nariadenia ã. 25/1948 Zb. z. a n. z 5. marca 1948 boli zlúãené
3 podniky: Státní lesy a statky (âechy a Morava), ·tátne lesy (Slovensko) a ·tát-
ne majetky (Slovensko) do jedného podniku s názvom ·tátne lesy a majetky
(·LM). Spravovanie podniku sa dialo podºa zásad obchodného hospodárenia vo
vládnom nariadení ã. 206/1924. Hlavné vedenie podniku patrilo ministrovi pôdo-
hospodárstva a ním vytvorenému správnemu zboru. V prvom rade nastalo zlú-
ãenie Ústredného riaditeºstva ·tátnych lesov a Ústredného riaditeºstva ·tátnych
majetkov do spoloãného Ústredného riaditeºstva ·tátnych lesov a majetkov
(ÚR·LM) v Prahe i v Bratislave. Na Slovensku tvorilo VIII. odbor Povereníc-
tva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy (sekcia lesy „L“ a sekcia majetky
„M“). Ústrednému riaditeºstvu podliehalo Riaditeºstvo drevospracujúcich závo-
dov ·tátnych lesov (RDZ-·L) v Bratislave. Prednosta RDZ-·L bol súãasne ria-
diteºom Buãiny – drevopriemyselnej úãastinnej spoloãnosti vo Zvolene, v ktorej
vlastnil podnik ·LM 66 % úãastín.

S platnosÈou od 1. októbra 1948 boli zru‰ené v‰etky riaditeºstvá ·tátnych le-
sov. Na druhej strane správy ·tátnych lesov boli pov˘‰ené na riaditeºstvá, ktoré
podliehali priamo ÚR·LM v Bratislave. Úlohou riaditeºstiev bolo organizovaÈ
v˘robu. UsmerÀovanie a kontrolu nad nimi zabezpeãovali exponovaní úradníci
(15) hospodársko-technickej kontroly ako in‰pekãn˘ch orgánov ÚR·LM. Od
1. októbra patrili do oblastn˘ch lesn˘ch in‰pekcií. Právomoc Riaditeºstva drevo-
spracujúcich závodov pre‰la na ÚR·LM a jeho oddelenie pre lesn˘ priemysel
a rovnako Riaditeºstvo semenárskych závodov sa zaãlenilo pod ústrednú in-
‰pekciu.

Základnou jednotkou uÏ neboli správy, ale riaditeºstvá, ktoré sa ãlenili na
prevádzkové jednotky – polesia a lesné ochranné okresy. Do správy t˘chto ria-
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·tátne lesy
a majetky
v Bratislave

Podpis Ing. Karola ·imana,
generálneho riaditeºa ·tát-

nych lesov a majetkov
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diteºstiev sa znova priãlenili píly, drevosklady a lesné Ïeleznice. ZároveÀ sa za-
ãali vytváraÈ samostatné ‰pecializované útvary, napr. poboãky Taxácie ‰tátnych
lesov. TrojstupÀov˘ systém riadenia, ktor˘ sa vytvoril v poslednej tretine 19. sto-
roãia v prostredí vtedaj‰ích erárnych (‰tátnych) lesov prestal fungovaÈ a nahra-
dil ho dvojstupÀov˘ systém riadenia lesov (ústredné riaditeºstvo – riaditeºstvo),
ktorého zmyslom bola decentralizácia, samostatnosÈ a zníÏenie administratívy.
Táto zmena systému riadenia predstavovala zaãiatok ãast˘ch organizaãn˘ch
zmien v pomerne krátkych ãasov˘ch intervaloch. Prevod väã‰iny lesov do vlast-
níctva ‰tátu (alebo do jeho uÏívania) a uplatnenie jednotného riadenia nezna-
menalo len zaistenie zásobovania národného hospodárstva drevnou surovinou,
ale bolo prv˘m krokom k starostlivosti aj o ostatné funkcie lesa.

UÏ od prvého päÈroãného plánu sa zmenila organizácia ‰tátnych lesov. Po-
dºa vládneho nariadenia ã. 315/1948 Zb. z. a n. z 30. decembra 1948 a na základe
zákona ã. 312/1948 Zb. z. a n. z 22. decembra 1948 vznikli z majetkovej podstaty
podniku ·tátne lesy a majetky dva samostatné národné podniky: âeskosloven-
ské ‰tátne lesy, n. p., a âeskoslovenské ‰tátne majetky, n. p.
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âeskoslovenské
‰tátne lesy, n. p.

Znak âeskoslovensk˘ch ‰tát-
nych lesov, n. p., z roku 1949
(Slovensk˘ národn˘ archív

v Bratislave)

Ing. Franti‰ek Papánek, ob-
lastn˘ riaditeº âeskosloven-
sk˘ch ‰tátnych lesov, n. p.,
roku 1949 (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)

Marek Smida, oblastn˘ riadi-
teº âeskoslovensk˘ch ‰tát-
nych lesov, n. p., roku 1950
(Lesnícke a drevárske mú-

zeum vo Zvolene)

Július Chovanec, roku 1951
oblastn˘ riaditeº âesko-
slovensk˘ch ‰tátnych lesov,
n. p., na Odborno-politickej
‰kole âS·L v Palárikove
(Lesnícke a drevárske múze-

um vo Zvolene)
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âeskoslovenské ‰tátne lesy, n. p., (âS·L) podliehali ministerstvu pôdohos-
podárstva a boli spravované 20-ãlenn˘m správnym zborom, ktorému predsedal
generálny riaditeº stojaci na ãele ústredného riaditeºstva so sídlom v Prahe.
V Bratislave vzniklo Oblastné riaditeºstvo ‰tátnych lesov (OR·L), ktorého ria-
diteº bol zároveÀ aj námestníkom ústredného riaditeºa v Prahe. Vo funkcii ob-
lastného riaditeºa sa vystriedali prof. Dr. Ing. Franti‰ek Papánek, Marek Smida
(od roku 1950) a Július Chovanec (1951). V˘znam tohto organizaãného opatre-
nia spoãíval v tom, Ïe ‰tátne lesy prestali byÈ súãasÈou pôdohospodárskeho re-
zortu a nadobudli charakter vyslovene podnikov˘. ZároveÀ národn˘ podnik mal
byÈ zárukou lep‰ieho a hospodárnej‰ieho uskutoãÀovania lesnej prvov˘roby
a mali sa v Àom vytváraÈ podmienky na prechod k socialistickému hospodáreniu.

Prv˘ riaditeº OR·L Franti‰ek Papánek vítal nov˘ lesn˘ podnik v ãlánku
„·tátne lesy v päÈroãnici národn˘m podnikom“ (Poºana, 1949, ã. 1, s. 4) slovami:
„Utvorenie národného podniku je v˘sledkom snahy odbyrokratizovaÈ tento ‰tát-
ny podnik a daÈ mu pruÏn˘ rámec, ktor˘ uºahãí splniÈ veºké v˘robné a hospodár-
ske úlohy, ktoré ‰tátnemu lesnému hospodárstvu ukladá päÈroãnica.“

OR·L bola organizácia s veºk˘m poãtom zamestnancov, so ‰truktúrou funk-
ãn˘ch útvarov (sociálna politika, plánovanie, podnikové hospodárstvo, hospo-
dársko-technická kontrola) a tzv. odborn˘ch ústredí, ktoré organizovali lesnú v˘-
robu, investiãnú a obchodnú ãinnosÈ (lesná prevádzka, lesn˘ priemysel, stavby,
obchod a nákup, predaj). Sídlilo v Bratislave, len niektoré oddelenia boli
umiestnené vo Zvolene (osobné a likvidaãné, oddelenie pre pozemkovú drÏbu).
Základn˘mi, samostatn˘mi hospodárskymi jednotkami podniku boli lesné závo-
dy (LZ), semenárske závody, stavebné v˘konné oblasti a závody pomocnej v˘-
roby (taxaãné, stavebné, Ïelezniãné a mechanizaãné). Organizaãné ãlenenie ìa-
lej fungovalo v podobe lesn˘ závod – polesie – lesn˘ ochrann˘ okres.

Medziãlánkom medzi OR·L a závodmi boli krajskí zmocnenci, lesní a prie-
myselní in‰pektori, úãtovní revízori. V‰etci tvorili akési deta‰ované orgány, kto-
ré sa 1. januára 1950 premenili na krajské in‰pektoráty ‰tátnych lesov (Bratisla-
va, Ko‰ice, Banská Bystrica, Îilina, Pre‰ov). DvojstupÀov˘ systém riadenia sa
tak vlastne znova vrátil k trojstupÀovému.

Na prelome ‰tyridsiatych a päÈdesiatych rokov sa znova roz‰íril majetok âes-
koslovensk˘ch ‰tátnych lesov, n. p. Roku 1950 spravovali 2,42 mil. ha, t. j.
55 % lesov celej âSR. E‰te roku 1949 bol zákonom ã. 279 zru‰en˘ obecn˘ maje-
tok a vládnymi nariadeniami ã. 90 a 124/1950 Zb. sa umoÏnilo priãleniÈ obecné
lesy s rozlohou 580 000 ha k majetku ‰tátnych lesov. Na Slovensku patrilo asi
63 % lesov ‰tátu. Rozvinula sa i organizácia ‰tátnych lesov. Vytvorili sa nové ‰pe-
cializované jednotky. Do lesnej v˘roby a do v˘stavby sa zavádzala nová techni-
ka. Stále bola jeho súãasÈou aj drevárska zloÏka. V podniku sa zaviedlo tak ako
v celom hospodárstve krajiny plánovanie (päÈroãné plány) a prvky chozrasãotu.
Od roku 1949 sa pracovalo na prvej inventarizácii lesov, ktorá bola nariadená vy-
hlá‰kou ã. 3021/1948.

V lesn˘ch závodoch sa od februára 1948 vytvárali pod tlakom novej politic-
kej moci závodné organizácie Komunistickej strany Slovenska, ktoré sa popri
riaditeºovi a závodnej rade vyjadrovali k najdôleÏitej‰ím veciam závodu a zú-
ãastÀovali sa na jeho riadení.
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Po troch rokoch nasledovala ìal‰ia, v poradí tretia organizaãná zmena od
oslobodenia. Od 1. októbra 1951 prestal fungovaÈ národn˘ podnik âesko-
slovenské ‰tátne lesy. ·tátne lesy ako forma lesného podniku prestali existovaÈ.
Na základe zákona ã. 74/1951 a vládneho nariadenia ã. 75/1951 Zb. vznikol pr-
v˘krát v histórii âSR rezort, ktor˘ si dal do názvu slovo „lesov“ – vzniklo samo-
statné ministerstvo a na Slovensku Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu
(PLDP). Jeho hlavnou úlohou mala byÈ starostlivosÈ o ochranu lesného hospo-
dárstva a odstránenie disproporcie medzi rozvojom lesného hospodárstva a dre-
várskym priemyslom. Zákonom ã. 124/1951 boli zru‰ené lesné závody a zároveÀ
sa odãlenilo pestovanie lesa od ÈaÏby. V rámci povereníctva sa vytvorili hlavné
správy pre riadenie jednotliv˘ch úsekov lesného hospodárstva a priemyslu spra-
covania dreva. Vznikla Hlavná správa lesov v Bratislave (riaditeº Július Chova-
nec) a Hlavná správa lesného priemyslu v Bratislave (riaditeº Vojtech Antal, ne-
skôr dlhoroãn˘ podnikov˘ riaditeº ·tátnych lesov v Banskej Bystrici). Pri novej
zmene organizácie a hospodárenia v ‰tátnych lesoch sa brali do úvahy skúsenos-
ti sovietskeho lesného hospodárenia.

Hlavná správa lesov (HSL) sa starala o obnovu, pestovanie a ochranu lesa.
ZároveÀ dozerala na odborné spravovanie ne‰tátnych lesov a lesodohliadaciu
sluÏbu pri okresn˘ch a krajsk˘ch národn˘ch v˘boroch. Pod Hlavnou správou le-
sov sa v jednotliv˘ch krajoch vytvorili krajské správy lesov (KSL), ktoré ìalej
riadili správy lesného hospodárstva (SLH). T˘mto správam patrili polesia, ktoré
sa rozdeºovali na lesné úseky. Hlavná správa lesov riadila i Lesprojektu, n. p.,
Zvolen.

Hlavná správa lesného priemyslu (HSLP) riadila ÈaÏbu najskôr prostredníc-
tvom piatich národn˘ch podnikov s krajskou pôsobnosÈou. Po roku nastala v les-
nom priemysle reorganizácia a od 1. januára 1953 bolo vytvoren˘ch 27 nov˘ch
národn˘ch podnikov lesného priemyslu. Podniky lesného priemyslu sa ìalej ãle-
nili na ÈaÏbové obvody a majstrovské úseky.

Piliarsku v˘robu riadilo PLDP prostredníctvom Hlavnej správy drevárskej
prvov˘roby a drevársky priemysel prostredníctvom Hlavnej správy drevárskej
druhov˘roby.

Zatiaº ão v riadení pestovnej ãinnosti zostal trojstupÀov˘ systém a správy le-
sov a správy lesného hospodárstva boli rozpoãtov˘mi organizáciami, ÈaÏbová
ãinnosÈ sa vykonávala v dvojstupÀovej forme riadenia. Podniky lesného prie-
myslu pracovali podºa chozrasãotu (hospodárenie v socialistickom hospodárstve
podºa vlastného rozpoãtu, ktor˘ je stanoven˘ plánom). Táto forma organizácie
lesného hospodárstva, pri ktorej sa uplatnil princíp ‰pecializácie v˘robnej ãin-
nosti, síce pomohla prekonaÈ ÈaÏkosti v organizovaní zásobovania drevom, ale na
druhej strane priniesla nové problémy súvisiace s odli‰n˘mi cieºmi t˘chto orga-
nizácií. Na ‰tátny rozpoãet napojené krajské správy lesov a správy lesného hos-
podárstva sa snaÏili dôsledne o zachovanie, zveºaìovanie a ochranu lesného fon-
du. Podnik lesného priemyslu ako chozrasãotn˘ podnik sa snaÏil o získanie ão
najväã‰ieho mnoÏstva kvalitnej drevnej suroviny za ão najniÏ‰ie náklady. Obavy
z nedostatoãného rozvoja lesného hospodárstva zo strany lesníkov sa stupÀova-
li a prevahu postupne získali hlasy na opätovné spojenie pestovnej a ÈaÏbovej
ãinnosti.

V rokoch 1951–1955 sa uskutoãnila ìal‰ia etapa v˘voja ‰tátnej drÏby lesnej
pôdy, a to prechodom lesov národn˘ch v˘borov do správy ‰tátnych lesov (zákon
ã. 279/1949 Zb., vládne nariadenie ã. 90/1950 Zb., vládne nariadenie ã. 124/1951
Zb.).
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Roku 1956 bolo zru‰ené ministerstvo i povereníctvo lesov a drevárskeho
priemyslu. Úsek lesného hospodárstva sa zaãlenil do nového Povereníctva poº-
nohospodárstva a lesného hospodárstva (PPLH). ·tátne lesy riadila Hlavná
správa lesného hospodárstva (HSLH). Podliehala prvému námestníkovi povere-
níka spolu s oddelením ‰tátnej starostlivosti o lesy.

