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PREDSLOV
Dnešná situácia v lesnom hospodárstve naliehavo 

potvrdzuje potrebu riešenia aktuálnych problémov sektora 
prenášaním najmodernejších vedecko-výskumných poznatkov 
priamo do praxe. V nap��aní tohto poslania pokra�uje aj 
Národné lesnícke  centrum – po minuloro�nom prvom �ísle 
prinášame �alšiu sériu  odborných príspevkov v publikácii  
„Výstupy NLC pre lesnícku prax II“. 

Druhé �íslo našej publikácie ponúka �itate�om �alších 
pä� príspevkov, ktoré sú primárne orientované na pracovníkov 
lesníckej prevádzky, a to nielen na tých, ktorí priamo hospodária 
v jednotlivých lesných porastoch, ale aj na tých, ktorí riešia 
problémy manažmentu po�ovnej zveri �i prípravy programov 
starostlivosti o lesy. Opä� je potrebné zdôrazni�, že sa vhodne 
zvolenou populariza�nou formou snažíme prezentova� to, �o je 
v danej oblasti poznania tzv. „najnovším trendom“.

Naši �itatelia si ur�ite všimnú, že v publikácii dominujú 
príspevky orientované na možnosti využitia moderných 
informa�no-komunika�ných technológií. Detailne 
prezentujeme viaceré aktivity, ktoré Lesnícka ochranárska 
služba zabezpe�uje prostredníctvom internetového rozhrania 
„e-los“. Nami vyvinutá aplikácia „PolovStat“ je už dnes pre 
mnohých užívate�ov po�ovných revírov dôležitým nástrojom 
spracovania údajov o revíroch a stavoch zveri. Ve�mi 
pôsobivým je príspevok, ktorého k�ú�ovým slovom je „LIDAR“ 
– technológia leteckého snímkovania a skenovania územia 
s využitím digitálnej leteckej kamery a leteckého skenera, ktorá 
patrí k technologickej špi�ke NLC. Biologicky orientované 
príspevky prezentujú možnosti vytvárania mozaikových lesných 
porastov ako základu prírode blízkeho obhospodarovania 
lesov a tiež poukazujú na problémy s dlhodobým chradnutím 
jase�ov z dôvodu hubových infekcií. 

Ponuka je široká a my veríme, že Vás zaujme. Zárove� 
budeme radi, ke� sa s nami podelíte o Vaše dojmy a námety, 
ktoré budeme môc� využi� pri príprave našich �alších publikácií. 
A samozrejme želáme Vám, aby ste mali aj na�alej možnos� 
využíva� získané poznatky v prospech lesov na Slovensku!

Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riadite�

Národné lesnícke centrum
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VÝVOJ  APLIKÁCIÍ  UMOŽ�UJÚCICH 
MODERNIZÁCIU  RIADENIA  PO�OVNÍCTVA 
A SKVALIT�OVANIE  POSKYTOVANÝCH 
INFORMÁCIÍ  Z OBLASTI  PO�OVNÍCKEHO 
MANAŽMENTU

Jozef Bu�ko
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky

ÚVOD
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (�alej len „NLC-

ÚLZI“) sa v rámci poskytovania komplexných informácií o stave a vývoji lesov špecializuje aj 
na spracovanie a prezentáciu informácií z oblasti po�ovníctva a plánovaného obhospodarovania 
po�ovnej zveri na Slovensku. Tieto informácie poskytujú ve�mi dôležité údaje o tendenciách vývoja 
a zmien v populáciách po�ovnej zveri, ktoré slúžia hlavne pre potreby riadenia a rozvoja po�ovníctva 
na Slovensku. Získavajú sa tiež ve�mi cenné údaje o rozšírení a areáloch jednotlivých druhov zveri, 
údaje o ich vzájomných vz�ahoch, prípadne �alšie vybrané údaje o jednotlivých po�ovných revíroch 
(po�ovná plocha, ekonomika, škody zverou a na zveri, vplyv šeliem, zazverovanie a pod.).

Po�ovnícka štatistika – podrobná databáza údajov pre riadenie 
moderného po�ovníctva

Medzi základné úlohy, ktoré NLC-ÚLZI zabezpe�uje pre Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (�alej len „MPRV SR“), patrí spracovanie Po�ovníckej štatistickej ro�enky 
SR, ktorá vychádza z údajov Štatistického výkazu Po�ov (MPRV SR) 12-01 - Ro�ný výkaz o revíri 
a stavoch zveri za po�ovnícku sezónu. Zber údajov je realizovaný už od roku 1969, �o dáva dobrý 
predpoklad na vytváranie dlhých �asových radov sledovaných údajov. Povinnos� odovzdáva� výkaz 
majú každoro�ne všetci užívatelia po�ovných revírov. Od roku 2018 maj užívatelia po�ovných revírov 
možnos� poda� Ro�ný výkaz o revíri a stavoch zveri aj v elektronickej forme. Využíva� na to môžu 
aplikáciu PolovStat vyvinutú na NLC-ÚLZI, prostredníctvom ktorej môže po�ovnícky hospodár 
zada� údaje za po�ovný revír, v ktorom pôsobí. Nezanedbate�ným prínosom využívania elektronickej 
formy výkazu je celkové zjednodušenie výkazníctva pre užívate�ov po�ovných revírov a automatické 
preberanie niektorých základných údajov, ktoré sa doteraz museli každoro�ne prepisova�. Vylepšením 
je aj vytvorený systém logickej kontroly, ktorá upozorní na nesprávne zadané hodnoty. Po odoslaní 
vyplneného výkazu okresnému úradu, jeho pracovník výkaz odsúhlasí a týmto sa údaje z výkazu 
zapíšu do informa�ného systému. Štatistický výkaz sa teda podá bez návštevy okresného úradu. 
Okrem podávania Ro�ných výkazov umož�uje aplikácia vies� aj mesa�nú evidenciu v elektronickej 
podobe a zárove� využi� naeditované údaje pri generovaní Ro�ného výkazu o revíri a stavoch zveri 
Po�ov 12-01. To užívate�om po�ovných revírov zjednoduší vedenie predpísanej agendy (vykazovanie 
lovu, evidenciu zna�iek, prístup k sumárnym údajom a pod.) a umožní zvýši� presnos� vykazovaných 
údajov. Celospolo�enským prínosom využívania aplikácie PolovStat je získavanie údajov z po�ovných 
revírov v aktuálnom �ase, �o bolo slabšou stránkou štandardného prístupu cez tla�enú formu 
výkazov, ktorého výstupy sa generovali vždy s ro�ným oneskorením. Evidencia po�ovníckej štatistiky 
naviac nadväzuje na o� ciálny Register užívate�ov po�ovného revíru, z ktorého sa automaticky �erpajú 
o� ciálne údaje k týmto subjektom. (obrázok 1). 
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Obrázok 1. Úvodná stránka aplikácie PolovStat

