
Zpráva ze studijní cesty Pro Silva Bohemica na Slovensko
středa – sobota 20. – 24.9.2006

Středa 20.9. : Přírodě blízké pěstební postupy v dubových a bukových porostech na ŠLP 
TU Zvolen, návštěva jedlo-bukového pralesa Badín. 

První  zastávka:  Křemenný  potok  (dílec  584)  –  porosty  obhospodařované  mozaikovým
způsobem.  Vlastní  princip  vychází  z rozčlenění  porostů  na  jednotlivé  pracovní  pole  o
velikosti  50 x 40m. V každém pracovním poli  se hospodaří  odděleně.  Snahou je dosažení
maximálního hodnotového přírůstu, čehož je dosaženo přes předem vybrané kvalitní jedince,
kteří jsou postupně uvolňováni. Hodnotový přírůst kulminuje u BK při d1,3 – 50 cm a u DB v
d1,3 – 60 cm. Využívá se principu velké a zdravé koruny, která dává předpoklad velkému
přírůstu. V mládí je nutné vypěstovat kvalitní kmen (dostačuje již 8m), dále se péče soustředí
na korunu. Je snahou naplnit pravidlo 30x60x90 (30% kmene tvoří 60% objemu a zároveň
90% hodnoty). Při velké, plně fungující koruně nedochází u DB k tvorbě vlků při uvolnění. U
BK velká koruna plně vytěžuje vodivá pleti  v celém průřezu kmene což zabraňuje tvorbě
nepravého  jádra,  které  snižuje  cenu  BK  sortimentů.  Při  těžebních  zásazích  se  vůbec
nezohledňují  nárosty a  nálety. Přirozená  obnova se objevuje  v dostatečném množství  jako
vedlejší  produkt těžby. Samozřejmě,  že těžba je prováděna s ohledem na podrost, který je
maximálně šetřen. Technologie JMP + LKT, vše na sněhu. Příplatky za bezeškodnou těžbu až
100%. Dříví se prodává VIP odběratelům či pomocí jedné ze tří burz.
Druhá zastávka: Přestavba dubo-bukových porostů na výběrný les. Dílec 512a a 513. Popis
viz. exkurzní průvodce. Porosty dělí na levné a drahé. Levný prost je zaměřen na masovou
produkci nižší kvality, a s tímto vědomím je obhospodařován, tj. provádí se jen nejnutnější a
ekonomicky opodstatněné výchovné zásahy. Naproti tomu v porostech drahých, ve kterých je
snaha o produkci cenných sortimentů se vychovává intenzivně pro dosažení nejvyšší kvality.
Třetí zastávka: Dílec 419, Seebachov modifikovaný bukový les. Viz. Exkurzní průvodce.
Čtvrtá zastávka: Dílec 514, Přestavba na výběrný les. Viz. Exkurzní průvodce.
Pátá zastávka: Badínsky prales – jedna z nejstarších (od roku 1913) přírodních rezervací na
Slovensku. Prales se rozkládá v Kremnických vrchách na andezitech,  ve výškovém rozpětí
700 – 850 mm. Předmětem ochrany jsou pralesovité společenstva bučin a jedlových bučin.
Vzájemně se zde prolínají jednotlivé stádia a fáze přirozeného vývoje lesa, bez vlivu člověka.
Výměra  rezervace  činí  30,70  ha.  Po  obvodě  NPR je  zřízeno  ochranné  pásmo.  Více  viz.
průvodce. 
Pralesy by měly být pro lesníky předlohou, ukázkou jaké přírodní procesy probíhají na daném
území bez vlivu člověka. Vnímavý lesník by tyto samovolné přírodní procesy měl rozpoznat,
ale hlavně by je měl umět využít při obhospodařování lesa ve svůj prospěch. 