Do 2. päÈroãného plánu sa uÏ vstupovalo v zmysle vládneho nariadenia
ã. 2/1956 Zb. ktor˘m boli ustanovené s platnosÈou do 1. januára 1956 podniky
lesného hospodárstva – krajské správy lesov (KSL) v Bratislave, Nitre, Îiline,
Banskej Bystrici, Pre‰ove a Ko‰iciach. I‰lo vlastne o zlúãenie správy lesného hos-
podárstva a podnikov lesného priemyslu. Tieto nové chozrasãotné organizácie sa
zaãlenili na Slovensku priamo pod rezort a jeho Hlavnú správu lesného hospo-
dárstva ako vrcholn˘ riadiaci a kontroln˘ orgán. Na krajské správy lesov sa vzÈa-
hovali v‰etky práva a povinnosti národn˘ch podnikov âeskoslovenskej republi-
ky. Plocha spravovaná krajsk˘mi správami lesov sa kryla zhruba s hranicami
správnych krajsk˘ch jednotiek. V rámci krajsk˘ch správ lesov boli znova vytvo-
rené ako základné samostatne hospodáriace jednotky lesné závody, ktoré sa za-
merali na vlastnú v˘robnú ãinnosÈ (pestovanie a ochranu lesa, ÈaÏbu, dopravu
a manipuláciu s drevom, opravy ciest) a financovanie prevádzky. ZároveÀ od-
borne dohliadali na drobné ne‰tátne lesy. Pod lesné závody patrili polesia a les-
nícke úseky. Riadenie drevospracujúceho priemyslu pre‰lo do rezortu spotreb-
ného priemyslu.

Nová organizácia priniesla zlúãenie pestovnej a ÈaÏobnej ãinnosti, podstatné
zníÏenie rozlohy obhospodarovan˘ch úsekov, úãelné usporiadanie hospodársko-
administratívnej ãinnosti a decentralizáciu riadenia. Rozsah lesného národného
majetku spravovaného organizáciou urãenou ‰tátom sa roku 1958 e‰te roz‰íril.
Postupná socializácia lesov a likvidácia súkromného sektoru v lesníctve pokra-
ãovala zákonom SNR ã. 2/1958 Zb., ktor˘m sa upravovalo hospodárenie na ne-
deliteºn˘ch celkoch b˘val˘ch urbarialistov a komposesorátov. Ich odbornú sprá-
vu vykonávali zástupcovia ‰tátnych lesov, za ão im vlastníci odvádzali poplatok.

Za pätnásÈroãné obdobie (1945–1960) zreteºne vidieÈ hºadanie vhodnej
formy organizácie ‰tátnych lesov v nov˘ch politick˘ch a s ním súvisiacich eko-
nomick˘ch podmienkach ‰tátu. V ºudovodemokratickom âeskoslovensku sa bu-
doval socializmus a za prevratnú zmenu sa povaÏovalo vytvorenie lesného hos-
podárstva (v minulosti voºného zoskupenia veºkého poãtu individuálnych hos-
podárstiev) v podobe „vnútorne jednotného v˘robného odvetvia, ktoré tvorí or-
ganickú súãasÈ plánovaného národného hospodárstva“. Bez ohºadu na lesnícku
tradíciu a moÏnosti hospodárstva krajiny preberali sa najmä rady a skúsenosti
lesn˘ch odborníkov zo ZSSR. Znaãne sa roz‰íril lesn˘ majetok ‰tátu na úkor sú-
kromného vlastníctva lesov. Súkromná drÏba lesov poklesla z 36 % roku 1945 na
16 % roku 1959. Prvá podmienka zveºaìovania lesov v duchu vtedaj‰ích pred-
staviteºov lesného hospodárstva – ich prevedenie do spoloãenského vlastníctva –
bola takto zrealizovaná. Do roku 1948 prebiehala e‰te konsolidácia lesného hos-
podárstva v povojnov˘ch pomeroch. Potom sa akoby plánovite uskutoãÀovali
zmeny – ão plán, to nová forma organizácie ‰tátnych lesov. Ani najradikálnej‰í
zásah do ich organizácie a riadenia, ktor˘ sa odohral roku 1951, práve pod ku-
ratelou prvého samostatného rezortu lesov a drevárskeho priemyslu, nepriniesol
uspokojivé v˘sledky. ëal‰ia zmena predstavovala len návrat k podnikovej forme
riadenia s men‰ími úpravami.

Rekon‰trukcia vojnou zniãeného hospodárstva krajiny a následne prebie-
hajúca industrializácia Slovenska znamenali zv˘‰enie tlaku na drevnú surovino-
vú základÀu. F. Papánek uvádza vo svojom Príspevku lesného hospodárstva k re-
kon‰trukcii a v˘stavbe, Ïe roãná ÈaÏba dreva za desaÈroãie 1949 – 1958 predsta-
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vuje priemerne 130 % únosnej ÈaÏby (etátu) a ìalej pí‰e, Ïe je „ão do svojej ab-
solútnej veºkosti podstatne niÏ‰ia, ako bola ÈaÏba dreva v predchádzajúcich de-
saÈroãiach“. ZároveÀ sa zmieÀuje, Ïe ÈaÏba dreva mala na Slovensku stúpajúcu
tendenciu len do roku 1956, keì nastal obrat zásluhou smernice XI. zjazdu KSâ.
Podºa nej sa má „do roku 1970 odstrániÈ disproporcia medzi ÈaÏbou a ÈaÏiteºn˘m
prírastkom“.

Pozitívnych krokov, ktoré treba za toto obdobie vyzdvihnúÈ, je niekoºko. Je
to predov‰etk˘m inventarizácia lesov v rokoch 1949 – 1953. Znamenala získanie
presn˘ch údajov o v˘mere lesnej pôdy, o skladbe porastov, skutoãn˘ch zásobách,
prírastku, etátoch…, teda t˘ch informácií, ktoré riadny hospodár (v na‰om prí-
pade ‰tát) potreboval vedieÈ. ëalej to bol záujem ‰tátu o rozvoj lesníckej vedy
a v˘skumu, budovanie lesníckeho ‰kolstva na zabezpeãenie dostatku kvalifiko-
van˘ch zamestnancov najmä ‰tátneho lesného hospodárstva a nárast lesníckeho
písomníctva. V tomto období zaãali postupne samostatne fungovaÈ organizácie,
ktoré mali svoj pôvod v organizácii ‰tátnych lesov a dlho bola ich ãinnosÈ súãas-
Èou riaditeºstiev a závodov: Lesoprojekt, Lesostav, melioraãné podniky, seme-
nárske závody. Veºa sa uskutoãnilo na poli zriaìovania ‰tátne dôleÏit˘ch vodo-
hospodárskych oblastí, rezervácií a národn˘ch parkov.

V˘voj celého âeskoslovenska pätnásÈ rokov po vojne charakterizujú v ob-
lasti hospodárskeho Ïivota, ktorého súãasÈou je i lesné hospodárstvo, najmä zá-
sahy do vlastníctva – znárodnenie, po‰tátnenie, socializácia. V mene strany a vlá-
dy v duchu odstránenia vykorisÈovania prestali existovaÈ súkromné podniky,
kancelárie, ordinácie, drobné Ïivnosti a dielne, súkromne hospodáriaci roºníci ãi
majitelia lesov. Z celkovej v˘mery lesov na Slovensku obhospodaroval ‰tát roku
1960 87,3 %. ëal‰ou prevratnou zmenou, ktorá sa odohrala v tomto období, bo-
la industrializácia Slovenska – prezentovaná ako hospodárske vyrovnanie sa
s vyspelej‰ou ãeskou ãasÈou republiky. Vybudovalo sa okolo 200 nov˘ch závodov
a prevádzkarní a vznikli nové odvetvia priemyslu.

Roku 1960 bola v âeskoslovensku prijatá nová socialistická ústava. Doplnil
sa názov republiky na âeskoslovenská socialistická republika, bola v nej zakot-
vená vedúca úloha komunistickej strany (v podstate to platilo uÏ od roku 1948),
ale pre Slovákov znamenala zníÏenie práv Slovenskej národnej rady. Zbor po-
vereníkov prestal fakticky existovaÈ.

Vlna centralistického riadenia zo strany praÏskej komunistickej vlády sa
prejavila i v novej reorganizácii ‰tátnych lesov. Od 1. júla 1960 pre‰li ‰tátne lesy
priamo pod Správu lesného hospodárstva pri Ministerstve poºnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva v Prahe. Zru‰ili sa krajské správy lesov a na-
hradili ich podnikové riaditeºstvá. Svoje sídla mali v Pezinku (20 lesn˘ch závo-
dov), Banskej Bystrici (20 LZ), Îiline (24 LZ) a Ko‰iciach (32 LZ). Samostat-
nou organizáciou zostala Správa lesov Topoºãianky s nov˘m názvom podniku
·tátne lesy v Topoºãiankach a TANAP v Tatranskej Lomnici. V‰etky podniky
boli riadené priamo z Prahy. Dovtedaj‰ia pridruÏená v˘roba (strojárstvo,
‰kôlkarstvo, semenárstvo) sa zaãlenila do jedného podniku PridruÏená v˘roba
lesného hospodárstva v Chrudimi. Na niÏ‰ích stupÀoch organizovania a riadenia
nenastali zmeny. Naìalej zostalo ãlenenie na lesné závody, polesia a lesné
úseky.

Lesné hospodárstvo sa v ‰esÈdesiatych rokoch 20. storoãia nieslo akoby na
vlne úspechov a celkovej spokojnosti z vykonanej práce. Bolo súãasÈou oslav-
n˘ch kon‰tatovaní: „Pod vedením Komunistickej strany âeskoslovenska úspe‰ne
sme splnili úlohy prechodného obdobia od kapitalizmu k socializmu a v tretej
päÈroãnici nastupujeme do budovania rozvinutej socialistickej spoloãnosti.“
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Obrovsk˘m pozitívom bolo prijatie nového lesného zákona Národn˘m
zhromaÏdením 17. novembra 1960. I‰lo o prv˘ ãeskoslovensk˘ lesn˘ zákon (ã.
166/1960 Zb.), ktor˘ sa pripravoval dávnej‰ie a predstavoval unifikáciu a kodifi-
káciu lesného práva v âeskoslovensku. ZároveÀ zohºadÀoval spoloãensko-poli-
tické zmeny v krajine po roku 1948. V deviatich ãastiach zákona sa hovorí o les-
nom fonde a jeho uÏívaní, ‰tátnej starostlivosti o lesy a o odbornej správe lesov,
organizáciách lesného hospodárstva, hospodárskej úprave lesov, ãlenení lesov
podºa ich hlavného poslania, pestovaní lesov, ÈaÏbe a doprave dreva, ochrane le-
sov, pracovníkoch v lesníctve. Zákon nadobudol platnosÈ 1. januára 1961. Vy-
hlá‰ka k lesnému zákonu ã. 17/1961 Zb. a smernice o hospodárskej úprave lesov
ã. 71/1961 ìalej podrobne rozvádzajú ustanovenia lesného zákona.

Poãas 60. rokov sa po zabratí urbárskych lesov uskutoãnila posledná fáza
majetkov˘ch presunov vo vlastníctve lesov. Na základe uznesenia vlády ã. 102
z roku 1959 o opatreniach na postupnú úpravu obhospodarovania a správy lesov
v âSSR bola vyhlásená presvedãovacia kampaÀ medzi druÏstevníkmi a súkrom-
ne hospodáriacimi drobn˘mi a stredn˘mi roºníkmi – vlastníkmi lesov, aby súãas-

ne s poºnohospodárskou pôdou zdruÏovali aj svoje lesy do spoloãného obhospo-
darovania v jednotn˘ch roºníckych druÏstvách. Stav súkromn˘ch lesov sa uvád-
zal ako „veºmi zl˘“ v porovnaní so ‰tátnymi (veºk˘ rozsah holín, nízka zásoba
drevnej hmoty na 1 ha) a bol jedn˘m z hlavn˘ch argumentov nátlaku na sú-
kromnohospodáriacich roºníkov. Roku 1965 obhospodarovali ·tátne lesy rozlo-
hu 1 696 800 ha, druÏstevné lesy mali rozlohu 79 500 ha a súkromníci boli vlast-
níkmi 60 200 ha lesa.

Hlavnou dlhodobou úlohou celého lesného hospodárstva v prevaÏnej mie-
re v rukách ‰tátnych podnikov bolo uÏ od XI. zjazdu KSâ (1958) „zvy‰ovaÈ pro-
dukciu dreva na ha lesnej pôdy a tak prispievaÈ k odstráneniu disproporcie me-
dzi prírastkom a ÈaÏbou dreva do roku 1970“. V tomto duchu sa rozvinulo na les-
n˘ch závodoch hnutie brigád XII. zjazdu KSâ, brigád socialistickej práce, vyhla-
sovali sa individuálne a kolektívne socialistické záväzky. ·pecifick˘ problém Slo-
venska – pastva dobytka v lese – ustupoval v súvislosti so zdruÏstevÀovaním
v poºnohospodárstve. Zákon z roku 1960 znamenal jednoznaãn˘ zákaz pasenia
v lesoch, ale naìalej bolo pasením po‰kodzovan˘ch vy‰e 12 % lesn˘ch porastov
a roãná ‰koda bola vyãíslená na 49 miliónov korún. Znova sa ukazovala potreba
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roz‰íriÈ lesnú dopravnú sieÈ v˘stavbou tvrd˘ch lesn˘ch ciest a zváÏnic, zvy‰ovaÈ
kvalifikáciu technikov a rast odbornosti lesn˘ch robotníkov.

Nové organizaãné zmeny nenechali na seba dlho ãakaÈ. UÏ po siedmich ro-
koch sa znova vytvorilo samostatné Ministerstvo lesného a vodného hospodár-
stva âSSR v Prahe a následne zákonom SNR zo dÀa 17. 2. 1967 bola zriadená
Komisia SNR pre lesné a vodné hospodárstvo a jej v˘konn˘ aparát Povereníc-
tvo SNR pre lesné a vodné hospodárstvo v Bratislave. Súãasne v tom istom ro-
ku vznikli aj dve odborové riaditeºstvá ‰tátnych lesov (OR·L) v Prahe (pre ães-
ké kraje) a v Bratislave (pre Slovensko) ako nové prvky v doteraj‰om riadení
lesného hospodárstva. Na Slovensku patrili pod OR·L v‰etky podniky ‰tátnych
lesov, Ústav hospodárskej úpravy lesov i V˘skumn˘ ústav lesného hospodárstva.