Prínosom tohto riešenia je jednotná databáza údajov, ktoré sa natypujú v  lesníckom GIS-e (�alej 
len „LGIS“) raz a následne sa preberajú aj do ostatných �astí spracovania. V roku 2019 sa vzh�adom 
na mimoriadnu situáciu so šírením Afrického moru ošípaných (AMO) u vo�ne žijúcich jedincov 
diviaka lesného, ako aj u domácich ošípaných, vytvorila v rámci aplikácie PolovStat samostatná �as� 
vyhradená výlu�ne pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Zamestnanci tejto štátnej správy 
cez �u môžu sledova� vývoj lovu divia�ej zveri v ich územnej pôsobnosti, využíva� aktuálne sumárne 
výstupy a kontrolova� plnenie predpísaných nariadení (vyšetrovanie uhynutých jedincov a pod.). 
Veterinári tak získali možnos� pracova� s údajmi, ktoré pri ich �innosti doteraz absentovali, prípadne 
boli získavané ove�a zložitejším a menej presným spôsobom.

Vä�šina údajov spracovaných v rámci po�ovníckej štatistiky je následne poskytovaná pre 
potreby štátnej správy lesného hospodárstva a po�ovníctva, ako aj pre širokú verejnos�. Využíva sa 
na to aj aplikácia ,,Informa�ná banka údajov o lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle 
a po�ovníctve“ (v skratke IBULH, https://gis.nlcsk.org/IBULH/), kde majú agregované údaje 
o po�ovnom hospodárstve vyhradenú svoju vlastnú tematickú �as�.
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Obrázok 2. Úvodná stránka aplikácie IBULH zameranej na poskytovanie štatistických údajov 

Záujemca si môže informácie vybra� pod�a územného �lenenia (Slovensko, kraje, okresy), pod�a 
po�ovníckej rajonizácie (Po�ovné oblasti, lokality, chovate�ské celky), pod�a jednotlivých rokov 
(od r. 1997), �i pod�a druhu revíru. Aplikácia intuitívne navádza k preh�adávaniu na jednotlivých 
úrovniach a záujemca sa tak vo ve�mi krátkom �ase dostane k želaným údajom.

Pri spracovaní výsledkov po�ovníckej štatistiky sa vychádza aj z inventarizácie hraníc po�ovných 
revírov, ktorú v spolupráci s okresnými úradmi – pozemkovými a lesnými odbormi, technicky 
a odborne zastrešuje NLC-ÚLZI. Výsledkom tejto práce je aktualizovaná GIS vrstva hraníc po�ovných 
revírov, umož�ujúca riešenie zložitejších analýz a následné generovanie názorných mapových 
výstupov v prostredí GIS.

Obrázok 3. Aplikácia umož�uje � ltrovanie údajov pod�a požadovanej úrovne

�alšie aktivity podporujúce prácu štátnej správy v oblasti po�ovníctva
Generovanie podkladov na bonitáciu po�ovných revírov v aplikácii LGIS

Okrem uvedených �inností, sú pre potreby štátnej správy zabezpe�ované aj �alšie dôležité
podklady, ktoré si vyžadujú odborné spracovanie v rámci špecializovaných aplikácií alebo GIS 
prostredia. Patria medzi ne aj podklady k zara�ovaniu po�ovných revírov do kvalitatívnych tried 
a ur�eniu normovaných kme�ových stavov zveri. Pri rozhodnutiach o uznaní po�ovného revíru má 
okresný úrad povinnos� na základe zákona �. 274/2009 Z. z. o po�ovníctve a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov, zaradi� revír do kvalitatívnej triedy pre jednotlivé druhy zveri. Zmena zaradenia 
po�ovného revíru sa vykonáva aj v prípade zmeny výmery revíru o viac ak 10 %, v prípade zmeny 
kritérií na zaradenie, pri povolení nového druhu zveri alebo schválení �asti revíru za uznanú 
bažantnicu. Nevyhnutným predpokladom zaradenia po�ovného revíru do kvalitatívnej triedy je 
zistenie jednotlivých skupín lesných typov (�alej len „slt“) a ich výmery. Zistené slt sa následne 
zara�ujú pod�a postupu uvedeného vo vykonávacej vyhláške k zákonu o po�ovníctve do kvalitatívnych 
tried. Pre zjednodušenie práce štátnej správy pri zara�ovaní revírov do kvalitatívnych tried a ur�ovaní 
normovaných kme�ových stavov zveri bola na NLC v rámci aplikácii LGIS, vytvorená možnos� 
generovania sumárnych výmer slt pre jednotlivé revíry. Takto vygenerovaný výstup obsahuje presné 
informácie o výmerách slt, výmerách slt v jednotlivých kvalitatívnych triedach a pri jednotlivých 
druhoch zveri, údaje o výmerách hlavných pôdnych jednotiek, ako aj údaje o výmerách zastúpených 
klimatických oblastí. Po vygenerovaní môže by� preto tento komplexný zdroj informácií využitý pre 
presné zaradenie revíru do príslušnej kvalitatívnej triedy.

Obrázok 4. Generovanie podkladov na bonitáciu revírov a ur�ovanie normovaných kme�ových stavov 
zveri pomocou aplikácii LGIS 

Monitoring reproduk�ných párov a prírastku vlka dravého
Aktivitou úzko prepojenou s oblas�ou po�ovníckeho manažmentu, je aj monitoring reproduk�ných 

párov a prírastku vlka dravého. Monitoring je realizovaný na základe Programu starostlivosti 
o vlka dravého na Slovensku, ktorý bol schválený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky. NLC vytvorilo pre potreby MPRV SR, ako ústredného orgánu štátnej správy po�ovníctva, 
aplikáciu na evidovanie zistených pozorovaní reproduk�ných párov a prírastku vlka dravého 
(http://gis.nlcsk.org/vlk/). Táto aplikácia umož�uje osloveným inštitúciám ako aj verejnosti, 
zaznamenáva� zistené skuto�nosti týkajúce sa prírastku vlka. Každoro�ne sú v spolupráci s MPRV 
SR požiadané vybrané inštitúcie (Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo obrany SR, 
Slovenská po�ovnícka komora, Štátna ochrany prírody SR, LESY SR, š.p., Vojenské lesy a majetky 
SR, š.p., Štátne lesy TANAPu, Lesopo�nohospodársky majetok Uli�, š.p., Združenie vlastníkov 
neštátnych lesov SR, Slovenská lesnícka komora, OÚ OOP, OÚ PLO) o sú�innos� pri zis�ovaní. 
Okruh externých spolupracovníkov z oblasti lesného hospodárstva, po�ovníctva a ochrany prírody, 
má tak možnos� prispie� k poznatkovej báze o reproduk�ných pároch a po�te pozorovaných v	�at. 
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Monitoring prírastku sa vykonáva v mesiacoch máj až september. V rámci spracovania údajov, ktoré 
prebieha na NLC, sú ur�ené lokality reproduk�ných párov, odhad minimálnej ve�kosti prírastku, 
odhad trendu �iastkových populácií a aktualizácia reproduk�ného areálu. Po analýze zozbieraných 
údajov je vypracovaná správa, ktorá sa predkladá �lenom pracovnej skupiny zriadenej MPRV SR. 
Táto správa tvorí jeden z podkladov k ur�eniu ro�nej kvóty lovu vlka dravého pre danú po�ovnícku 
sezónu. Sprievodnú dokumentáciu tvoria aj spracované mapové podklady území, na ktorých nie je 
lov vlka povolený. Pre odbornú aj laickú verejnos� sú spomenuté dokumenty zverej�ované na stránke 
MPRV SR.