Čtvrtek  21.9.  :  Výběrné  smrko-jedlo-bukové  hospodaření  v oblasti  Smolníku  a
Smolnické huty, výzkumné plochy založené Prof. Korpeľem – přestavby lesa věkových
tříd na strukturně bohaté lesy s uplatněním výběrných principů.
Popis viz. Exkurzný sprievodca: Výberkový spōsob na Lesnej správe Smolník.
 Při  zpáteční  cestě jsme se zastavili  na Donovalech  na demonstračním objektu Brystníky.
Objekt byl založen pracovníky TU Zvolen před 25 lety jako ukázka přestavby lesa věkových
tříd na výběrný les. Jedná se o 14 porostů o celkové výměře 54 ha. Půdy jsou zde vysychavé –
rankery. Stejnověké porosty na těchto půdách trpí suchem či přísušky, a to díky nedostatečně
vyvinutému kořenovému systému. Naopak stromy jednotlivě rostoucí ve výběrném lese jsou
nuceny si vytvořit bohatý kořenový systém, který strom dostatečně zásobuje vodou i na těchto
půdách. Buk vzhledem k jeho masovému využívání v minulosti zcela vymizel a nyní je do



těchto porostů zaváděn uměle. Jeho hlavní funkcí bude funkce meliorační. Zásoba porostů je
udržována na 320 m3.ha-1. Roční běžný přírůst je 6,5 – 6,8 m3.ha-1.rok.

Pátek  22.9.  :  Výběrné  hospodaření  ve  vyšších  polohách  v porostech  s vysokým
zastoupením smrku – oblast Beňuše v Horehroní, odpoledne kalamita Vysoké Tatry.
První ukázka: dílec 236b
Druhá ukázka: dílec 235a11
Třetí  ukázka: dílec 220
Čtvrtá ukázka: dílec 195 a 198
Pátá  ukázka: dílec 196
Popis viz. Objekty Pro Silva – Prírode blízke obhospodarovanie lesa

V odpoledních  hodinách  jsme  navštívili  oblast  Vysokých  Tater  postiženou  vichřicí  v roce
2004. Vichřice (smršť) zasáhla 12000 ha. Do dnešní chvíle bylo zpracováno je ve Vysokých 
Tatrách  přes  1  000  000  m3 dřeva.  V průběhu  zpracovávání  kalamity  byly  zpracovány  3
projekty. 1. Vlastní projekt zpracování kalamity 2. Revitalizace a ochrana přírody a 3. Požární
ochrana. Jednotlivé úkoly z těchto tří projektů byly postupně naplňovány. 
Historie: První kolonizace proběhla ve 13. století. Hlavní exploatace lesů začala dostavbou
železnice v roce 1871. Následoval  rozvoj průmyslu a odlesnění z důvodů pastvy dobytka.
Došlo ke vzniku stejnověkých smrkových monokultur. První věrná kalamita proběhla v roce
1915 a následně se opakovala v letech 1925, 1941, 1971, 1981, 2004. 
V plánu revitalizace se počítá  s využitím primární  sukcese pro snadnější  obnovu holin,  tj.
využití náletu pionýrských dřevin. Na některých místech bylo i po odstranění dřevní hmoty
dostatek přirozené obnovy, ale sucho v létě 2005 a letos způsobilo její zánik. Doby obnovy
lesa byla stanovena na 30. let. Část plochy bude ponechána samovolné sukcesi. Na některých
místech budou vysázeny zpevňující  žebra (MD, BO) a dále budou doplňovány meliorační
dřeviny. Navštívili jsme rovněž plochy poznamenané loňským rozsáhlým požárem za Starým
Smokovcem.