Nová komplikovaná sústava spravovania lesného hospodárstva v tejto po-
dobe zotrvala pribliÏne dva roky v ÈaÏkom a zloÏitom období „praÏskej jari“ –
proreformného pohybu ãasti komunistov s pozitívnym ohlasom väã‰iny obyva-
teºstva v ãase okupácie âeskoslovenska ‰tátmi Var‰avskej zmluvy i nástupu nor-
malizácie. Pozitívnym v˘sledkom, ktor˘ ovplyvnil ìal‰ie zmeny na najvy‰‰om
stupni riadenia lesného hospodárstva, bolo prijatie ústavného zákona o ãesko-
slovenskej federácii 27. októbra 1968. Od 1. januára 1969 bolo vytvorené Minis-
terstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
(MLVH SSR). Odborové riaditeºstvo bolo nakrátko premenované na generálne
riaditeºstvo a na jeho ãele stál generálny riaditeº ·tátnych lesov Bratislava
Ing. Augustín Mistrík. Znova objaven˘ a pouÏit˘ termín ústredného vedenia
z poãiatkov organizovania podniku ·tátne lesy a statky po vzniku âSR dlho
nevydrÏal. UÏ k 31. 12. 1970 bol zru‰en˘. Podnikové riaditeºstvá ·tátnych lesov
pre‰li priamo pod riadenie MLVH SSR.

·esÈdesiate roky znamenali v lesnom hospodárstve predov‰etk˘m prijatie dl-
hooãakávaného lesného zákona. ZároveÀ boli obdobím posledného zväã‰enia roz-
lohy ‰tátnych lesov. Skonãila sa posledná etapa v socializaãnej úprave drÏby lesnej
pôdy. K v˘sledku ‰irokej presvedãovacej kampane smerujúcej k odovzdaniu lesov
do obhospodarovania podnikmi ·tátnych lesov (·L prevzali 26 000 ha) pomohol
i § 22 lesného zákona ã. 166/1960 Zb., podºa ktorého sa mohli prevziaÈ lesy i v prí-
pade neplnenia plánovan˘ch úloh. ·tátne lesy ako najväã‰í obhospodarovateº lesov
u nás (92,4 % z v˘mery 1, 861 mil. ha lesov na Slovensku roku 1965) okrem vlast-
ného spravovania lesov vykonávali odbornú správu druÏstevn˘ch (4,3 %) a sú-
kromn˘ch lesov (3,3 %). Posledné dve formy vlastníctva lesov, ktoré sa po sociali-
zácii udrÏali, i keì v malom rozsahu, boli prezentované ako zaostávajúce v rozvoji
lesného hospodárstva v porovnaní so ‰tátnym socialistick˘m lesn˘m majetkom.

V oblasti riadenia predstavovali etapu fungovania a upevÀovania podnikové-
ho riadenia pri jednotnom a plánovitom usmerÀovaní ekonomického rozvoja kra-
jiny. Charakteristick˘ je najmä znaãn˘ nárast mechanizácie ÈaÏbovej ãinnosti.
A v neposlednom rade bolo obrovsk˘m posunom v pohºade na les a v‰etk˘ch s ním
súvisiacich ãinností uvedomenie si jeho dôleÏitosti a v˘znamu mimoprodukãn˘ch
funkcií (klimatick˘ch, vodohospodárskych, pôdoochrann˘ch, rekreaãn˘ch).

Po roku 1945 sa naplno skonsolidoval a rozvinul lesnícky v˘skum, veda 
i ‰kolstvo na území obnovenej âSR. Prispel k tomu i zákon ã. 249/1948 Zb. o zo-
‰tátnení ústavov poºnohospodárskeho a lesného v˘skumníctva a o ich organizá-
cii a správe.

Rovnako ako v organizácii a riadení ‰tátnych lesov aj v oblasti v˘skumu sa
prejavovali rôzne reorganizácie, presuny a premenovania ústavov. Pôvodn˘ ban-
sko‰tiavnick˘ ústav s pokusnou stanicou v Kysih˘bli sa roku 1952 premenil na
V˘skumn˘ ústav lesného hospodárstva. Zakladali sa nové v˘skumné stanice so
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V˘stava Pestovanie lesa
v Lesníckom a drevárskom
múzeu na Zvolenskom zám-
ku, 50. roky (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)

‰peciálnymi úlohami, vzniklo Lesnícke laboratórium v Bratislave (1954). Dôle-
Ïit˘m medzníkom v regulácii lesného hospodárenia bol vznik Ústavu pre hospo-
dársku úpravu lesov vo Zvolene, ktorého predchodcom bola od roku 1946 Ta-
xácia ‰tátnych lesov v Banskej Bystrici. Ústav sa od 1. 1. 1952 naz˘val Lespro-
jekta, sídlil vo Zvolene a bol poveren˘ zabezpeãovaním prác hospodárskej ú-
pravy lesov na celom území Slovenska s v˘nimkou lesov ministerstva národnej
obrany. K prv˘m organizátorom centralizovanej taxaãnej sluÏby na Slovensku po
oslobodení patril Ing. Anton Hatiar.

Na základe nariadenia SNR ã. 48/1946 vznikla Vysoká ‰kola poºnohospo-
dárskeho a lesníckeho inÏinierstva v Ko‰iciach (roku 1951 premenovaná na Vy-
sokú ‰kolu poºnohospodársku a lesnícku). Roku 1952 v súvislosti s rovnomer-
nej‰ím rozmiestnením vysok˘ch ‰kôl sa z nej vyãlenila Vysoká ‰kola lesnícka
a drevárska vo Zvolene.

NiÏ‰ie lesnícke ‰kolstvo na Slovensku reprezentovali ·tátna horárska ‰kola
v Humennom, ·tátna hájnická ‰kola v Jel‰ave, tradiãná ·tátna horárska ‰kola
a nová drevárska ‰kola v Liptovskom Hrádku. Popri ·tátnej vy‰‰ej lesníckej ‰ko-
le v Banskej ·tiavnici vznikli roku 1951 v Humennom a Liptovskom Hrádku vy‰-
‰ie lesnícke ‰koly. Reorganizácia ‰tátnych lesov roku 1952 sa odzrkadlila i v roz-
ãlenení vy‰‰ích lesníckych ‰kôl na pestovné (Banská ·tianica a Remetské Hám-
re) a ÈaÏobnú (Liptovsk˘ Hrádok).

Rozvoj lesného hospodárstva, vysokého ‰kolstva a v˘skumnej ãinnosti pri-
niesol nárast lesníckeho písomníctva. V rokoch 1945 – 1951 vznikali vysoko‰kol-
ské uãebnice od autorov S. Kri‰ku, R. Bindera a L. Dérera. Riaditeº ·tátnych le-
sov a neskôr vysoko‰kolsk˘ profesor Franti‰ek Papánek napísal moderné prie-
kopnícke dielo Základné otázky lesníckej ekonomiky (Bratislava 1946). V päÈ-
desiatych rokoch vzniklo niekoºko pozoruhodn˘ch prác z oblasti pestovania le-
sa od A. Kavuljaka a J. Sulíka (Les a pasenie, Bratislava 1952), J. KÀazovického
(Prerezávky a prebierky, Bratislava 1952), od T. Blatného a T. ·Èastného (Pri-
rodzené roz‰írenie lesn˘ch drevín na Slovensku, Bratislava 1959), etnografická
práca L. Kvietka (Îivot v lesoch na Horehroní, 1952) a historická práca o v˘-
znamnej osobnosti slovenského lesníctva od kolektívu autorov (Jozef Dekret-
-Matejovie, Bratislava 1954). V˘znamné sú práce z lesníckej v˘robnej ãinnosti
vydané roku 1955 od J. Halaja (Tabuºky jednotn˘ch hmotov˘ch kriviek na urão-
vanie hmoty porastov), D. Randu‰ku (Stanovi‰tn˘ prieskum v lesníckej praxi)
a R. Bindera Lesné cesty (Bratislava 1955). Väã‰ina t˘chto autorov bola zamest-
naná v ·tátnych lesoch, niektorí pracovali v ‰kolstve a vo v˘skume. Slovenská a-
kadémia vied zaãala vydávaÈ roku 1955 Lesnícky ãasopis ako vedeck˘ zborník.
V·LD vo Zvolene od roku 1957 vydávala „Sborník vedeck˘ch prác V·LD“, kto-
rého súãasÈou boli i lesnícke príspevky. Okrem samostatn˘ch lesníckych prác
a príspevkov do zborníka zaujímavé lesnícke príspevky z pera zamestnancov
·tátnych lesov sa objavovali i v ãasopisoch Poºana, Les, âeskoslovensk˘ les, Les-
nická práce. Od roku 1948 vychádzal ako orgán závodn˘ch skupín ROH pri âes-
koslovensk˘ch ‰tátnych lesov, n. p., oblastnom riaditeºstve v Bratislave ãasopis
·tátne lesy. Lesníckemu písomníctvu najmä v oblasti histórie pomáhalo po oslo-
bodení organizovanie lesnícko-archívnickej sluÏby vykonávanej kultúrno-
-historick˘m oddelením na Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej re-
formy. Vytvoren˘ Pôdohospodársky archív pri povereníctve viedol lesnícky his-
torik a b˘val˘ zamestnanec ·tátnych lesov Július Barták.

S dobrou správou a riadením ·tátnych lesov úzko súvisí aj spolupráca pri
ochrane prírody. Roku 1949 bol vyhlásen˘ Tatransk˘ národn˘ park (TANAP) vo
Vysok˘ch Tatrách. Od 1. 1. 1949 bol TANAP pod správou Lesného závodu Vy-
soké Tatry v Tatranskej Lomnici. Neskôr vznikla Správa TANAP-u, z ktorej sa
vyvinula samostatná príspevková organizácia.

Ing. Anton Hatiar, zaklada-
teº a vedúci pracovník Taxá-
cie ‰tátnych lesov v Banskej
Bystrici (Rodinn˘ archív

Ing. S. Hatiara)

·tátne lesy – dvojt˘Ïdenník
ZO ROH pri Oblastnom
riaditeºstve âeskosloven-
sk˘ch ‰tátnych lesov, n. p.,
v Bratislave, 1949 (Slovensk˘ 
národn˘ archív v Bratislave)
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Zákon ã. 40/1956 Zb. uviedol poãetné chránené územia v podobe národ-
n˘ch parkov, chránen˘ch krajinn˘ch oblastí, ‰tátnych prírodn˘ch rezervácií,
chránen˘ch parkov a záhrad, nálezísk a ‰tudijn˘ch plôch.

KeìÏe sa prvé lesnícke múzeum na Slovensku z dvadsiatych rokov rodilo
i priãinením zamestnancov ·tátnych lesov, treba uviesÈ i jeho pokraãovateºa. Ro-
ku 1955 vzniklo vo Zvolene na Zvolenskom zámku Lesnícke a drevárske múze-
um. O jeho vznik sa zaslúÏil najmä Ing. Ján Madlen. Základom sa stali zbierky
Lesníckeho múzea pri âeskoslovenskom zemûdelskom múzeu v Bratislave, kto-
ré sa roku 1940 stali súãasÈou prvého odboru Slovenského múzea v Bratislave.

Obdobie po roku 1969 sa v dejinách Slovenska oznaãuje ako „vek nehyb-
nosti“. Akékoºvek aktivity vedúce k zmenám na poli politiky, hospodárstva ãi
kultúrneho Ïivota naráÏali na odpor zo strany predstaviteºov ‰tátneho reÏimu.
Ústredn˘ v˘bor Komunistickej strany âeskoslovenska vydal v decembri 1970
dokument nazvan˘ Pouãenie z krízového v˘voja v strane a spoloãnosti, kde sa
jednoznaãne odmietajú reformné snahy a doslova sa uzákoÀujú marxisticko-le-
ninské pouãky o v˘voji spoloãnosti.

Hospodársky a sociálny v˘voj a do popredia sa dostávajúce otázky ochra-
ny Ïivotného prostredia (les sa zaãína vnímaÈ nielen ako zdroj drevnej suroviny,
ale i systém plniaci celospoloãenské funkcie, ktoré zasahujú do Ïivotného
prostredia ãloveka) predznamenali v lesnom hospodárstve potrebu rie‰iÈ nové
problémy. V súvislosti s nimi sa objavovali snahy o novelizáciu lesného zákona.
âasto sa pripomínalo dôrazné zastavenie Ïiveln˘ch organizaãn˘ch zmien a spra-
vovania lesného hospodárstva, ktoré sa realizovali poãas 50. a 60. rokov.

Základné úlohy v nasledujúcom päÈroãnom smerovaní lesného hospodár-
stva v âSSR urãil XIV. zjazd KSâ (1971). I‰lo o zlep‰enie komplexného vyuÏí-
vania drevnej suroviny, zv˘‰enie starostlivosti o produkãnú schopnosÈ lesov a je-
ho biologick˘ch funkcií, zv˘‰enie ÈaÏby dreva i dodávok úÏitkového dreva (v sú-
lade s produkãn˘mi moÏnosÈami lesa) a zniÏovanie namáhavosti ÈaÏbov˘ch a ma-
nipulaãn˘ch prác v lese.

Roku 1970 sa v lesnom hospodárstve zru‰il stredn˘ ãlánok riadenia a v‰et-
ky hospodárske, príspevkové a rozpoãtové organizácie boli podriadené priamo
Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva SSR. Táto organizaãná úprava
skomplikovala riadenie vnútropodnikov˘ch jednotiek, napr. v súvislosti s vyuÏí-
vaním investiãn˘ch prostriedkov, s kvalifikáciou pracovníkov, objavovala sa ne-
zladenosÈ národohospodárskeho plánovania s hospodárskou úpravou lesov atì.
Rie‰enie sa na‰lo prostredníctvom novej organizaãnej ‰truktúry podnikov ·tát-
nych lesov SSR, ktorá bola zavedená s platnosÈou od 1. 4. 1974. Mala priniesÈ od-
stránenie organizaãnej roztrie‰tenosti a zv˘‰enie úãinnosti riadenia úãelnou in-
tegráciou a ‰pecializáciou organizaãn˘ch jednotiek.

Prv˘m podnikom, ktor˘ vyskú‰al uÏ rok predt˘m nové organizaãné uspo-
riadanie, boli ·tátne lesy v Ko‰iciach. Podnikové riaditeºstvo na ãele s Ing. Ka-
rolom Romanom (a Ing. Andrejom Îigom) ako najvy‰‰ia organizaãná zloÏka
priamo riadilo 14 lesn˘ch závodov (predt˘m 32), 2 lesopoºnohospodárske závo-
dy, 3 stavebné závody a 4 strediská. Celková v˘mera podnikov bola 568 476 ha.

·tátne lesy v Bratislave (v˘mera 309 515 ha) na ãele s Ing. Miroslavom Ha-
nákom (potom Ing. Jozefom ëuri‰om, CSc.) riadili 12 lesn˘ch závodov (predt˘m
18), 1 stavebn˘ závod, 1 závod lesnícko-technick˘ch meliorácií a zahrádzania
bystrín (LTM-ZB) a 5 ‰pecializovan˘ch stredísk.