Obrázok 5. Úvodná stránka aplikácie umož�ujúcej zaznamenáva� prírastok a reproduk�né páry 
vlka dravého

Tvorba máp po�ovných revírov 
Pre bežnú prax je v rámci �inností prínosom aj tvorba tradi�ných tla�ených máp, ktoré sú 

aj napriek rôznym technickým výdobytkom dnešnej doby stále ob�úbenou a �asto využívanou 
pomôckou po�ovníkov a lesníkov. Pod�a ú�elu ich použitia sa vyhotovujú ako jednotlivé listy v rôznych 
formátoch (až po ve�ké nástenné mapy) alebo vo forme praktickej sklada�ky, ktorá nezaberá ve�a 
miesta pri ostatnej výstroji. Pre vyššiu odolnos� vo�i vlhkosti a opotrebovaniu sa môžu mapy vytla�i� 
na špeciálny druh papiera resp. ich povrch sa môže upravi� laminovacou fóliou a v prípade sklada�iek 
na zadnej strane spevni� knihárskym plátnom. NLC-ÚLZI poskytuje užívate�om po�ovných 
revírov, ako aj �alším záujemcom, možnos� vyhotovenia rôznych druhov máp po�ovných revírov. 
Vo zvolenom podklade je zobrazená hranica po�ovného revíru a na základe požiadaviek sa môže 
do mapy vnies� aj situovanie rôznych po�ovníckych zariadení. Ako podklad sa môže použi� lesnícka 
obrysová mapa, porastová mapa, ortofotomapa, prípadne �alšie iné dostupné mapy. Kone�ný vzh�ad 
mapy sa vždy presne dohodne pod�a konkrétnych požiadaviek tak, aby naplnila predstavy užívate�ov. 
Takto spracované mapy sú praktickou pomôckou pri manažovaní jednotlivých �inností v rámci 
po�ovníckeho obhospodarovania revíru. Dobre poslúžia najmä pre rýchlu identi� káciu hranice 
v problematických �astiach revíru, poskytujú preh�ad o situovaní prikrmovacích miest, posedov, 
po�ovníckych chodníkov, studni�iek, skladov krmiva, zón k�udu, rujovísk, streleckých stanovíš�, �i 
zdrojov vody pre zver.

Okrem máp využívaných ako praktické pomôcky v teréne, sa tieto mapy vyhotovujú aj na 
prezenta�né a slávnostné príležitosti. Použitie niektorých prvkov na týchto mapách bolo dokonca 
inšpirované vyhotovením starých lesníckych máp používaných už v 18. storo�í. Tieto špeciálne mapy 
môžu následne poslúži� ako praktický dar�ek, ktorý poteší každého po�ovníka, �i lesníka, alebo 
vhodne doplní stenu po�ovníckej chaty, prípadne kancelárie.
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Samozrejme, vzh�adom na sú�asný trend je možné mapy po�ovných revírov používa� aj pomocou 
mobilných telefónov �i tabletov s GPS. Otvárajú sa tak nové príležitosti a �alší priestor pre využitie 
týchto zariadení aj v po�ovníctve. Sú�asné opera�né systémy umož�ujú v mobilnom telefóne používa� 
rôzne aplikácie na ur�ovanie aktuálnej polohy v teréne, navigovanie k ur�enému miestu v teréne, 
meranie a evidenciu záujmových bodov, línií a plôch. Zárove� je možné tieto informácie zdie�a� 
s ostatnými po�ovníkmi, �o zlepší organizovanie rôznych �inností užívate�a po�ovného revíru. 

Obrázok 6. Podrobné mapy po�ovných revírov sa vyhotovujú na rôznych tematických podkladoch a pri práci 
je ich možné využíva� aj pomocou mobilných telefónov

ZÁVER
Slovenské po�ovníctvo je sú�as�ou kultúrneho dedi�stva národa, prostriedkom tvorby a ochrany 

prírodného prostredia a významným nástrojom rozvoja vidieka. V sú�asnej dobe však musí �eli� 
viacerým zložitým situáciám, medzi ktoré patria najmä zvýšená po�etnos� základných druhov 
raticovej zveri, vzrastajúce škody spôsobené zverou v lesnom hospodárstve a po�nohospodárstve, 
pokles po�etnosti malej zveri, �i hrozba šírenia sa nákaz, ktoré môžu okrem zdecimovania stavov 
zveri spôsobova� aj významné hospodárske straty (Africký mor ošípaných). Táto zložitá situácia si 
preto vyžaduje zodpovedný a odborne erudovaný prístup všetkých zainteresovaných strán, �i už 
sú to orgány štátnej správy po�ovníctva alebo bežný po�ovníci, ktorý vykonávajú prácu vo svojich 
po�ovných revíroch. Správne rozhodnutia musia vychádza� z aktuálnych a �o najpresnejších údajov 
po�ovníckeho manažmentu, ktoré odrážajú skuto�ný stav v praxi. Naviac, tieto údaje musia by� 
prezentované v takej forme, aby boli �ahko dostupné, �i už pre riadiace orgány alebo pre širokú 
verejnos�. Práve preto naberajú aktivity a poskytované aplikácie prezentované v tomto príspevku 
�oraz viac na svojom význame a sú vhodným nástrojom umož�ujúcim záujemcom prístup k bohatej 
informa�nej báze údajov po�ovníckeho manažmentu na Slovensku. 
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�O VŠETKO DOKÁŽE LASER – ZBRA� ALEBO 
ZDROJ ÚDAJOV?

Anna Miková, �uboš Halvo�, Marián Gábor

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

ÚVOD
Mapa zobrazujúca lesné porasty je jednou zo základných pomôcok obhospodarovate�a lesa. 