Sobota 23.9. :  Exkurze do jedlo-bukové pralesovité rezervace Salajka a do přilehlých
porostů.  
Jeden  z nejzachovalejších  a  nejznámějších  původních  jedlo-bukových  lesů  v Beskydech
s mimořádně silnými jedlemi.  Na ploše se střídají různé fáze vývojového cyklu přírodního
lesa. Průměrný věk porostů je 230 – 280 let.
Výměra rezervace 21,95 ha v rozmezí nadmořských výšek 712 – 820 m n.m.. Rezervace byla
vyhlášena v roce 1956.
Lesy  byly  již  v 15.  století  ovlivňovány  valašskou  kolonizací.  Jednalo  se  hlavně  o  těžbu
palivového dřeva – buku, těžbu stavebního dřeva, pastvu a s ní spojené hrabání steliva. Tím
byl potlačen buk a expandovala jedle, které tyto podmínky vyhovovaly. Od druhé poloviny
19. století tyto rušivé vlivy skončily a s návratem zvěře dochází k radikálnímu potlačení jedle.
V té době se také začalo s umělou obnovou. Ještě v průběhu 30. let 20. století byly těženy
nejvyšší  jedle  pro  kvalitní  dříví  využívané  při  stavbě  lodí.  Od  roku  1937  jsou  porosty
ponechány samovolnému vývoji.  Mino jiné se o to zasloužil  Prof. Konšel.  Velký problém
dneška je negativní vliv zvěře, která tlumí jedli natolik, že z porostů mizí. Napomáhá tomu
rovněž rychlý rozpad porostů, kdy se jedle již nestihne prosadit a převládá buk. Smrk si drží
malé  zastoupení  hlavně  ve  stržích,  kam  stéká  studený  vzduch.  Z posledních  dvou
inventarizací vyplývá, že i přes změnu složení porostů (druhovou, věkovou), je zachována
akumulace  a  odbourávání  biomasy  v tomto  ekosystému.  To  vypovídá  o  jeho  vysoké
ekologické  stabilitě,  kdy dokáže  vyrovnávat  a  odolávat  vlivům působících  na  něj  (imise,
zvěř). Bylo konstatováno, že je nutný intenzivní  lov v takovýchto rezervací a to z důvodu



„3K“ KLIDU, KRYTU a dostatku KRMENÍ, tzn. zvěř se do takovýchto míst stahuje a jsou
zde škody o to vyšší.  

Závěr: 
Během celé cesty několikrát zaznělo, že přírodě blízkým obhospodařováním lesa není myšlen
jeden  vyhraněný  způsob  obhospodařování  lesa  (například  výběrný  hospodářský  způsob).
Jedná se o takovou formu obhospodařování lesa, kdy jsou dodrženy základní principy přírodě
blízkého nakládání s lesem. Lesník, hlásící se k přírodě blízkému obhospodařování lesa, by
měl znát co nejvíce pěstebních systémů, které by na základě vyhodnocení aktuálního stavu
konkrétního porostu uměl použít.  Ovšem měl by být seznámen i  s těmi holosečnými,  aby
dokázal argumentovat  pro ty šetrné k přírodě.  Všemu předchází poznání stávajícího stavu,
potom následuje vyhodnocení a po té určení dalšího pěstebního postupu. Jasně bylo řečeno i
v praxi předvedeno, že porosty obhospodařované na základě přírodě blízkých principů, mají
požadovanou ekologickou stabilitu, ale zároveň jsou z dlouhodobého hlediska výnosnější.
Z našeho  pohledu  (KRPAPu)  by  nám  mohla  být  příkladná  vysoká  odborná  zdatnost
venkovního personálu a jejich nadšení pro myšlenku přírodě blízkého obhospodařování lesa.
Přitom podotýkám, že jsme se povětšinou pohybovali v lesích hospodářských, či zvláštního
určení. Samozřejmě, že na Slovensku mají jiné výchozí podmínky, jiné přírodní podmínky,
ale oni dokázali změnit pohled na les, což nám se moc nedaří. Přál bych každému  lesnímu
z naší  organizace,  aby  viděl  jak  vypadá  přírodě  blízké  zacházení  s lesem  v podání
slovenských kolegů, jejichž výsledky práce jsme viděli. 

Příloha: 
Fotografie, seřazené dle jednotlivých ukázek (© Karel Ježek)