·tátne lesy v Banskej Bystrici (v˘mera 390 505 ha) pod vedením Ing. Pavla
Vachulu, CSc., riadili 13 lesn˘ch závodov (predt˘m 19), 1 stavebn˘ závod, 1 zá-
vod LTM-ZB. Okrem toho priamo riadila 3 strediská.

·tátne lesy v Îiline (v˘mera 454 816 ha) na ãele s Ing. Pavlom Markom

1 9 7 4

·tátne lesy
v Bratislave

·tátne lesy
v Ko‰iciach

·tátne lesy
v Banskej Bystrici

·tátne lesy
v Îiline

·tátne lesy
v Topoºãiankach
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spravovali 11 lesn˘ch závodov (predt˘m 22), 1 stavebn˘ závod, 1 semenársky zá-
vod, 1 závod LTM-ZB a 2 strediská.

·tátne lesy v Topoºãiankach (v˘mera 30 666 ha) na ãele s Ing. ªudovítom
âakajdom boli zaloÏené na dvoch riadiacich stupÀoch: podnikové riaditeºstvo –
správa (stredisko). Podnikové riaditeºstvo viedlo 7 lesn˘ch správ (predt˘m 9 po-
lesí), dopravno-manipulaãnú správu, technicko-hospodársku správu a stredisko
pridruÏenej v˘roby.

Podniky boli ‰tátnymi hospodárskymi organizáciami a ostatn˘mi plánovací-
mi, v˘robn˘mi a úãtovn˘mi jednotkami podriaden˘mi MLVH SSR. Spravovali
lesn˘ fond na vymedzenom území ako lesn˘ národn˘ majetok a ich hlavnou ú-
lohou bolo vykonávaÈ hospodársku ãinnosÈ podºa ‰tátneho plánu, zabezpeãovaÈ
zveºaìovanie lesného fondu v súlade s produkãn˘mi schopnosÈami lesa, biolo-
gick˘mi potrebami a nárokmi socialistickej spoloãnosti na drevnú surovinu i mi-
moprodukãné funkcie lesa. V duchu doby bolo v ‰tatúte kaÏdého podniku
v ãlánku 1 pod ãíslom 6 uvedené: „Podnik na v‰etk˘ch úsekoch svojej ãinnosti dô-
sledne uplatÀuje a presadzuje zásadu vedúcej úlohy KSâ…“

Organizaãná ‰truktúra podnikov spoãívala na troch riadiacich stupÀoch:
podnikové riaditeºstvo – závod – správa (stredisko). Vo v‰eobecnosti sa zníÏil po-
ãet závodov pribliÏne o polovicu, zv˘‰ila sa v˘mera lesn˘ch správ a zriadili sa
‰pecializované správy. Správa TANAP-u zostala v novej organizaãnej ‰truktúre
nezmenená. NajniÏ‰ím ãlánkom spravovania boli lesnícke úseky. Táto organizá-
cia pretrvala pribliÏne do konca 80. rokov. Doplnila ju e‰te reorganizácia (zlúãe-
nie) stavebn˘ch závodov a závodov LTM-ZB roku 1976 a od 1. 1. 1976 zmena ná-
zvov podnikov do podoby Západoslovenské ‰tátne lesy v Bratislave, Severoslo-
venské ‰tátne lesy v Îiline, Stredoslovenské ‰tátne lesy v Banskej Bystrici a V˘-
chodoslovenské ‰tátne lesy v Ko‰iciach. V‰etky podniky ·tátnych lesov SSR bo-
li v tomto období nositeºmi Radu práce.

Od roku 1948 bol ìal‰í smer v˘voja lesného hospodárstva, podobne ako aj

Organizaãná mapa ·tátnych
lesov SSR, 1975 (Lesnícke
a drevárske Múzeum vo

Zvolene)
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ostatn˘ch odvetví národného hospodárstva, urãovan˘ zjazdmi KSâ. Na nich sa
predniesli a vÏdy opäÈ schválili hlavné direktívy a smernice národného hospo-
dárstva na päÈroãné obdobie a tie boli rozpracované a prijaté vládou âSSR vo
forme uznesení. Pre podniky ‰tátnych lesov boli prioritné. Roku 1976 sa
uskutoãnil XV. zjazd KSâ, ktor˘ urãil hlavné úlohy rozvoja národného hospo-
dárstva v období 6. päÈroãného plánu. V kapitole Rozvoj lesného a vodného hos-
podárstva sa znova rovnako ako v predchádzajúcej päÈroãnici stanovilo zabez-
peãiÈ rast produkãn˘ch schopností dreva a úmerne k nim zv˘‰iÈ ÈaÏbu dreva a do-
dávku úÏitkového dreva, ìalej zv˘‰iÈ úãinnosÈ pestovnej ãinnosti a skvalitÀovaÈ
starostlivosÈ o mladé porasty, zlep‰iÈ komplexné vyuÏitie drevnej hmoty. Dôraz
sa poloÏil i na zvy‰ovanie odolnosti lesa proti prírodn˘m kalamitám a v oblasti
organizácie a riadenia na zdokonaºovanie právnych predpisov lesného a vodné-
ho hospodárstva.

O novelizácii lesného zákona sa v odborn˘ch kruhoch hovorilo uÏ od za-
ãiatku 70. rokov v príprave dlhodobej koncepcie rozvoja lesného hospodárstva.
Nakoniec sa k novelizácii nepristúpilo, ale roku 1977 bol vypracovan˘ nov˘ a zá-

konodarn˘mi orgánmi republiky prijat˘ zákon o lesoch (zákon FZ ã. 61/1977
Zb.) a zákon o hospodárení v lesoch a ‰tátnej správe lesného hospodárstva (zá-
kon SNR ã. 100/1977 Zb.). Nov˘ dvojdielny lesn˘ zákon vytyãoval poslanie a ú-
lohy lesa, zaviedol termín lesn˘ fond a lesn˘ pôdny fond – pozemky trvalo urãe-
né na plnenie funkcií lesa. Ukonãil úpravu socialistick˘ch uÏívacích vzÈahov
k lesnej pôde zavedením nového práva uÏívania lesného fondu, vytváral ucelené
ãasti a sústreìoval správu lesného majetku. Po tejto úprave zostali v právnej ter-
minológii uÏívacie vzÈahy len ako národné a druÏstevné, priãom hlavn˘m nosite-
ºom správy lesného fondu národného majetku sa stali organizácie ·tátnych lesov.
Zákon sa dotkol i ochrany lesa. Taxatívne vymenúval ãinnosti, ktoré sú v lese za-
kázané, a zároveÀ neobmedzoval uÏívanie lesa na rekreáciu. Zákon o hospodá-
rení v lesoch a ‰tátnej správe lesného hospodárstva upravoval organizáciu a v˘-

Budova, v ktorej sídlili Zá-
padoslovenské ‰tátne lesy
v Bratislave a redakcia ãaso-
pisu Les (Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene)
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kon ‰tátnej správy lesného hospodárstva. Cieºom lesného hospodárstva, ktor˘
bol aj legislatívne zabezpeãen˘, zostalo zachovanie lesa, jeho ochrana a trvalosÈ
v‰etk˘ch jeho funkcií.

K 1. januáru 1979 pripadalo z celkovej rozlohy lesov SSR 1 906 360 ha na
‰tátne lesy 1 890 296 ha (99,2 %), na druÏstevné lesy 15 443 ha (0,8 %) a na sú-
kromné lesy uÏ len 625 ha. Konãila sa ‰iesta päÈroãnica a predstavitelia Minis-
terstva lesného a vodného hospodárstva SSR v Bratislave zhodne kon‰tatovali
splnenie troch hlavn˘ch strategick˘ch úloh – zveºaìovania produkãnej základne
lesného hospodárstva, plynulého zásobovania spracovateºsk˘ch odvetví a zahra-
niãného trhu drevnou surovinou a roz‰irovania celospoloãensk˘ch (neprodukã-
n˘ch) funkcií lesov. Tieto kon‰tatovania boli doloÏené konkrétnymi faktmi: zlik-
vidovali sa prakticky v‰etky staré holiny a zalesnilo sa 93 000 ha plochy; ÈaÏba
dreva sa oproti plánu prekroãila o 2,3 % a pritom 25 % celkovej ÈaÏby sa získa-
lo nároãn˘m spracovaním dreva z rozsiahlych vetrov˘ch kalamít. Rovnako ú-
spe‰ne sa plnili úlohy exportu v lesnom hospodárstve. Lesy s celospoloãensk˘mi
funkciami prevládajúcimi nad produkãnou funkciou predstavovali na konci
70. rokov 22,1 % z celkového lesného fondu. Zladenie produkãn˘ch a mimo-
produkãn˘ch funkcií lesa v tom istom lesnom objekte vyústilo v poÏiadavke
funkãne integrovaného lesného hospodárstva. Prehæbila sa spolupráca lesníkov
s ochranármi prírody najmä uplatnením ochranárskych poÏiadaviek prostred-
níctvom hospodárskej úpravy lesa. PoÏiadavky ‰tátnej ochrany prírody na orga-
nizácie lesného hospodárstva boli súãasÈou komplexnej starostlivosti o chránené
územia na lesnom pôdnom fonde.

Ani v období ìal‰ej päÈroãnice (1981–1985) sa v ‰tátnom lesnom hospodár-
stve – iné vlastne neexistovalo – hlavné úlohy nezmenili. Úlohou lesného hos-
podárstva bolo plánovité obhospodarovanie lesného fondu s cieºom zabezpeãiÈ
ão moÏno najvy‰‰iu produkciu dreva a zároveÀ zlep‰iÈ mimoprodukãné funkcie
lesa. Pri zalesÀovaní sa mal väã‰í dôraz poloÏiÈ na prirodzenú obnovu lesov, ìa-
lej sa malo rozvíjaÈ budovanie ‰kôlkarskych stredísk a veºko‰kôlok, zvy‰ovaÈ o-
dolnosÈ porastov proti exhaláciám a prírodn˘m kalamitám. V druhej polovici
80. rokov bolo na Slovensku po‰koden˘ch imisiami 15,6 % lesov (280 000 ha).
Roku 1985 vydala vláda âSSR uznesenie ã. 226 o zásadách ‰tátnej koncepcie
tvorby a ochrany prírodného prostredia, v ktorom uloÏila lesnému hospodárstvu
poãetné úlohy smerujúce k ekologizácii hospodárenia v krajine.

Konkrétne napr. v Stredoslovensk˘ch ‰tátnych lesoch sa zameriavali na
technick˘ rozvoj v lesnom hospodárstve (zavedenie lesného spilovaãa – pribli-
Ïovacieho stroja ãesko-slovenskej v˘roby LSPS 120, strojového stínania, nárast
pouÏívania lesn˘ch kolesov˘ch traktorov, zakúpili druh˘ lanov˘ systém Steyr
KSK-16), na kvalifikáciu lesnej biomasy s moÏnosÈou jej racionálneho vyuÏíva-
nia (zabezpeãenie mechanizovanej v˘roby lesn˘ch ‰tiepok, v˘roba vitamínovej
k⁄mnej múãky).

Plnenie cieºov lesného hospodárstva umoÏnila i vtedaj‰ia organizaãná
‰truktúra ·tátnych lesov, ktorá prispela k uplatneniu technického rozvoja a e-
fektívnosti v˘roby, zv˘‰eniu úãinnosti riadenia a vytvoreniu podmienok na rea-
lizovanie sociálnych programov. Spomenut˘ch päÈ podnikov ·tátnych lesov SSR
bolo v spoloãnom rezorte s ìal‰ími piatimi organizáciami lesného hospodárstva:
StrojárÀami ·tátnych lesov v Slovenskej ªupãi, V˘skumn˘m ústavom lesného
hospodárstva vo Zvolene, Ústavom pre v˘chovu a vzdelávanie pracovníkov
lesného hospodárstva vo Zvolene, Lesoprojektom vo Zvolene a Správou
TANAP-u v Tatranskej Lomnici.

Rokom 1986 sa uzavrela história zjazdov KSâ, ktoré urãovali v˘voj spoloã-
nosti. Posledn˘ XVII. zjazd KSâ zasadal uÏ v období glasnosti a perestrojky, kto-
rú v ZSSR navodil Michail Gorbaãov. Komunisti, opierajúci sa o Sovietsky zväz
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ako svoj vzor, stratili pevnú pôdu pod nohami. Monopol ich moci sa oslaboval
i v okolit˘ch v˘chodoeurópskych krajinách. Nedalo sa uÏ spoliehaÈ na nijakú vo-
jenskú internacionálnu „pomoc“. Stále viac sa o slovo hlásila cirkev, nezávislé
zdruÏenia a iniciatívy, neformálne zoskupenia i organizácie ochrancov prírody
a Ïivotného prostredia. K nim sa pripájali b˘valí komunisti vylúãení zo strany po
roku 1968. Vystupovali proti komunistickej diktatúre, na obranu ºudsk˘ch a ob-
ãianskych práv, na ochranu Ïivotného prostredia. V˘voj protikomunistick˘ch ná-
lad vyvrcholil akciami ‰tudentov v novembri 1989, ktoré si získali podporu oby-
vateºstva. Predstavitelia komunistickej moci boli prinútení viesÈ dialóg a postup-
ne boli vytláãaní z politického Ïivota krajiny.