Súbor týchto máp vytvára tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného hospodárstva (�alej len 
„TŠMD“), ktoré je významnou sú�as�ou Informa�ného systému lesného hospodárstva a umiest�uje 
jeho údaje na konkrétne miesto a územie. TŠMD je tvorené na podklade základného mapového 
diela a jeho hlavným obsahom sú lesné porasty a všetky objekty súvisiace s lesným hospodárstvom. 
Vytvára spojitú digitálnu mapu na celom území SR, ktorá je vytvorená zo základnej lesníckej mapy. 
Obhospodarovatelia sa s �ou však stretávajú naj�astejšie len v podobe porastovej, obrysovej alebo 
�ažbovej mapy, ktoré sú všetky z nej odvodené. Zabezpe�ením tvorby je poverené v zmysle zákona 
o lesoch Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky vo Zvolene. 

Mapovanie lesov sa vykonáva pod�a harmonogramu vyhotovenia programov starostlivosti o lesy 
(�alej len „PSL“), �iže 1/10 ro�ne. Celý proces za�ína už dva roky pred skon�ením platnosti PSL 
snímaním povrchu terénu príslušného územia, v rámci ktorého sa získajú multispektrálne letecké 
mera�ské snímky a sú�asne od roku 2013 mra�no bodov leteckého laserového skenovania. Rozlíšenie 
snímok je menej ako 20 cm a hustota skenovania minimálne 3 body na m2. 

Samotná mapa vzniká poloautomaticky 3-D vyhodnotením zmien v lese z leteckých mera�ských 
snímok a s využitím digitálneho modelu reliéfu, ke�že technológia laserového skenovania nám 
umož�uje ve�mi presne zobrazi� objekty aj pod lesným porastom. Inak povedané na rozdiel od 
leteckých snímok vieme les z týchto záznamov vygumova�. Ako je to možné?

�o je laser
Ak sa povie laser v prvom momente si asi všetci predstavia scény z kultových � lmov o hviezdnych 

vojnách a spája ho práve s využitím v armáde a jej zbra�ových systémoch. Vidite�né svetlo aj laserový 
lú� sú formou elektromagnetického žiarenia, ktoré je de� nované vlnovou d	žkou, resp. frekvenciou. 
LASER - Light Ampli� cation by Stimulated Emission of Radiation v preklade zosilnenie svetla 
stimulovanou emisiou žiarenia zostrojil roku 1960 Theodore Maiman. Laserový zväzok vytvoril 
tak, že do špeciálnej ty�e z umelého rubínu vysielal záblesky oby�ajného svetla. Od tohto okamihu sa 
výskumníci snažili využi� jeho vlastnosti a výsledkom je bežné využívanie laserového lú�a v mnohých 
oblastiach. Využitie je naozaj širokospektrálne, už v spomínaných zbraniach, ale dnes najmä 
v bežnom živote napr. pri �ítaní �iarových kódov, v medicíne, v meracích prístrojoch, v automobilovom 
priemysle, na detekciu chýb materiálov a sú�iastok, rezanie rôznych materiálov a svoje miesto si našiel 
aj v aplikácii LIDAR, ktorú úspešne využíva od roku 2013 aj Národné lesnícke centrum (�alej len 
„NLC“) v súvislosti so získavaním údajov o krajine a všetkých objektoch, ktoré sa v nej nachádzajú. 

Umož�uje to skuto�nos�, že laserový lú� prenikne aj pod koruny stromov a vieme tak identi� kova� 
jednotlivé prvky terénu. To znamená, že vidíme presne ako te�ú potoky, kde sú cesty, dokonca je 
možné identi� kova� chodníky a akéko�vek malé zlomy na jeho povrchu. 
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�o je LIDAR
LIDAR (Light Detection And Ranging) je skratka na ozna�enie optickej technológie dia�kového 

prieskumu Zeme, ktorá využíva pulzné laserové lú�e na meranie vzdialenosti medzi objektom 
a senzorom umiestneným na palube lietadla. Jednoducho povedané LIDAR je letecký laserový 
skener.

LIDAR využíva ultra� alové, vidite�né a blízko infra�ervené spektrum vlnových d	žok svetla 
na vytváranie obrazu objektov. LIDAR je možné využi� pre celú škálu rôznych zis�ovaní vrátane 
identi� kácie predmetov rôznej povahy, hornín, zrážok (dáž� a pod.), rôznych chemických zlú�enín, 
aerosolov a oblakov. Tento prístroj je schopný detekcie objektov/vecí až na úrovni jednotlivých molekúl. 
Laserový lú� umož�uje mapovanie fyzikálnych �
t krajiny s vysokou rozlišovacou schopnos�ou. 

Dáta je možné získa� z prístrojov umiestnených na satelitoch, lietadlách, pozemných vozidlách, na 
statívoch resp. plošinách umiestnených mimo pobrežia. Letecké LIDAR-y sa využívajú na modelovanie 
reliéfu pre inžinierske stavby, krízový manažment prírodných katastrof a iné vizualizácie. Stacionárne 
LIDAR-y sa využívajú na detailné mapovanie infraštruktúry v konkrétnych lokalitách (napr. chemické 
prevádzky a pod.). Špeciálne bathymetrické LIDAR-y sú dokonca schopné získava� presné údaje aj 
pod vodnou hladinou a využívajú sa k mapovaniu morského pobrežia a koryta vodných tokov. To je 
však trochu iný príbeh a tak sa vrá�me spä� k lesu, ktorý je našou hlavnou doménou.

LIDAR je založený na ve�mi jednoduchom princípe (obrázok1) merania �asu, ktorý uplynie medzi 
vyslaním svetelného lú�a zo zdroja k ur�itému objektu a jeho návratom naspä� do zdroja. Ke� zasvietite 
baterkou na nejaký povrch vidíte vlastne svetlo odrazené od povrchu vracajúce sa do sietnice vášho 
oka. Svetlo cestuje rýchlos�ou približne 300 000 km za sekundu, takže zapálenie svetla sa nám javí 
ako okamžitý jav.

Obrázok 1. Získavanie dát leteckým LIDAR-om – šípky reprezentujú LIDAR-ové body na povrchu 
terénu tvorené v ur�itom �asovom intervale v tzv. vlnovom skenovacom cykle
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LIDAR-ové systémy zaznamenávajú polohové (x, y) a �o je dôležité, že zárove� aj ve�mi presné 
výškové (z) údaje v predde� novaných intervaloch. Výsledné LiDAR-ové dáta sú vo forme ve�mi hustého 
mra�na bodov, ktoré je na prvý poh�ad nerozoznate�né od napr. leteckej snímky alebo fotogra� e 
(obrázok  2) a až po dostato�nom zvä�šení je možné identi� kova� jednotlivé body (obrázok  3).

Obrázok 2. Ofarbené mra�no bodov Obrázok 3. Detail mra�na bodov – Zrúcanina hradu 
Divín 

Presnos� LIDAR-ových dát závisí od mnohých skuto�ností. Ur�ujúcimi sú však:
• výkon použitého senzora – skenera,
• výška letu nad terénom – letová hladina, t. j. z akej výšky sú dáta snímané,
• rýchlosti letu lietadla,
• priemeru laserového lú�a,
• kvality údajov z GNSS/IMU jednotky použitých na ur�enie presnej polohy skenera v �ase 

snímania údajov,
• použitých postupov spracovania dát. 