V poradí piaty model organizovania ‰tátnych lesov od roku 1945 a siedmy
od roku 1918 sa ku koncu 80. rokov aj pod vplyvom nového pohybu v politickom
a ekonomickom Ïivote znova upravoval. Najvy‰‰ie stranícke a ‰tátne orgány zve-
rejnili roku 1987 návrh zákona o ‰tátnom podniku a ponúkli ho na v‰eºudovú dis-
kusiu. V lesnom hospodárstve mal byÈ súãasÈou prestavby hospodárskeho me-
chanizmu. V máji 1988 bolo zriadené Ministerstvo lesného, vodného hospodár-
stva a drevospracujúceho priemyslu SSR. V novom rezorte sa z doteraj‰ích or-
ganizácií lesného hospodárstva vytvorili organizaãné jednotky: ‰tátne podniky,
rozpoãtové a príspevkové organizácie. Z rozhodnutia ministra lesného, vodného
hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR boli s úãinnosÈou od 1. januá-
ra 1989 na základe zákona ã. 88/1988 Zb. vytvorené ‰tátne podniky:
Západoslovenské ‰tátne lesy Bratislava (nov˘ riaditeº Ing. Ján Závodsk˘, CSc.),
Stredoslovenské ‰tátne lesy Banská Bystrica (novozvolen˘ riaditeº Ing. Jozef
Bystriansky), Severoslovenské ‰tátne lesy Îilina (staronov˘ riaditeº Ing. ªudo-
vít Laco), V˘chodoslovenské ‰tátne lesy Ko‰ice (staronov˘ riaditeº Ing. Andrej
Îiga), ·tátne lesy Topoºãianky (staronov˘ riaditeº Ing. Anton Adamiãka)
a Strojárne ‰tátnych lesov Slovenská ªupãa. Podniky mali 50 lesn˘ch závodov,
8 in˘ch závodov, 295 lesn˘ch správ, 131 in˘ch správ a 2 200 lesníckych úsekov.
Zmeny na úrovni niÏ‰ích organizaãn˘ch jednotiek sa prejavili len v roz‰írení ná-
zvu lesn˘ch závodov o prívlastok od‰tepné. Nov˘m momentom oproti pred-
chádzajúcej praxi bola voºba riaditeºa a popri Àom vznik nov˘ch riadiacich or-
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gánov podniku: zhromaÏdenia pracujúcich (delegáti zhromaÏdenia) ako najvy‰-
‰ieho orgánu socialistickej samosprávy a rady pracovného kolektívu ako kolek-
tívneho v˘konného orgánu samosprávy. ZhromaÏdenie pracujúcich malo opráv-
nenie voliÈ a navrhovaÈ odvolanie riaditeºa a súãasne voliÈ a odvolávaÈ ãlenov
rady. Nového riaditeºa uviedol do funkcie sám minister. Základn˘m poslaním
podniku bolo podnikateºskou ãinnosÈou chozrasãotného charakteru úãelne
a hospodárne uspokojovaÈ potreby spoloãnosti, a t˘m aj hospodársky a sociálny
rozvoj.

Podniky obhospodarovali takmer 2 milióny ha lesov, ão znamenalo pribliÏ-
ne 40 % slovenského územia. Bolo v nich vy‰e tristo miliónov m3 drevn˘ch zá-
sob a v˘robné fondy tvorili hodnotu niekoºko miliárd korún. Skutoãné národné
bohatstvo. Prioritné úlohy lesného hospodárstva, ktoré realizovali ‰tátne podni-
ky, zostali i v období poslednej, 8. päÈroãnice (1986 – 1990) najmä v oblasti pe-
stovnej ãinnosti, a to zv˘‰enie biologickej hodnoty lesov, zv˘‰enie podielu pri-
rodzenej obnovy lesov, zlep‰enie v˘roby, prepravy a skladovania sadeníc, zniÏo-
vanie strát na zalesÀovaní, zintenzívnenie v˘chovy porastov. RozvíjaÈ sa mala
i podnikateºská ãinnosÈ najmä v oblasti pridruÏenej v˘roby, stavebnej a strojár-
skej v˘roby, ‰kôlkarstve a semenárstve, zbere lesn˘ch plodín a poºovníctve. No-
v˘ ekonomick˘ mechanizmus predpokladal vy‰‰iu právomoc a samostatnosÈ
podnikov. Vládny v˘bor SSR pre plánovité riadenie národného hospodárstva
odsúhlasil v súvislosti s odvetvov˘mi ‰pecifikami vytvorenie osobitného centrál-
neho fondu na ochranu a rozvoj lesov.

Takto socialisticky organizaãne a ekonomicky vynoven˘ model ‰tátnych le-
sov pretrval len veºmi krátko. Udalosti z novembra 1989 na‰tartovali zmeny
v politickej oblasti (vytvorenie pluralitnej demokracie) i v ekonomike krajiny
(premena direktívne plánovaného hospodárstva na trhové). Po pribliÏne pol sto-
roãia trvajúcej vynútenej socializácii lesného majetku nastala obnova súkromné-
ho vlastníctva. Zákony ã. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzÈahov k pôde
a inému poºnohospodárskemu majetku, ã. 306/1992 Zb. o majetku miest a obcí,
ã. 282/1993 Zb. o majetku cirkví obnovili vlastnícke a uÏívateºské vzÈahy k lesu.
Na‰tartovali proces re‰titúcií a reprivatizácie lesnej pôdy. Vo veºkom rozsahu –
od zmien na najvy‰‰ích postoch cez podnikovú reorganizáciu riadenia a vyrov-
nania sa s podmienkami trhového hospodárstva – ovplyvnil ìal‰í v˘voj ‰tátneho
vlastníctva lesov a organizácií hospodáriacich na Àom.

Ekonomická situácia podnikov v prv˘ch troch rokoch po neÏnej revolúcii
sa uvádza v tlaãi ako katastrofálna. Zastavil sa ak˘koºvek rozvoj, podniky
nedostávali zaplatené za dodané drevo. I‰lo doslova o preÏitie. Niektoré od‰tep-
né závody sa usilovali svoje postavenie zlep‰iÈ odãlenením sa a vytvorením
samostatn˘ch men‰ích ‰tátnych podnikov. Jedn˘m z argumentov bola i snaha vy-
uÏiÈ vlastné prírodné a v˘robné podmienky, nové moÏnosti podnikania a nezá-
vislosÈ v ãase priamej podriadenosti ministerstvu. Popri pôvodn˘ch piatich ‰tát-
nych podnikoch vznikli v rezorte ministerstva lesného a vodného hospodárstva
v odvetví lesného hospodárstva ìal‰ie ‰tátne podniky. Zo stavebn˘ch a leso-
melioraãn˘ch závodov vznikli Lesostavy (Îilina, Liptovsk˘ Hrádok, Humenné,
Pre‰ov, Nitra, Zvolen, Revúca), osamostatnil sa Semenoles Liptovsk˘ Hrá-
dok, vznikli Lesy Malacky, Lesy Smolenice, Lesy BeÀu‰ a Zamagurské lesy
Podolínec.

Zmena sa odohrala i v samom rezorte. Po parlamentn˘ch voºbách roku
1992 sa v súvislosti so zniÏovaním poãtu ministerstiev zru‰ilo Ministerstvo les-
ného, vodného a drevospracujúceho priemyslu SR. Problematika lesného a vod-
ného hospodárstva sa presunula pod b˘val˘ rezort poºnohospodárstva a v˘Ïivy
(drevospracujúci priemysel sa zaãlenil pod Ministerstvo hospodárstva SR), ãím
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sa vytvorilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR a v Àom lesnícka sekcia ako
ústredn˘ orgán ‰tátnej správy pre lesné hospodárstvo a poºovníctvo. Jednou
z v˘hod tohto zlúãenia bola i analógia s väã‰inou ‰tátov Európskej únie, do kto-
rej smerovala i vtedaj‰ia âesko-slovenská federatívna republika. UÏ v novembri
1992 predloÏil na rokovanie Hospodárskej rady vlády SR minister pôdohos-
podárstva (Peter Baco) nové Zásady ‰tátnej lesníckej politiky na Slovensku
z dôvodov zrovnoprávnenia v‰etk˘ch foriem vlastníctva, váÏneho zdravotného
stavu lesov, zabezpeãenia verejnoprospe‰n˘ch funkcií lesov, nového postave-
nia a úloh orgánov ‰tátnej správy lesného hospodárstva, zosúladenia záujmov
vlastníka s verejn˘mi záujmami. Tento dokument schválila Národná rada SR ro-
ku 1993 spolu so Stratégiou a koncepciou rozvoja lesného hospodárstva na
Slovensku.

Situácia v organizácii a riadení ‰tátnych lesn˘ch podnikov sa zaãala meniÈ
i v dôsledku reprivatizácie a následkom zmen‰ovaní v˘mery lesov obhospodaro-
van˘ch t˘mito organizáciami. Spomínané ‰tátne podniky obhospodarovali roku
1993 uÏ len 1 318 602 ha lesov, ão znamená pokles v˘mery pribliÏne o 450 000 ha,
a reprivatizácia e‰te ìalej pokraãovala. V˘mera ‰tátnych podnikov sa zmen‰ova-
la, ale organizácia a ‰truktúra podnikov sa nijako nemenila. Poãet vnútroorgani-
zaãn˘ch jednotiek a v nich zastúpen˘ch pracovníkov zostával pribliÏne rovnak˘.
Odrazilo sa to v zhor‰ení ekonomickej situácie podnikov a ich hospodárskych
v˘sledkov. Predstavitelia ministerstva pôdohospodárstva ako zakladateºa podni-
kov ‰tátnych lesov si uvedomovali potrebu prispôsobiÈ ich riadenie trhovému
hospodárstvu. Vytvorila sa komisia, ktorá analyzovala moÏné alternatívy a na-
vrhla tú najoptimálnej‰iu cestu transformácie ‰tátnych lesníckych podnikov ces-
tou postupn˘ch krokov. Na zaãiatku sa uskutoãnila reorganizácia a redukcia niÏ-
‰ích podnikov˘ch jednotiek. K 1. 10. 1994 sa zru‰ili malé ‰tátne lesné podniky
a boli zaãlenené do organizaãn˘ch ‰truktúr veºk˘ch podnikov – Západosloven-
sk˘ch lesov, ‰. p., Bratislava (Topoºãianky, Malacky, Smolenice), do Stredoslo-
vensk˘ch lesov, ‰. p., Banská Bystrica (BeÀu‰) a do V˘chodoslovensk˘ch lesov,
‰. p., Ko‰ice (Podolínec). I‰lo o prv˘ krok komplexnej reorganizácie ‰tátnych
podnikov lesného hospodárstva. Druh˘m krokom organizaãn˘ch zmien, ktor˘ch
cieºom bol presun právomocí z ústredia podnikov na závody, bolo zluãovanie od-
‰tepn˘ch lesn˘ch závodov podºa územno-organizaãného prístupu. Zaãiatkom ro-
ku 1995 sa zmen‰il ich poãet na 34 od‰tepn˘ch závodov; lesn˘ch správ zostalo
289 a lesníckych obvodov 1 640. Pristúpilo sa i k zníÏeniu poãtu technicko-
-hospodárskych zamestnancov ako na ústredí, tak aj v závodoch. V˘mera ob-
hospodarovanej lesnej plochy v tomto období klesla na 1 212 700 ha. 1. 1. 1995
sa Správa TANAP-u rozãlenila na ·tátne lesy TANAP-u v Tatranskej Lomnici
a na Správu národn˘ch parkov Slovenska – Správu TANAP-u v Tatranskej
·trbe.

Roku 1996 sa neprejavilo zlep‰enie hospodárenia a nenastal ani predpo-
kladan˘ rozvoj podnikov v dôsledku v˘voja na trhu s drevom. Rie‰enie sa znova
hºadalo vo vypracovaní nového návrhu na organizáciu ‰tátnych podnikov lesné-
ho hospodárstva. Ministerstvo pôdohospodárstva odsúhlasilo vytvoriÈ v troch e-
tapách (1998 – 2000) jeden ‰tátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Uveden˘
scenár sa v‰ak nepodarilo v tom období uviesÈ do Ïivota.

1. januára 1997 vzniklo v Banskej ·tiavnici ZdruÏenie ‰tátnych lesn˘ch pod-
nikov. Na jeho zaloÏení sa podieºali Ing. Ján Závodsk˘, CSc. (riaditeº Západo-
slovensk˘ch lesov, ‰. p., Bratislava), Ing. Ján Novák (zástupca riaditeºa Stredo-
slovensk˘ch lesov, ‰. p., Banská Bystrica Ing. Jaroslava Hericha), JUDr. Ing. Mi-
lan Beláãek (riaditeº Severoslovensk˘ch lesov, ‰. p., Îilina) a Ing. Franti‰ek Fro-
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li‰ (riaditeº V˘chodoslovensk˘ch lesov, ‰. p., Ko‰ice). Cieºom zdruÏenia bolo jed-
notné presadzovanie ‰tátnej lesníckej politiky, spoloãná koordinácia zabezpeão-
vania úloh, vytvorenie metodického centra pre jednotnú správu ‰tátneho lesné-
ho majetku a ochrana podnikov˘ch záujmov.

PribliÏne po pol roku sa v nadväznosti na nové územné a správne ãlenenie
Slovenskej republiky presadil názor prispôsobiÈ tomuto usporiadaniu i organi-
zaãné ‰truktúry ‰tátnych lesn˘ch podnikov. Nakoniec nevzniklo podºa krajov 8
‰tátnych podnikov, ale iba 6 – v Bratislave, Trenãíne, Îiline, Banskej Bystrici,
Ko‰iciach a Pre‰ove. Vnútropodniková organizaãná ‰truktúra zostala v plnej
kompetencii vedenia podniku. VyuÏili ju podniky v Ko‰iciach a Pre‰ove, keì vy-
menili trojstupÀové riadenie za dvojstupÀové zru‰ením od‰tepn˘ch lesn˘ch zá-
vodov a lesn˘ch správ a vytvorili nové organizaãné jednotky – správy lesov. Na
doplnenie informácie treba uviesÈ, Ïe pod ministerstvo pôdohospodárstva patri-
la i príspevková organizácia ·tátne lesy TANAP-u a ‰tátny podnik Semenoles
Liptovsk˘ Hrádok.

Posledné desaÈroãia (1970 – 2000) priniesli vo v˘voji lesníckeho ‰kolstva,
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vedy a v˘skumu, priamo financovan˘ch ‰tátom a prepojen˘ch rôznymi formami
a stupÀami spolupráce práve s organizáciami ‰tátnych lesov, zv˘‰enie poãtu ak-
tivít a nov˘ch projektov. Rozvinut˘ systém vzdelávania predstavoval nielen zv˘-
‰enie poãtu absolventov Vysokej ‰koly lesníckej a drevárskej vo Zvolene
(V·LD), ale i zamestnancov – pedagógov, v˘skumn˘ch pracovníkov a robotní-
kov (napr. na ‰kolskom lesnom podniku). Roku 1977 sa zaãalo s v˘stavbou no-
v˘ch objektov V·LD vo Zvolene, ktoré boli odovzdané do uÏívania v septembri
1984. Rozhodnutím Národnej rady SR bol prijat˘ zákon ã. 26/1992 Zb. o zmene
názvu V·LD vo Zvolene na Technickú univerzitu (TU) vo Zvolene. Jej súãasÈou
sa roku 1991 stala Fakulta ekológie a roku 1996 sa roz‰írila o ‰tvrtú Fakultu en-
vironmentálnej a v˘robnej techniky. V˘skumné programy Lesníckej fakulty sú
zamerané na biologické, technické a ekonomické problémy lesného hospodár-
stva.

Pracovníci lesného hospodárstva si mohli od ‰kolského roku 1973/1974 do-
pæÀaÈ vzdelanie na stredn˘ch lesníckych ‰kolách (SL·) formou pomaturitného
dvojroãného odborného doplnkového ‰túdia. Cieºom bolo získaÈ ‰peciálne zna-
losti z urãitého okruhu lesníckej pracovnej ãinnosti. V súãasnosti sú Stredné les-
nícke ‰koly v Banskej ·tiavnici, Liptovskom Hrádku a Pre‰ove.