Možnosti využitia LIDAR-u 
Vlastnosti a dosiahnutá presnos� tejto modernej a progresívnej technológie ju primárne 

predur�ujú najmä na meranie a zaznamenávanie výškových údajov pre potreby topogra� ckého 
mapovania a 3D modelovania terénu resp. zemského povrchu. LIDAR však postupne nachádza 
široké praktické využitie aj v mnohých �alších vedných disciplínach, výskume a priemyselných 
odvetviach ako sú geopriestorové technológie, seizmológia, výskum atmosféry, meteorológia, 
lesníctvo, geológia, geogra� a, geomorfológia, banícky priemysel, budovanie infraštruktúry a pod. 
LIDAR patrí medzi výnimo�né technológie, ktoré dokážu zmapova� elektrické vedenia (obrázok 4). 
Výsledky laserového skenovania ve�mi úspešne využívajú archeológovia na identi� káciu a lokalizáciu 
historických komunikácií, hradísk, valov a opevnení (obrázok 5), ktoré sú v lesných porastoch sotva 
identi� kovate�né a tak v historických súvislostiach doslova odkrývajú dejiny. Môžeme konštatova�, že 
v�aka analýze laserových údajov sa objavili nové archeologické lokality, ktoré boli následne overené 
priamo v teréne. Tento postup ušetril ve�mi ve�a �asu, ke�že už bolo zrejmé, kam je potrebné ís�. 
Medzi novoobjavené lokality patria hradiská z doby bronzovej i v�asného stredoveku, ale aj líniové 
valy. Konkrétne bolo možné doplni� priebeh tzv. Spe�eného valu v Honte, ktorý sa v úseku medzi 
Bátovcami a Žemberovcami nedal predtým identi� kova�. Rekonštruovala sa tiež sie� historický ciest 
v okolí Pustého hradu vo Zvolene a našli sa aj doklady �ažby kame�a �i výroby dreveného uhlia. Tým, 
že poznajú presnú polohu týchto objektov zárove� môžu zabezpe�i� ich ochranu v zmysle platnej 
legislatívy. 

LIDAR má široké možnosti využitia  nielen v rôznych odvetviach hospodárstva, ale je využívaný 
aj rôznymi záujmovými skupinami ako napr. orienta�ní bežci, cykloturisti a jaskyniari.
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Na aké ú�ely sa teda LIDAR využíva? 

Je to na:
• extrakciu povrchových objektov (budovy, infraštruktúra, vegetácia a pod.),
• vizualizáciu terénu, miest a budov,
• topogra� cké mapovanie,
• tvorbu presných digitálnych modelov terénu, povrchu a digitálneho výškového modelu,
• územné plánovanie – zis�ovanie vhodnosti pozemkov na výstavbu,
• projektovanie inžinierskych stavieb ako sú cesty, železnice, letiská, tunely,
• plánovanie komplexnej cestnej infraštruktúry,
• mapovanie a manažment líniových stavieb a podzemných vedení ako sú cesty, potrubia, 

telekomunika�né vedenie,
• rekultivácie nevyužívaných banských oblastí,
• mapovanie/hodnotenie prírodných rizík ako sú záplavy, zosuvy pôd, lavíny, erózia pôd,
• geologické štúdie,
• detekciu historických objektov v archeológii,
• lokalizáciu kultúrnych pamiatok a s �ou spojené spracovanie modernej dokumentácie 

a vizualizácie, ktorú zabezpe�ujú pamiatkári. 

Obrázok 4. Priebeh elektrického vedenia zobrazený prostredníctvom laserových údajoch 
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Obrázok 5. Opevnenie starovekého hradiska Bojná s historickými cestami na digitálnom modeli reliéfu 
vytvoreného z laserových údajov na NLC pre Archeologický ústav SAV v Nitre (zdroj doc. PhDr. Matej 
Ruttkay, CSc.: Nové objavy slovenskej archeológie)

Mapovanie povrchu Zeme LIDAR-om
Vrá�me sa však k tomu, na �o je technológia leteckého laserového skenovania najviac využívaná. 

Mapovanie povrchu Zeme je jednou z oblastí, do ktorej laserové dáta vniesli prevratné zmeny, �o sa 
týka presnosti. Základným výstupom skenovania je mra�no bodov, ktoré je potrebné najskôr vyvola�, 
referencova� a následnou klasi� káciou roztriedi� na základe výšok do skupín jednotlivých objektov na 
zemskom povrchu (obrázok 6). Od� ltrovaním predmetov na teréne (budovy, stromy, at�.) získame 
digitálny model reliéfu – DMR (obrázok 7). Inak povedané, je to priestorová reprezentácia holého 
zemského povrchu bez akýchko�vek objektov na �om sa nachádzajúcich. Na tomto modeli vidie� 
jeho priebeh a je možné identi� kova� jeho zmeny v podobe zlomov, hrebe�ov a dolín a sledova� 
priebeh cestných komunikácií, potokov, riek a to aj pod stromami a kríkmi, �o je obrovská výhoda 
oproti leteckým snímkam. Digitálny model reliéfu získaný touto metódou predstavuje v sú�asnosti 
najpresnejší model, aký je možné vytvori� bezkontaktnými metódami dia�kového prieskumu Zeme 
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a jeho kvalita je rádovo nieko�ko násobne vyššia oproti doteraz na Slovensku používanému modelu 
terénu s ozna�ením DMR 3.5.

Obrázok 6. Spracovanie údajov z leteckého laserového skenovania – vyvolanie, vyrovnanie 
a klasi� kácia

�alším výstupom je digitálny model povrchu. Je to digitálny výškový model, ktorý zobrazuje 
všetko to, �o sa na zemskom povrchu nachádza, t. j. vrátane vrchných plôch vegetácie a objektov 
umiestnených na �om, ako sú strechy budov, vodné plochy a pod. Tento model je využite�ný pre 
modelovanie krajiny, miest a ich vizualizáciu. 

Vzájomným odpo�ítaním uvedených modelov sa môže jednoducho získa� napr. informácia o výške 
vegetácie na danom území (obrázok 7). 
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Obrázok 7. Digitálny model povrchu, reliéfu a výškový model vegetácie (pod�a poradia z�ava doprava)

Tieto digitálne výškové modely sú základom pre �alšie spracovanie leteckých mera�ských snímok 
do asi najžiadanejšieho produktu digitálnej fotogrametrie – ortofotomozaiky. V nej sú odstránené 
skreslenia a deformácie obrazu na snímkach spôsobené prevýšeniami, �o umož�uje pracova� 
s obrazovou informáciou ako s mapou a vklada� ju ako dátovú vrstvu do GIS. 

Spätne kombináciou ortofotomozaík zobrazených na digitálnom modeli terénu sa dostáva úplne 
iná dimenzia poh�adu na krajinu v priestore bez potreby použitia špeciálnych zobrazovacích zariadení 
a výkonných po�íta�ov v podobe 3D vizualizácií (obrázok 8). 

Obrázok 8. Ukážka 3D vizualizácie
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LIDAR v lesníctve
Hranice lesných porastov sú ur�ené najmä na základe polohopisných prvkov ako napr. okraj 

lesa, lesné cesty, vodné toky, prieseky a pod. alebo na základe rozlíšenia výrazného priestorového 
usporiadania terénu ako sú napr. ostré hrebene, výrazné údolia a pod. a v neposlednom rade na 
základe štruktúry a rastovej fázy porastu t. j. porastového zloženia, vekového a výškového �lenenie, 
zápoja a vnútornej výstavby porastu. Tieto charakteristiky ur�ujú, ktoré metódy sa môžu použi� na 
ich identi� káciu. V minulosti to bolo výhradne vyhodnotenie leteckých mera�ských snímok. Lesnícke 
mapovanie vždy patrilo do oblasti, kde sa používala najmodernejšia technika a patrilo k priekopníkom 
ich využívania v praxi. �i to boli prvé elektronické dia�komery, totálne stanice alebo GPS prístroje 
(dnes už GNSS prístroje). S oh�adom na vyššie, sa práve LIDAR ukazoval ako �alší krok, ktorý nájde 
významné uplatnenie pre potreby lesného hospodárstva.

NLC bolo úspešné a zámer �alšieho jeho rozvoja v oblasti aplikácie nových technológií pri 
monitoringu lesných ekosystémov bol podporený nenávratným grantom. V  rámci projektu 
� nancovaného zo Švaj�iarskeho mechanizmu získala ako prvá inštitúcia na Slovensku, v tom �ase 
jedine�né technológie. Išlo o multispektrálnu digitálnu leteckú kameru a letecký laserový skener 
(obrázok 9). Výnimo�ná je aj skuto�nos�, že je to duálna technológia, tzn. že ich spojením dokážeme 
pri jednom lete získa� dva druhy dát a to letecké mera�ské snímky s vysokým rozlíšením spolu 
s  mra�nom bodov z laserového skenovania. Každoro�ne touto technológiou od roku 2014 snímame 
1/10 územia Slovenska pod�a harmonogramu vyhotovenia programov starostlivosti o lesy, v rámci 
ktorého sa získajú multispektrálne letecké mera�ské snímky a mra�no bodov leteckého laserového 
skenovania. Rozlíšenie snímok je menej ako 20 cm a hustota skenovania 3 body na m2 a v sú�asnej 
dobe máme spracované dáta z približne 6/10 územia SR. 

Obrázok 9. Letecký laserový skener Leica ALS 70 CM a digitálna multispektrálna kamera 
Leica RCD 30, ktorý používa NLC

Práve vyhodnotenie leteckých mera�ských snímok v kombinácii s údajmi leteckého laserového 
skenovania umož�ujú najhospodárnejšie zvládnu� náro�né úlohy mapovania lesov s oh�adom na 
�lenitos� územia Slovenska, charakter lesného prostredia a hospodárskej �innosti v �om. Navyše, 
už vyššie popísané výstupy slúžia aj ako výborná pomôcka pre orientáciu v teréne pri podrobných 
zis�ovaniach a pri rozhodovaní o vo�be hospodárskych opatrení a do budúcnosti sa práve kombinácia 
leteckých snímok a údajov laserového skenovania ukazuje ako efektívny podklad pre objektívne 
a automatické zis�ovanie niektorých taxa�ných veli�ín. Obrovským bene� tom je už spomínaná 
možnos� technológie laserového skenovania, ktorá umož�uje ve�mi presne zobrazi� objekty a vidie� 
aj pod koruny stromov (obrázok 10).
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Obrázok 10. Podklad pre mapovanie lesnej dopravnej siete a drobných vodných tokov

Samozrejme mapovanie nie je jedinou aplikáciou a LIDAR má ve�ké možnosti a hlavne z praxe 
v zahrani�í sú známe konkrétne možnosti využitia aj �alej na:

• meranie výšky stromov a korunovej vrstvy (obrázok 11); pro� lácia korunového zápoja,
• stanovenie objemu lesnej biomasy,
• inventarizácia lesa, plánovanie hospodárskych opatrení v lesoch,
• priame meranie 3D štruktúry lesných porastov a variability priestorovej štruktúry rastlinného 

materiálu (listy, vetvy, kmene stromov)
• monitoring lesných biotopov,
• manažment horských povodí,
• modelovanie rizika lesných požiarov a správania sa oh�a v lese v závislosti od množstva 

hor�avého materiálu v korunovej vrstve,
• optimalizácia plánovania lesníckych �inností,
• meranie maximálnych výšok stromov pre odhad ve�kosti kore�ovej sústavy (využitie 

v pois�ovníctve budov a stavieb).

Obrázok 11. Zobrazenie lesného porastu na údajoch leteckého laserového skenovania a mapa výšok 
lesných poras
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Obrázok 12. Ukážka priestorového zobrazenia mra�na bodov použitím jednoduchých okuliarov 
�ervenou a modrou fóliou
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ZÁVER
Sú�asnú dobu môžeme charakterizova� aj ako dobu nekon�iaceho sa technického 

a technologického pokroku. Každý rok sme konfrontovaní neustálymi novinkami v oblasti hardvéru, 
softvéru a rôznych aplikácií vo všetkých odvetviach. Oblas� geodézie a fotogrametrie v lesníctve nie je 
výnimkou. Môžeme poveda�, že technológia vo fotogrametrii sa za posledné dve desa�ro�ia zmenila 
trikrát a je nepopierate�né, že ich nástup priniesol obrovský pokrok v kvalite a presnosti vyhodnotenia 
ako aj racionalizáciu práce.

Letecké laserové skenovanie je najnovšia technológiou v oblasti DPZ. Pomocou nej sa môže 
vyhotovi� presný digitálny model reliéfu a zárove� digitálny model terénu. Využívanie tejto technológie 
sú�asne s digitálnou kamerou naraz pri jednom lete (optimálna výška skenovania je totožná s letovou 
výškou digitálnych snímok stredných mierok resp. rozlíšením 20 cm) umož�uje získanie obrovského 
množstva geopriestorových údajov. Ich kombináciou sa otvárajú nové možnosti priamo v oblasti 
fotogrametrie pri tvorbe ortofotomozaík, v mapovaní, tvorbe 3D katastra a v neposlednom rade sa v  
HÚL dajú odvodi� mnohé taxa�né veli�iny, ktoré doteraz boli výhradne získavané terénnym šetrením. 
Je na škodu, že tento aspekt sa v lesníckej praxi, na rozdiel od okolitých krajín, na Slovensku naplno 
nevyužíva a zostáva výzvou pre odborníkov v danej oblasti do budúcnosti.