Lesní robotníci, ktor˘ch bol na správach ãasto nedostatoãn˘ poãet, sa zaú-
ãali v podnikoch lesného hospodárstva alebo skonãili lesnícke odborné uãili‰tia
v Banskej ·tiavnici, v Modre-Harmónii, Kokave nad Rimavicou, Bijacovciach
a v Sigorde.

Pamätná tabuºa na budove
b˘valého ‰tátneho podniku
Lesy Bratislava (Lesnícke
a drevárske múzeum vo

Zvolene)
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Odborné vzdelávanie pracovníkov lesného hospodárstva zabezpeãuje od
roku 1978 Ústav pre v˘chovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hos-
podárstva SR vo Zvolene.

Lesnícky v˘skum má od roku 1964 svoju centrálu vo V˘skumnom ústave
lesného hospodárstva vo Zvolene, ktor˘ sa od roku 1991 naz˘va Lesnícky v˘-
skumn˘ ústav (LVÚ). Má 6 v˘skumn˘ch staníc (Bratislava, Gabãíkovo, Banská
·tiavnica, Oravsk˘ Podzámok, Liptovsk˘ Hrádok a Ko‰ice) a jeho hlavnou ãin-
nosÈou je rie‰enie ‰tátnych a rezortn˘ch vedeckov˘skumn˘ch úloh zameran˘ch
na aplikovan˘ lesnícky v˘skum. ëal‰ie in‰titúcie, ktoré sa zúãastÀujú v tomto ob-
dobí na lesníckej vedeckov˘skumnej ãinnosti, sú: Arborétum MlyÀany – Ústav
dendrobiológie SAV a V˘skumná stanica TANAP-u, v súãasnosti premenovaná
na V˘skumnú stanicu ·L TANAP-u. Základn˘ v˘skum naìalej zabezpeãuje Les-
nícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Ústav ekológie lesa SAV vo
Zvolene. ZúãastÀujú sa na tvorbe domácich i zahraniãn˘ch projektov.

Dokumentáciu lesníctva a drevárstva na Slovensku uskutoãÀovalo Lesníc-
ke, drevárske a poºovnícke múzeum v Antole (dnes Svät˘ Anton). Roku 1992 sa
lesnícka a drevárska zloÏka tohto múzea presÈahovala do Zvolena a priãlenila sa
k fungujúcemu Vlastivednému múzeu vo Zvolene. Od roku 1997 má tento ústav
názov Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (LDM). Dokumentuje v˘voj
lesníctva a drevárstva v celoslovenskej pôsobnosti (lesnícky a drevársky zbier-
kov˘ fond tvorí okolo 20 000 predmetov). Od júla 2001 patrí LDM do rezortu
Ministerstva pôdohospodárstva SR.

K lesníckym periodikám vychádzajúcim pri podnikoch ·tátnych lesov patri-
li ãasopisy V˘chodoslovenské lesy a Západoslovensk˘ lesník. Roku 2001 sa za-
ãal vydávaÈ pri ‰tátnom podniku Lesy SR dvanásÈstranov˘ mesaãník Lesník.
Najstar‰ím a stále vychádzajúcim ãasopisom slovensk˘ch lesníkov je mesaãník
Les – ãasopis lesníkov, lesomajiteºov a priateºov lesa. Odbornej‰ím lesníckym té-
mam sa venuje Lesnícky ãasopis vychádzajúci pri Lesníckom v˘skumnom ústa-
ve vo Zvolene a zborníky z konferencií a seminárov Technickej univerzity vo
Zvolene a LVÚ.

Lesnícka kniÏná tvorba sa v 80. a 90. rokoch obohatila o znaãn˘ poãet väã-
‰ích i men‰ích prác predov‰etk˘m pracovníkov TU a LVÚ vo Zvolene. Roz‰íri-
la sa i tematika lesníckej produkcie. Ochranárska a ekologická problematika sa
stala v˘sostne aktuálnou. Tu sú niektoré rozsiahlej‰ie práce z tejto oblasti.
C. Gregu‰ je autor práce Hospodárska úprava maloplo‰ného rúbaÀového lesa
(Bratislava 1976) a ‰túdie Dlhodob˘ rozvoj lesného hospodárstva na Slovensku
(Zvolen 2002). L. Hanãinsk˘ napísal publikáciu Lesné typy Slovenska (Bratisla-
va 1972), M. Stolina a kol. publikáciu Ochrana lesa (Bratislava 1989) a trojica au-
torov J. Porubiak, B. ·pyrka, J. BartÛnek spracovali tematiku Ekonomika les-
ného hospodárstva (Bratislava 1987).

Zaãiatkom deväÈdesiatych rokov vy‰li Zásady hospodárenia v lesoch Slo-
venska postihnut˘ch imisiami od J. Gréka a kol. (Bratislava – Zvolen 1991)
a Hospodárska úprava lesov vo väzbe na obhospodarovanie lesov od P. Chorvá-
ta, J. Zaliberu a A. Îihlavníka (Zvolen 1994).

Roku 1995 vy‰li vo Zvolene práce M. Beláãeka Právo a právne normy v les-
níctve a J. Ilavského Ekologické obhospodarovanie lesov. Z lesníckej histórie
vy‰la zaujímavá práca J. Urgelu Dejiny lesníckeho ‰kolstva a vedy Slovenska
(Martin 1985). Regionálnemu v˘voju ‰tátnych lesov sa podrobne venoval
·. Sahuº a kol. v publikácii Lesy v˘chodného Slovenska (Ko‰ice 1971).

Organizaãná ‰truktúra uvedená do Ïivota roku 1974 pretrvala 15 rokov na
ustálenej v˘mere ‰tátneho lesného hospodárstva, ktoré sa vytvorilo za tridsaÈ ro-
kov aj pod tlakom komunistickej strany a v mene Àou prezentovan˘ch socialis-

Hlaviãka novín V˘chodo-
slovenské lesy z roku 1987,
ktoré vydávala ZO KSS a ve-
denie podniku V˘chodo-
slovenské ‰tátne lesy Ko‰ice
(Archív Lesov SR, ‰. p., Ban-
ská Bystrica – od‰tepn˘

závod Ko‰ice)

Sídlo ‰tátneho podniku Lesy
Ko‰ice
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tick˘ch ideálov. Fungovala na trojstupÀovom riadiacom systéme a dôraz kládla
na mechanizáciu a ‰pecializáciu, ão sa odrazilo i vo vytváraní ‰pecializovan˘ch
útvarov (dopravno-manipulaãn˘ch správ, stavebn˘ch závodov, LTM-ZB). Prv˘
poãítaã pre potreby lesného hospodástva bol in‰talovan˘ v podniku ·tátne lesy
Bratislava roku 1974, a to systém ZPA – 601.

Prínosom tohto obdobia bolo schválenie nového lesného zákona z roku
1977. Tento zákon je dodnes platn˘, i keì uÏ nezodpovedá dobe a najmä vlast-
níckym vzÈahom na Slovensku, ktoré sa v súãasnosti upravujú procesom zrovno-
právnenia a prinavracania lesov pôvodn˘m vlastníkom a uÏívateºom. Na novom
lesnom zákone sa pracuje od roku 1991. Je potrebné skæbiÈ v Àom súkromn˘ zá-
ujem s verejn˘m s ohºadom na to, Ïe lesy ako súãasÈ prírodného bohatstva plnia
osobitné celospoloãensky v˘znamné funkcie. Treba zabezpeãiÈ odborné hospo-
dárenie v reprivatizovan˘ch lesoch a ich úãinnú ochranu.

Po spoloãensko-ekonomick˘ch zmenách roku 1989 prebieha v lesnom hos-
podárstve, ktoré bolo dovtedy jednotne organizované, permanentná reorganizá-
cia. Ide zrejme o hºadanie tej najlep‰ej organizaãnej formy, ktorá má na jednej
strane zodpovedaÈ trhovému hospodárstvu (má si na seba sama zarobiÈ), ale na
druhej strane odmieta kmeÀové lesy privatizovaÈ s ohºadom na verejnoprospe‰-
né funkcie, ktor˘ch hodnota je nevyãísliteºná. V odbornej lesníckej verejnosti
pretrval a presadil sa názor na vytvorenie jedného spoloãného podniku, ktor˘
uÏ raz na Slovensku v rámci prvej âeskoslovenskej republiky fungoval (roku
1923).

Lesnícka vedeckov˘skumná ãinnosÈ, publikaãná a kniÏná tvorba znaãne
vzrástla ão do kvality i mnoÏstva. Zreteºne sa presadila ‰pecializácia na lesnícku
teóriu (TU, LVU, Lesoprojekt vo Zvolene) a na jej praktické uplatÀovanie
prostredníctvom ‰tátnych podnikov lesného hospodárstva a v poslednom obdo-
bí i v ne‰tátnom lesníckom sektore. Rozvoj vysokého a stredného ‰kolstva a zv˘-
‰enie poãtu absolventov t˘chto ‰kôl ‰pecializáciu umoÏnil.

Zmena slovenského politického vedenia po voºbách roku 1998 znamenala
aj návrat k my‰lienke utvoriÈ jeden ‰tátny lesnícky podnik, v ktorom „vidíme
moÏnosÈ stabilizovaÈ najmä ekonomickú a sociálnu situáciu v sektore, zjednodu-
‰enie riadiaceho systému s cieºom dosiahnuÈ pre pracovníkov tohto podniku in‰ti-
tút zamestnanca verejnej správy“, ako povedal v novoroãnom príhovore minister
pôdohospodárstva SR Pavol Konco‰ (Les, 1999, ã. 1, s. 1–2). Na existencii jed-
ného ‰tátneho podniku sa zhodli v‰etci rie‰itelia organizaãnej ‰truktúry. Rok
1999 sa stal rokom prípravy podniku, ktorého základnou úlohou zostalo zacho-
vanie, ochrana a zveºaìovanie lesa. Tento nov˘ hospodársky subjekt mal v sebe
spojiÈ podnikateºsko-obchodné záujmy so záujmami spoloãnosti.

1. júla 1999 bol zaloÏen˘ ‰tátny podnik Lesy Slovenskej republiky v Banskej
Bystrici. Po schválení projektu organizaãnej ‰truktúry novovymenovan˘m riadi-
teºom Ing. BlaÏejom MoÏuchom zaãal podnik svoju ãinnosÈ 29. októbra 1999 po
zápise do obchodného registra. Zaniklo 7 men‰ích ‰tátnych podnikov a vznikol
jeden s 26 od‰tepn˘mi lesn˘mi závodmi so sídlami v ·a‰tíne, Smoleniciach, Pa-
lárikove, Leviciach, Topoºãiankach, Prievidzi, Trenãíne, PovaÏskej Bystrici, Îili-
ne, âadci (Krásne nad Kysucou), Námestove, Liptovskom Hrádku, BeÀu‰i,
âiernom Balogu, Slovenskej ªupãi, Îarnovici, Krupine, Kriváni, Hnú‰ti, Revú-
cej, RoÏÀave, Ko‰iciach, Pre‰ove, Bardejove, Vranove nad Topºou, Sobranciach
a dvoma ‰pecializovan˘mi závodmi – od‰tepn˘m závodom lesnej techniky
v Banskej Bystrici a od‰tepn˘m závodom Semenoles v Liptovskom Hrádku.
Podnik zamestnával pribliÏne 13 000 ºudí, ktorí obhospodarovali lesy na v˘mere
1 038 582 ha (52 % rozlohy lesov SR). Z toho 708 531 ha, t. j. 68,2 % lesov, bolo
vo vlastníctve ‰tátu, ostatné predstavovali ne‰tátne lesy, neodovzdané a prenaja-
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Lesy SR,
‰tátny podnik,
Banská
Bystrica

Ná‰ivka na lesnícku rovno-
‰atu s logom Lesov SR, ‰. p.,

Banská Bystrica, 2000
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té. Najväã‰í rozsah dovtedy vrátenej v˘mery predstavoval majetok 2800 spolo-
ãenstiev (434 425 ha), ìalej majetok 264 obcí (182 677 ha) a 571 cirkevn˘ch sub-
jektov (52 987 ha).

Podnik Lesy SR sa dokázal aktivizovaÈ bez preru‰enia v˘roby, r˘chle si vy-
tvoril vlastnú organizaãnú ‰truktúru, ktorá sa stala funkãnou. Najväã‰ím problé-
mom, s ktor˘m sa stretával od zaãiatku svojej existencie, bolo nedodrÏiavanie
platobnej disciplíny najmä zo strany domácich odberateºov drevnej suroviny. Po-
dºa vykázan˘ch hospodárskych v˘sledkov prechádzal nov˘ podnik do prvého ro-
ku nového tisícroãia so ziskom 80 miliónov korún, v nasledujúcom roku sa sta-
bilizoval a ekonomicky upevnil svoje postavenie. Pri komplexnom rozbore hos-
podárskej ãinnosti v marci 2001 sa okrem iného za prítomnosti predstaviteºov
ministerstva pôdohospodárstva kon‰tatovalo, Ïe trend jeho v˘voja je priazniv˘,
a zníÏila sa i úverová zadlÏenosÈ podniku. Vyzdvihol sa spoloãn˘ úspech zjedno-
tenia ‰tátnych lesov na území Slovenska do jedného podniku, ktor˘ sa utvoril
vraj ako posledn˘ v Európe.

Po troch rokoch existencie ‰tátneho podniku Lesy SR sa po parlamentn˘ch

voºbách 2002 v programovom vyhlásení novej vlády objavil „projekt transformá-
cie ‰tátnych podnikov lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva pôdohos-
podárstva SR na ‰tátnu akciovú spoloãnosÈ zaloÏenú podºa osobitného zákona“.
Cieºom tohto projektu, ktor˘ vypracuje a uskutoãní vláda, bude tak ako v minu-
losti zachovanie, ochrana a zveºaìovanie lesov Slovenskej republiky, ale pri po-
stupnom vytváraní trhov˘ch podmienok a slobodnej konkurencie (kon‰tituova-
nie riadne fungujúceho trhu s drevom) a bez ‰tátnych dotácií do lesného hospo-
dárstva. Dôraz sa ako vÏdy v zhor‰enej finanãnej situácii poloÏil na ekonomiku
lesníctva. Podºa vyhlásenia ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona ‰tátu
nejde o likvidáciu dotácií do lesného hospodárstva, ale o rozanalyzovanie a spre-
hºadnenie prostriedkov daÀov˘ch poplatníkov.