V�aka modernej technológii leteckého snímkovania a skenovania územia s využitím digitálnej 
leteckej kamery a leteckého skenera je NLC schopné poskytova� ove�a bohatšie spektrum presných 
a objektívnych údajov o lesoch. Tieto údaje neboli v SR doposia� dostupné vôbec alebo len 
v obmedzenom rozsahu. V sú�asnosti sú však �oraz viac využívané a významne vstupujú do procesu 
získavania informácií nielen o lesoch. Tieto údaje poskytujú objektívnejšie a kvalitnejšie výstupy 
za kratšiu dobu ako tradi�né metódy získavania informácií. V spolo�nej kombinácii digitálnej 
leteckej mera�skej kamery a LIDAR-u sa dosahuje synergický efekt informácii vysokej presnosti 
o štruktúrnych zložkách krajiny s kvalitatívnymi údajmi, ktoré ovplyv�ujú a spres�ujú procesy 
riadenia a  rozhodovania.

Sú�asné výstupy a produkty vytvorené na NLC pod�a svetových štandardov môžu by� využívané 
pre praktické potreby v rámci celého Slovenska a to nie len v sektore lesníctva, ale aj iných oblastiach 
po�núc miestnou samosprávou, cez potreby reprivatizácie, pozemkové úpravy, ochranu prírody, 
archeológiu a záujmovými skupinami kon�iac (napr. cykloturisti, orienta�ní bežci, jaskyniari 
a pod.).
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MODELY A REGULATÍVY OBHOSPODAROVANIA 
LESOV PRI PREBUDOVE ROVNOVEKÝCH 
BUKOVÝCH A DUBOVÝCH PORASTOV 
NA MOZAIKOVÉ LESY 

Milan Machanský

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

ÚVOD
Vytváranie mozaikových lesov je jednou z viacerých možností budovania prírode blízkych lesov. 

Problematika prírode blízkych lesov je rozpracovaná v mnohých kvalitných publikáciách napr. Korpe�, 
Saniga: Prírode blízke pestovanie lesa (1995); Saniga, Bruchánik: Prírode blízke obhospodarovanie 
lesa (2009); Košuli�: Cesta k pírod� blízkému hospodáskému lesu (2010)https://www.martinus.
sk/?uItem=91306.

Cie�om tejto práce je nade� nova� model priestorovej úpravy lesa, navrhnú� optimálne prvky 
�asovej úpravy lesa a �ažbové modely v bukových a dubových lesných porastoch pri prebudove na 
mozaikové lesy, ako aj stanovi� regulatívy pre posúdenie správnosti obhospodarovania lesa.

Podkladom pre vytvorenie práce – boli informácie získané z údajov programov starostlivosti 
o lesy (�alej len „PSL“), zis�ovania v teréne vo vybraných lesných porastoch a diskusie s odbornými 
lesnými hospodármi. 

PRIESTOROVÁ ÚPRAVA LESA
Cie�om budovania mozaikových hospodárskych lesov je priblíži� sa k štruktúre a textúre 

prírodných bohato štruktúrovaných lesov. Vytvorenie textúry si vyžaduje pri prebudove lesa prísne 
plánované rozmiestnenie porastových skupín, ktoré musí by� nadradené výskytu prirodzenej obnovy 
a �astokrát aj výskytu rubne zrelých stromov, a ktoré sa musí dodrža� v priebehu najmenej 50 rokov. 
V prípade výskytu kalamitných udalostí sa rozmiestnenie porastových skupín musí prehodnoti� 
– v zmysle dosiahnutia cie�a a rovnako aj v tomto prípade sa musí dodrža�. Prebudova na mozaikový 
les preto vyžaduje „projekt“ umiestnenia porastových skupín tzn. gra� cké znázornenie vzniku 
odkrytých plôch v priebehu celej doby prebudovy, systém roz�lenenia lesného porastu, umiestnenie 
približovacích liniek a odvozného miesta. Budovanie prírode blízkych lesov je dlhodobý proces, ktorý 
by mal by� garantovaný súhlasným stanoviskom vlastníka lesa a dostato�ne zdokumentovaný, �o 
umož�uje pokra�ova� v prebudove aj pri zmene obhospodarovate�a lesa.

V bukových a dubových porastoch je navrhovaným spôsobom prebudovy na mozaikový les –
skupinový clonný rub s využitím prirodzenej obnovy stanovištne vhodných drevín. Výmera obnovných 
prvkov, na ktorých sa bude vykonáva� (modelova�) obnovná �ažba je v bu�inách 0,20 ha a v dubinách 
0,10 ha. Tvar skupín závisí od zastúpenia drevín, terénnych, klimatických a stanovištných podmienok 
(vietor, slne�né žiarenie, vodný režim). Podkladom pre vytvorenie priestorového modelu v bukových 
porastoch (obrázok 1) bola hexagonálna mriežka s výmerou bunky 0,30 ha, kde v každej bunke bude 
plánovaný vznik odkrytej plochy s výmerou najviac 0,20 ha. Podkladom pre vytvorenie priestorového 
modelu v dubových porastoch (obrázok 2) je hexagonálna mriežka s výmerou bunky 0,20 ha, kde 
v každej bunke bude plánovaný vznik odkrytej plochy s výmerou najviac 0,10 ha. 

Farebné vymedzenie na obrázok 1 a obrázok 2 predstavuje priestorové rozmiestnenie buniek 
s rovnakým �asom vykonávania �ažieb a predpokladá sa rovnaký vek vzniknutých porastových 
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skupín. Cie�om priestorového modelu je vytvorenie rovnomerného zastúpenia porastových skupín 
rovnakého veku a rastového stup�a po celej ploche a vytvorenie požadovanej vekovej diferenciácie 
následného porastu. 