UÏ koncom roka 2002 prebehol v Lesoch SR, ‰. p., na ‰tátnu objednávku
hæbkov˘ audit, z ktorého vyplynuli urãité zmeny v organizácii a riadení podniku.
Prvou bola zmena generálneho riaditeºa Lesov SR, ‰. p. Stal sa ním Ing. Karol
Vin‰. Podºa slov ministra pôdohospodárstva, ktor˘ uvádzal Ing. Karola Vin‰a do
funkcie generálneho riaditeºa, „nie je zámer privatizovaÈ Lesy SR. Transformá-

Podpis Pavla Konco‰a a pe-
ãiatka na poslednej stra-
ne zakladacej listiny ‰. p., 

Lesy SR

Prvá strana zakladacej listi-
ny ‰tátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky Ban-
ská Bystrica z 23. júna 1999
(Archív Lesov SR, ‰. p.,

Banská Bystrica)

Ing. BlaÏej MoÏucha, gene-
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v Banskej Bystrici v rokoch 
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cia a v‰etky s Àou spojené reformy sa budú vykonávaÈ len na základe zákona, kto-
r˘ schváli slovensk˘ parlament“ (21. marca 2003, Slovensk˘ rozhlas, rozhlasová
stanica Regina Banská Bystrica, Spravodajské spektrum, 16.30). V‰etky zmeny
v organizovaní a riadení hospodárstva sa doposiaº udiali v ‰tátnych lesoch zo
strany lesníkov vÏdy s t˘m najlep‰ím úmyslom. Odli‰né boli len politické, eko-
nomické a kultúrne podmienky, za ktor˘ch sa uskutoãÀovali. Prvoradé bolo za-
bezpeãiÈ maximálnu prosperitu a celospoloãenskú funkãnosÈ ‰tátneho lesného
majetku.

Nová personálna, organizaãná a ekonomická transformácia ‰tátneho podni-
ku na akciovú spoloãnosÈ je dosÈ zloÏitá. Zdá sa, Ïe sa od roku 1992 permanent-
ne pretrvávajúca reorganizácia hospodárenia v ‰tátnych lesoch e‰te neskonãila.

Na záver tohto pribliÏne 750-roãného zr˘chleného prehºadu spravovania
a organizácie lesov vo vlastníctve panovníka, komory ãi ich pokraãovateºa, ‰tá-
tu, sa vyjadrí ten najpovolanej‰í – nov˘ generálny riaditeº Lesov Slovenskej re-
publiky, ‰. p., Ing. Karol Vin‰.

„SúhlasiÈ so starou pravdou, Ïe Ïivot je trvalá zmena, je vo v‰eobecnosti cel-
kom ºahké. Ak sa v‰ak zmena príli‰ priblíÏi k vybehanej koºaji, znepokojí nás to.
Túto zákonitosÈ moÏno v súãasnosti vycítiÈ aj v ‰tátnom podniku Lesy SR. Je to
celkom prirodzené. Navy‰e za posledné decénium tu zmien uÏ bolo naozaj dosÈ.
Aké to v‰ak boli zmeny? âasto pripravené bez hlb‰ej anal˘zy, zaloÏené skôr na
predstavách ako na poznaní v˘chodiskového stavu. A preto aj ich v˘sledok nie
vÏdy pripomínal potrebnú v˘vojovú ‰pirálu. Nikdy som nemal pocit, Ïe lesníci
svojej robote nerozumejú. Myslím si v‰ak, Ïe dostatoãne nevyuÏívajú potenciál,
ktor˘ väã‰inové vlastníctvo ‰tátnych lesov na Slovensku ponúka. Dnes, v lete ro-
ku 2003, nevieme e‰te pomenovaÈ cieºov˘ stav transformovaného podniku ‰tát-
nych lesov. Zaãali sme poctiv˘ rozborov˘ proces, ktorého v˘sledky moÏno nebu-
dú vÏdy príjemné, ale jednoducho potrebujeme poznaÈ o sebe pravdu. Je to zá-
kladn˘ predpoklad toho, aby sme mohli stanoviÈ hierarchiu krokov a tie postup-
ne od zaãiatku roka 2004 vykonávaÈ. Pôjde o proces, ktor˘ moÏno v ‰tandardn˘ch
podmienkach ukonãiÈ do dvoch rokov. Cieºom je podnik, ktor˘ svoje lesnícke v˘-
stupy zabezpeãí minimálne na doteraj‰ej úrovni, ale jeho ekonomika bude

SluÏobné oznaãenie (v˘loÏ-
ky) generálneho riaditeºa
Lesov SR, ‰. p., Banská

Bystrica, 2000

Ing. Karol Vin‰, od roku
2003 generálny riaditeº ‰tát-
neho podniku Lesy SR

Banská Bystrica

Historická budova Generál-
neho riaditeºstva ‰tátneho
podniku Lesy SR Banská
Bystrica, 2003 (Lesnícke
a drevárske múzeum vo

Zvolene)
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v porovnaní s tou dne‰nou v˘konnej‰ia. Áno, poãujem aj hlasy, ktoré s transfor-
máciou podniku spájajú pochybné ciele. Na ne bude podnik najlep‰ie odpovedaÈ
svojimi budúcimi v˘sledkami. Jednu reãnícku otázku v‰ak vyslovím uÏ dnes. Na-
ozaj existuje v podniku Lesy Slovenskej republiky zamestnanec, ktor˘ je úprimne
presvedãen˘, Ïe na‰e spoloãné hospodárenie nemoÏno zlep‰iÈ?

Prosím v‰etk˘ch, ktorí to so ‰tátnymi lesmi myslia poctivo, aby sa neváhali
tvorivo zapojiÈ do prípravy a realizácie systémov˘ch zmien, ão nás ãakajú. Viem
totiÏ dobre, Ïe dosiahnuÈ stanovené ciele bez ich podpory by bolo ÈaÏké, ak nie ne-
moÏné. Na druhej strane netajím, Ïe tí, ktorí si zvykli z podniku robiÈ pasívneho
svedka svojich pochybn˘ch praktík, to uÏ budú maÈ teraz ÈaÏ‰ie. Ale to predsa
musí kaÏd˘ poctiv˘ horár len privítaÈ. Veì nám spoloãne pôjde o modernej‰í pod-
nik lesného hospodárenia, ktor˘ s vyuÏitím najlep‰ích tradícií slovenského lesníc-
tva ponúkne vhodnej‰í model spravovania ‰tátnych lesov. A ktor˘ sa aj lep‰ím
spôsobom dokáÏe postaraÈ o v‰etk˘ch, ão k tejto novej kvalite dokáÏu prispieÈ.

Samozrejme, nikomu neupieram právo pozrieÈ sa na budúci v˘voj sloven-
sk˘ch ‰tátnych lesov s istou dávkou napätého oãakávania, ba i skepsy. Prevzali
sme v‰ak za tento v˘voj plnú zodpovednosÈ, a preto prosím v‰etk˘ch, ktorí sa na
transformaãnom procese podniku priamo nezúãastÀujú, aby sa vyhli r˘chlym sú-
dom. Som si totiÏ úplne ist˘, Ïe kapitola ‰tátnych lesov, ktorú dnes otvárame, bu-
de históriou hodnotená ako krok moÏno odváÏny, no celkom iste nevyhnutn˘,
a preto aj správny.“
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13. storoãie – písomné pramene sa zmie-
Àujú o stráÏcoch lesov na kráºovskom
majetku a o ich organizovaní pri ochra-
ne hraníc

1550 – vznik Hlavného komorsko-
grófskeho úradu v Banskej ·tiavnici

20. marec 1564 – vznik lesmajstrovského
úradu pri mediarskom podniku v Ban-
skej Bystrici

11. júl 1607 – kráºovská in‰trukcia na zri-
adenie úradu lesného ‰afára v Brezne

12. február 1750 – reorganizácia Hlavné-
ho komorskogrófskeho úradu a zaloÏe-
nie lesn˘ch úradov v Banskej ·tiavnici,
Banskej Bystrici a Kremnici

1762 – utvorenie lesného úradu pri li-
kavsko-hrádockom komorskom panstve

1765 – reorganizácia bansk˘ch komôr
a komorsk˘ch lesn˘ch úradov v stredo-
slovenskej banskej oblasti

1798 – prvá zmienka o lesnom úrade
v Solivare

1809 – vznik Hlavného lesného in‰pek-
torátu v Budíne

1848 – zru‰enie Dolnorakúskej komory
a Uhorskej dvorskej komory a prevod
správy komorsk˘ch majetkov pod minis-
terstvo financií v Budíne

1. marec 1871 – vznik Riaditeºstva ma-
jetkov v Banskej Bystrici a Riaditeºstva
majetkov v Solivare

1. január 1881 – prevod správy ‰tátnych
lesov z rezortu ministerstva financií do
rezortu ministerstva pôdohospodár-
stva, priemyslu a obchodu. Vznik Lesné-
ho riaditeºstva v Banskej Bystrici, Hlav-
ného lesného úradu v Liptovskom
Hrádku, Lesného úradu v Îarno-
vici a Hlavného lesného úradu v Soli-
vare

1923 – vznik âeskoslovensk˘ch ‰tátnych
lesov a majetkov so sídlom v Prahe
a s riaditeºstvami na území Slovenska
v Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku,
Îarnovici, Solivare a so správou Orav-
ského komposesorátu v Oravskom Pod-
zámku

1. január 1935 – vytvorenie novej orga-
nizácie podniku ·tátne lesy a majet-
ky

1938 – vznik Ústredného riaditeºstva
·tátnych lesov a majetkov Slovenskej
krajiny a odãlenenie slovenskej ãasti
·tátnych lesov a majetkov (s piatimi
pôvodn˘mi druhostupÀov˘mi organi-
zaãn˘mi jednotkami)

1942 – presun sídla Riaditeºstva ·tát-
nych lesov a majetkov zo Îarnovice do
Zvolena

Kalendárium

V˘voj
organizácie
a správy
kráºovsk˘ch,
komorsk˘ch
a ‰tátnych lesov
na území
Slovenska
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1945 – vznik samostatného podniku
·tátne lesy v Bratislave s piatimi riadi-
teºstvami (Banská Bystrica, Liptovsk˘
Hrádok, Zvolen, Solivar, neskôr Ko‰ice,
Oravsk˘ Podzámok) a dvoma expo-
novan˘mi in‰pekciami (Pie‰Èany a Re-
vúca)

24. júl 1945 – definitívny zánik Orav-
ského komposesorátu

2. máj 1946 – ustanovenie Riaditeºstva
·tátnych lesov v Oravskom Podzámku

1948 – vznik podniku ·tátne lesy a ma-
jetky a vytvorenie ústredného riaditeºst-
va v Prahe i v Bratislave; zru‰enie
pôvodn˘ch riaditeºstiev a pov˘‰enie naj-
niÏ‰ích organizaãn˘ch jednotiek – správ
na riaditeºstvá

1949 – vytvorenie národného podniku
âeskoslovenské ‰tátne lesy v Prahe,
v Bratislave vzniklo jeho oblastné riadi-
teºstvo

1. január 1950 – vznik Krajsk˘ch in‰pek-
torátov ‰tátnych lesov v Bratislave,
Banskej Bystrici, Îiline, Pre‰ove a Ko‰i-
ciach

1951 – zru‰enie âeskoslovensk˘ch ‰tát-
nych lesov, n. p., a v nasledujúcom roku
vytvorenie novej organizaãnej ‰truktúry
pod Povereníctvom lesov a drevárskeho
priemyslu v podobe Hlavná správa lesov
– krajské správy lesov – správy lesného
hospodárstva, ako aj Hlavnej správy les-
ného priemyslu s podriaden˘mi ÈaÏob-
n˘mi podnikmi

1956 – zru‰enie Povereníctva lesov
a drevárskeho priemyslu a vznik Hlav-
nej správy lesného hospodárstva v rámci
nového Povereníctva poºnohospodár-
stva a lesného hospodárstva

1. január 1956 – ustanovenie podnikov
lesného hospodárstva – Krajské správy
lesov v Bratislave, Nitre, Îiline, Banskej
Bystrici, Pre‰ove a Ko‰iciach so samo-
statne hospodáriacimi jednotkami – les-
n˘mi závodmi

1. júl 1960 – prechod podnikov ‰tátnych
lesov pod Správu lesného hospodárstva
pri Ministerstve poºnohospodárstva, les-
ného a vodného hospodárstva âSSR 
v Prahe;
– zru‰enie krajsk˘ch správ lesov a ich
nahradenie podnikov˘mi riaditeºstvami
v Pezinku, Banskej Bystrici,Îiline, Ko‰i-
ciach, ·tátnymi lesmi v Topoºãiankach
a Riaditeºstvom TANAP-u v Tatranskej
Lomnici

1967 – vznik Odborového riaditeºstva
‰tátnych lesov v Bratislave, pod ktoré
patrili v‰etky podniky ‰tátnych lesov na
Slovensku

1969 – premenovanie Odborového
riaditeºstva ‰tátnych lesov na Generál-
ne riaditeºstvo ‰tátnych lesov v Brati-
slave

1970 – zru‰enie Generálneho riaditeº-
stva ‰tátnych lesov a zaãlenenie podni-
kov˘ch riaditeºstiev pod priame riadenie
Ministerstva lesného a vodného hospo-
dárstva SSR

1. apríl 1974 – vznik novej organizaãnej
‰truktúry v podobe piatich podnikov:
·tátne lesy v Bratislave, ·tátne lesy
v Banskej Bystrici, ·tátne lesy v Îiline,
·tátne lesy v Ko‰iciach a ·tátne lesy
v Topoºãiankach

1976 – zmena v názve ‰tyroch podnikov
na Západoslovenské ‰tátne lesy Brati-
slava, Severoslovenské ‰tátne lesy Îili-
na, Stredoslovenské ‰tátne lesy Banská
Bystrica a V˘chodoslovenské ‰tátne lesy
Ko‰ice

1989 – zriadenie ‰tátnych podnikov
Západoslovenské ‰tátne lesy Bratislava,
Severoslovenské ‰tátne lesy Îilina,
Stredoslovenské ‰tátne lesy Banská
Bystrica, V˘chodoslovenské ‰tátne le-
sy Ko‰ice, ·tátne lesy Topoºãianky,
Strojárne ‰tátnych lesov Slovenská
ªupãa
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1990 – vyãlenenie samostatn˘ch organi-
zácií Lesostav Îilina, Lesostav Lip-
tovsk˘ Hrádok, Lesostav Humenné, Le-
sostav Pre‰ov, Lesostav Nitra, Lesostav
Zvolen, Lesostav Revúca, Semenoles
Liptovsk˘ Hrádok, Lesy Malacky, Lesy
Smolenice, Lesy BeÀu‰ a Zamagurské
lesy Podolínec z podnikov ‰tátnych le-
sov

1. október 1994 – zaãlenenie mal˘ch
samostatn˘ch organizácií do ‰tátnych
podnikov Západoslovenské lesy Brati-
slava, Stredoslovenské lesy Banská
Bystrica, Severoslovenské lesy Îili-
na a V˘chodoslovenské lesy Ko‰ice

1996 –  zru‰enie ‰tyroch veºk˘ch ‰tát-
nych lesn˘ch podnikov a ustanovenie
‰tátnych lesn˘ch podnikov podºa krajo-
vého územného ãlenenia – Lesy Bra-
tislava, Lesy Trenãín, Severosloven-
ské lesy Îilina, Stredoslovenské lesy
Banská Bystrica, Lesy Ko‰ice, Lesy Pre-
‰ov

1. júl 1999 – vznik jedného ‰tátneho les-
ného podniku s celo‰tátnou pôsob-
nosÈou a názvom Lesy Slovenskej re-
publiky, ‰. p., Banská Bystrica
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V knihe je chronologick˘ prehºad v˘voja lesníctva na území Slovenska
s dôrazom na budovanie organizácie a správy lesného hospodárstva na majetku
v ‰tátnom vlastníctve.

Poãas predchádzajúcich storoãí pre‰lo lesníctvo mohutn˘m v˘vojom. Cesta
to nebola ºahká ani jednoduchá. Zaãala sa odvíjaÈ v 13. storoãí, keì sa prv˘krát
spomína funkcia lesn˘ch hájnikov poveren˘ch chrániÈ les ako kráºovsk˘ majetok.
Niekoºko storoãí trval tlak baníctva a spôsobil obrovské ‰kody na slovensk˘ch le-
soch. Ten ist˘ tlak nedovoºoval uskutoãniÈ v plnej miere prijaté opatrenia na ich
záchranu. Kroky nápravy umoÏnila aÏ vláda Márie Terézie, ktorá roku 1750 zria-
dila v rámci komorskej správy lesov prvé lesné úrady. Prostredníctvom nich sa
presadili nové spôsoby ÈaÏby a umelej obnovy lesa. Porasty boli prv˘krát zame-
rané a hospodáriÈ sa zaãalo podºa lesného hospodárskeho plánu. Tereziánsky les-
n˘ poriadok (1769) ako prv˘ navodil princíp trvalosti produkcie, ktor˘m sa riadi
lesníctvo strednej Európy uÏ vy‰e 230 rokov. Táto zásada zabezpeãila zachovanie
lesov budúcim generáciám.

V˘znamn˘m medzníkom vo v˘voji lesníctva bolo prijatie zákonného ãlánku
31/1879, ktor˘m sa povinne zaviedlo riadenie lesného hospodárstva pomocou les-
ného hospodárskeho plánu v ‰tátnych a verejnoprávnych organizáciách lesov.
·tátna správa lesov (od roku 1871 ako samostatná in‰titúcia) tak nastúpila cestu
systematického hospodárenia v lesoch a jej v˘sledky sa stali príkladom pre ostat-
n˘ch lesomajiteºov.

Na pribliÏne päÈdesiatroãn˘ v˘voj ‰tátnych lesov v rámci Uhorska nadviaza-
la po roku 1918 nová forma organizácie a správy ‰tátnych lesov na území nového
‰tátneho útvaru – âeskoslovenskej republiky. Jej nositeºom bol nov˘ jednotn˘
lesn˘ podnik, ktor˘ v niekoºk˘ch modifikáciách pretrval do zaãiatku 50. rokov
20. storoãia. Zmenené politicko-ekonomické pomery po roku 1948 priniesli zo-
‰tátnenie lesov a ‰tát sa stal na dlhé obdobie jedin˘m reprezentantom lesného
hospodárstva v podobe men‰ích samostatn˘ch podnikov˘ch organizácií. Lesné
hospodárstvo ako súãasÈ socialistického plánovitého riadenia národného hospo-
dárstva sa zameralo predov‰etk˘m na produkciu drevnej suroviny, zavádzanie no-
vej techniky, mechanizácie a ‰pecializácie, rozvíjanie ‰kôlkarstva i zalesÀovania.
Na pôde ‰tátnych lesov sa sformovali a neskôr osamostatnili niektoré lesné orga-
nizácie, ktoré rozvíjali, uºahãovali a doplÀovali lesnícke hospodárske aktivity.

Rozhodujúcou zmenou vo v˘voji moderného lesníctva bolo uvedomenie si
závaÏnosti uchovania a zveºaìovania lesa najmä pre jeho verejnoprospe‰né 
funkcie. Podpora tejto my‰lienky sa odrazila v plánoch vlády a v rie‰ení úloh sú-
visiacich so zachovaním, zveºaìovaním a ochranou lesa.

R e s u m é

Od_lesov-zlom  13.11.2003  20:15  Stránka 83



84

Politicko-ekonomick˘ v˘voj po roku 1989 znamenal pre zamestnancov ‰tát-
nych lesov nov˘ nápor práce. Lesn˘m podnikom sa zmen‰ili v˘mery (po repri-
vatizácii lesn˘ch majetkov), prechádzali na nové, trhové hospodárenie, hºadali
vlastnú vhodnú formu organizácie a správy a najmä neustále plnili svoje hlavné
poslanie: zabezpeãovaÈ lesnú v˘robu v zmysle zachovania a zveºaìovania lesa.
Po roku 1998 sa politici i lesní odborníci zhodli na vytvorení jednotného ‰tátne-
ho lesného podniku. Transformácia lesného hospodárstva a pribliÏne desaÈroãie
trvajúca reorganizácia ‰tátnych lesov sa t˘mto dátumom neskonãila. Naznaãuje
to i závereãné slovo súãasného generálneho riaditeºa Lesov SR, ‰. p., Banská
Bystrica Ing. Karola Vin‰a.

·tátne lesníctvo ako pokraãovateº kráºovskej a komorskej podoby starostli-
vosti o lesy si vybudovalo vlastnú jednotnú organizaãno-hospodársku ‰truktúru.
Viac ako stotridsaÈroãná jednotnosÈ a organizovanosÈ umoÏnili pozoruhodn˘, tr-
val˘ a pozitívny rozvoj slovensk˘ch lesov, ktor˘ je vysoko oceÀovan˘ aj medzi-
národn˘mi organizáciami. Súãasná koncepcia lesného hospodárstva, dôsledne
riadená princípom trvalo udrÏateºného rozvoja produkcie a verejnoprospe‰n˘ch
funkcií lesa, by mala byÈ zábezpekou ìal‰ieho úspe‰ného v˘voja a zveºadovania
lesného bohatstva.

Die Arbeit hat den chronologischen Überblick der Forstwesenentwicklung
auf unserem Gebiet mit Gewicht auf den Aufbau von Forstwirtschaftorganisa-
tion und Verwaltung im Staatsbesitz angedeutet.

Im Laufe vorangehender Jahrhunderte hat das Forstwesen eine mächtige
Entwicklung durchgemacht. Es war kein leichter und einfacher Weg. Er begann
im 13. Jh., als zum ersten Mal die Funktion des Försters als Waldschützers des
Königsbesitztums erwähnt wurde. Mehrhundertjähriger Druck des Bergwesens
verursachte riesige Schäden an unseren Wäldern. Derselbe Druck erlaubte
nicht, die für die Rettung getroffenen Maßnahmen in vollem Maße zu treffen.
Für Abhilfe sorgte erst die Regierung Maria Theresias, die im Jahre 1750 im
Rahmen der Kammerforstverwaltung die ersten Forstbehörde errichtete. Durch
diese wurden auf deren Gebiet neue Holzernten und Verjüngung durchgesetzt.
Die Waldbestände wurden so zum ersten Mal aufgenommen und man begann
nach dem Forstwirtschaftsplan zu wirtschaften. Der Theresianische Plan (1769)
brachte erstmals ein Prinzip der Dauerproduktion, nach dem sich das mitteleu-
ropäische Forstwesen mittlerweile seit 230 Jahren richtet. Diese Regel gewähr-
leistete die Waldbewahrung auch für zukünftige Generationen.

Ein bedeutungsvoller Moment in der Forstwesenentwicklung war die
Annahme des gesetzlichen Artikels Nr. 31 (1879), wodurch die obligatorische
Forstwirtschaftsführung mit Hilfe vom Forstwirtschaftsplan in die staatli-
chen und öffentlich-rechtlichen Waldorganisationen eingeführt wurde. Die
Staatsforstverwaltung schlug so die Richtung der systematischen Waldbewirt-
schaftung ein und ihre Ergebnisse wurden zu einem Vorbild für andere Waldbe-
sitzer.

An die etwa 50-jährige Entwicklung von Staatsforsten im Rahmen Ungarns
knüpfte nach dem Jahr 1918 auf dem Gebiet eines neuen Staates – der Tsche-
choslowakischen Republik – eine neue Form der Organisation und Verwaltung
von Staatsforsten an. Ihr Träger war der neue einheitliche Forstbetrieb, der in
mehreren Modifikationen bis zum Anfang der 50-er Jahre des 20. Jahrhunderts
überdauerte. Die nach dem Jahr 1948 veränderten politisch-ökonomischen Ver-
hältnisse hatten die Waldverstaatlichung zur Folge und so wurde der Staat für
lange Zeit zum einzigen Repräsentanten der Forstwirtschaft in der Form von
kleineren selbständigen Betriebsorganisationen.

R e s ü m e e
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Die Forstwirtschaft – als ein Bestandteil der sozialistischen plangesteuerten
Volkswirtschaft – stellte sich vor allem auf die Holzrohmaterialproduktion, die
Einführung einer neuen Technik, Mechanisierung und Spezialisierung, auf die
Baumschulwesenentwicklung und Aufforstung ein. Auf dem Gebiet der Staats-
forste haben sich manche Forstorganisationen geformt und wurden später selb-
ständig. Sie haben die Forstwirtschaftsaktivitäten entwickelt, erleichtert und er-
gänzt. Eine entscheidende Änderung in der Entwicklung des modernen Forst-
wesens war das Bewusstwerden der Ernsthaftigkeit der Waldverbesserung und
Forsterhaltung, besonders wegen seiner gemeinnützlichen Funktion. Die Unter-
stützung dieses Gedankens spiegelte sich in den Plänen der Regierung und bei
der Lösung von Aufgaben wider, die mit der Forstbehaltung, Waldverbesserung
und dem Forstschutz zusammenhingen.

Die politisch-ökonomische Entwicklung nach dem Jahr 1989 bedeutete für
die Angestellten der Staatsforste eine neue Arbeitsauslastung. Das Boden-
Flächenmaß in den Forstgebieten wurde durch Reprivatisierung verkleinert und
dadurch gingen sie zu einer neuen Marktwirtschaft über. Sie suchten ihre eigene
passende Form der Organisation und Verwaltung, aber vor allem erfüllten sie
ständig ihre Hauptaufgabe: die Sicherstellung der Forstwesenproduktion im Sin-
ne von Forsterhaltung und Waldverbesserung. Nach dem Jahr 1998 einigten sich
die Politiker und Forstfachleute über die Bildung eines einheitlichen Staats-
forstbetriebes. Die Transformation der Forstwirtschaft und die ungefähr ein
Jahrzehnt dauernde Reorganisation der Staatsforste wurde damit nicht beendet.
Die Tatsache gibt auch die Erklärung Ing. Karol Vin‰, des gegenwärtigen Gene-
raldirektors der Forste der SR, Staatsbetrieb Banská Bystrica zu verstehen, die
wir am Ende unserer Arbeit bringen.

Das Staatsforstwesen als ein Fortsetzer der Königs- und Kammerwaldpfle-
ge baute seine eigene einheitliche administrativ-wirtschaftliche Struktur auf.
Mehr als hundertjährige Einheit und Organisiertheit hat in letzter Zeit eine be-
achtenswerte, fortdauernde und positive Entwicklung von unseren Wäldern er-
möglicht, die auch von internationalen Organisationen hochgeschätzt wird. Die
gegenwärtige Konzeption der Forstwirtschaft, die konsequent durch ein Prinzip
der dauerhaltbaren Produktionsentwicklung und gemeinnützigen Funktionen
des Waldes gesteuert wird, sollte eine Garantie für eine weitere erfolgreiche
Entwicklung unseres Waldreichtums sein.

This book has outlined a chronological survey of the development of for-
estry in our territory. It puts an emphasis on the building of organisation and
a forestry administration on property in the public ownership.

During past centuries forestry went through huge development. This pro-
cess was not easy and simple. It started in the 13th century. In this century the
existence of forest wardens, who were authorized to protect forests as the royal
property, was mentioned for the first time.

Our forests suffered immense damage caused by mining, lasting several cen-
turies. The emphasis on mining did not allow for forest preservation measures
to be put into practice. The initial steps of remedy were introduced during the
reign of Maria Terezia, who established the first forest authorities within
a “chamber” forest administration in 1750. By means of these authorities new
ways of mining and artificial forest regeneration were initiated. For the first ti-
me forest stands were plotted. Management started according to a management
plan. The forest law by Maria Terezia (1769) first brought the principle of per-
manent production that has led the forestry of Central Europe for 230 years.
This principle has preserved forests for future generations.

S u m m a r y
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The acceptance of  the legal act 31/1879 was a great moment in the history
of forestry. This act put into practice the management of forestry with the assis-
tance of a forest management plan in state and public forest organisations. The
state forest administration started the process of systematic management in for-
ests and its results became the example for other forest owners.

Approximately 50 years of state forest development in Hungary was fol-
lowed up with a new form of organisation and a state forest administration in the
newly formed state of the Czechoslovak Republic. This new form was represen-
ted by a new united forest enterprise which, with a few modifications, lasted un-
til the beginning of the 1950’s. Changing political and economical conditions af-
ter the year 1948 brought about the nationalization of forests and the state be-
came the only representative of woodland management in the form of smaller
independant company organisations. Forestry as a part of the socialistic planned
management of the national economy was concentarted on the production of
raw wood material, the setting up new technology, mechanization and speciali-
zation, the development of nursery practices and afforestation. On the grounds
of national forests some forest organisations were formed, which later became
independant. These new organisations developed, supplemented and implemen-
ted labour-saving of forest economic activities.

The realization of the importance of preserving and developing forests
mainly for their welfare functions, was the most important change in the deve-
lopment of modern forestry. The support of this idea was reflected in the plans
of the government and in a solution of tasks related to forest preservation, de-
velopment and protection.

Political and economic development after the year 1989 has meant a lot of
work for employees of state forests. Land areas were cut back (reprivatisation of
forest properties) and forest enterprises turned to a market economy. They
found their own appropriate form of organization and administration and cea-
selessly fulfilled their main function: to assign forest production in the frame-
work of forest preservation and development. After the year 1998 politicians
and forest experts agreed to establish a united national forest enterprise. The
transformation of forest management and aproximately 10-year reorganisation
of national forests has not been finished yet. This fact is indicated at the end of
our book in the words of Ing. Karol Vin‰ – the general director of Lesy SR, ‰. p.,
Banská Bystrica (Forests of the Slovak Republic, the national enterprise, Ban-
ská Bystrica).

National forestry has carried on the traditons of two forms of forest care –
the royal form and the “chamber form” (in which forests were included into the
administration of the state office) and has established its own economic and ad-
ministrative structure. More than one hundred years of unity and management
has allowed the remarkable, permanent and positive development of our forests
which has been highly awarded by international organisations.

The present system of forest management, consistently ruled by the prin-
ciple of sustainable development of production and forest welfare functions,
should be an assurance of further successful development of our forest wealth.
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