 

Obrázok 1. Priestorový model bukových porastov pri budovaní mozaikových lesov s výmerou bunky 
0,30 ha (sie� 66 buniek so sumárnou výmerou 19,80 ha)

 

Obrázok 2. Priestorový model dubových porastov pri budovaní mozaikových lesov s výmerou bunky 
0,20 ha (sie� 98 buniek so sumárnou výmerou 19,60 ha)
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�ASOVÁ ÚPRAVA LESA
�asová úprava lesa je zameraná na vymedzenie najvhodnejšieho obdobia na prebudovu 

rovnovekých bukových a dubových lesov. V tomto prípade je potrebné zachova� kontinuitu 
s predchádzajúcim spôsobom obhospodarovania lesa tzn. obnovnú �ažbu za�a� realizova� pri 
dosiahnutí ur�itých „parametrov“ lesa – najmä vo vz�ahu k vzniku prirodzeného zmladenia (vek 
porastu), k hrúbkam jednotlivých stromov (stredná hrúbka) a k poškodeniu drevín (stupe� poškodenia, 
stupe� ohrozenia). Vo všeobecnosti platí v lesoch hospodárskeho tvaru vysokého zásada, že pri 
prebudove na mozaikové lesy je vytváranie prvých odkrytých plôch na obnovných prvkoch vhodné 
až pri stredných hrúbkach porastov nad 30 cm, �o predpokladá s oh�adom na rozdielnu hrúbkovú 
štruktúru na pripravovaných východiskách obnovy – výskyt stromov s vyššou hrúbkou.
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Obrázok 3. Nárast priemernej strednej hrúbky buka lesného (BK) v závislosti od stredného 
veku porastu
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Obrázok 4. Nárast priemernej strednej hrúbky duba zimného (�alej len „DZ“) v závislosti od stredného 
veku porastu
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Nevyhnutnou sú�as�ou modelu je absolútna výšková bonita drevín (BK, DB), ktorá zásadne 
diferencuje prvky �asovej úpravy lesa. Z obrázok 3 vyplýva, že v bukových porastoch na najvyšších 
bonitách (34 a vyššia) možno uvažova� so vznikom odkrytých plôch už vo veku 75 rokov a pri 
produk�ne najzastúpenejších stanovištiach (bonita 26-28) vo veku 85 rokov. V dubových porastoch 
(obrázok 4) na najvyšších bonitách (30 a vyššia) je možné uvažova� so vznikom odkrytých plôch 
najskôr vo veku 85 rokov a pri produk�ne najzastúpenejších stanovištiach (bonita 22-24) až vo veku 
105 rokov. V tab. 1 a tab. 2 sú uvedené základné �asové rámce pre prebudovu bukových a dubových 
porastov – vek za�atia obnovy, zodpovedajúca minimálna stredná hrúbka porastov, rubná doba (�alej 
len „RD“) a je zodpovedajúca minimálna stredná hrúbka. 

Tababu�ka 1. Prvky �asovej úpravy lesa pre prebudovu bu�ín na mozaikový les 
(údaje veku porastu v rokoch) 

Absolútna 
bonita

Presvetlenie 
na obnovných 

prvkoch (r.)

Zodpovedajúca 
minimálna 

stredná hrúbka 
(cm)

Za�iatok 
vzniku 

odkrytých 
plôch (r.)

Rubná doba 
bu�ín (r.)

Zodpovedajúca 
minimálna 

stredná hrúbka 
v rubnej dobe 

(cm)

Vek 
ukon�enia 
obnovy (r)

34 – 36 65 – 70 30 75 100 40 130

30 – 32 70 – 75 29 – 30 80 105 40 135

26 – 28 75 – 80 29 85 110 39 140

22 – 24 80 – 85 29 90 115 37 145

Tababu�ka 2. Prvky �asovej úpravy lesa pre prebudovu dubín na mozaikový les 
(údaje veku porastu v rokoch) 

Absolútna 
bonita

Presvetlenie 
na obnovných 

prvkoch (r.) 

Zodpovedajúca 
minimálna 

stredná hrúbka 
(cm)

Za�iatok 
vzniku 

odkrytých 
plôch (r.)

Rubná doba 
bu�ín (r.) 

Zodpovedajúca 
minimálna 

stredná hrúbka 
v rubnej dobe 

(cm)

Vek 
ukon�enia 
obnovy (r)

30 – 32 75–80 29–31 85 110 38 145 

26 – 28 85–90 28–29 95 120 37 155

22 – 24 95–100 28 105 130 35 165

18 – 20 105–110 28 115 140 34 175

Obnovná doba (�alej len „OD“) pri prebudove na mozaikový les je stanovená u bu�ín na 60 rokov 
a u dubín na 60 – 80 rokov, pri�om dobudovanie mozaikového lesa sa realizuje v �alšom cykle obnovy. 
Cie�om je rôznovekos� (najmenej 50 – 60 ro�ný rozdiel medzi najstaršími a najmladšími porastovými 
skupinami) a optimálne zastúpenie všetkých rastových stup�ov. Dôležitým prvkom �asovej úpravy 
je aj vek ukon�enia obnovy (tab. 1 – 2). Z pestovného h�adiska to možno charakterizova� tak, že 
zostávajúce stromy materského porastu už nebránia vývoju následného porastu. Rovnako dôležitým 
prvkom sú aj rubné dimenzie materského porastu. Pokia� jednotlivé stromy dosahujú hrúbku 60 cm 
a viac je vhodné uvažova� s ich do�ažením. Predržiavanie takýchto bukových jedincov znamená 
v mnohých prípadoch (nepravé jadro, hniloba) zníženie hodnoty sortimentov – preto je potrebné 
uvažova� na lepších bonitách už vo veku 130 – 140 rokov s do�ažením materského porastu. V prípade 
dubových jedincov to platí skôr opa�ne a kvalitné jedince je vhodné ponecha� aj do veku 160 rokov. 
V prípade mozaikových porastov s cie�om vytvorenia prírode blízkej štruktúry lesov je potrebné 
ponecha� �as� materského porastu, a to cca do 20 ks na 1 ha, �o zodpovedá približne zakmeneniu 
0,10.
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	AŽBOVÁ ÚPRAVA LESA 
	ažbová úprava lesa v bukových porastoch 

�ažbová úprava lesa je kvanti� káciou priestorového a �asového usporiadania �ažieb so 
zoh�adnením zásad obhospodarovania lesa – prírode blízkym spôsobom. Pre tvorbu �ažbového 
modelu boli stanovené zásady obhospodarovania pri prebudove bukových porastov:

• v 30-40-50-ro�ných porastoch intenzívnejšie prebierky zamerané na posilnenie stability 
lesného porastu a zdravotný výber, udržanie zakmenenia porastu vo veku nad 50 rokov na 
úrovni 0,80 – 0,85.

• v prípade najvyšších bonít – od 55 roku postupná príprava na obnovu, vyzna�enie prvých 
východísk; v prípade priemerných bonít je �asový posun o 5 – 10 rokov neskôr. 

• zakladanie obnovných prvkov pod�a priestorového modelu na obrázok 1 s ve�kos�ou bunky 
0,30 ha a vytvorenie optimálnej siete približovacích liniek.

• v rámci bunky vzniká obnovný prvok rôzneho tvaru – v závislosti od konkrétnej situácie 
s ve�kos�ou maximálne 0,20 ha. Svetlostné podmienky atakujúce priestor medzi dvoma 
susednými obnovnými prvkami (vzdialenos� okrajov do cca 20 m) sú tak silné, že vplyvom 
bo�ného svetla dôjde k vzniku prirodzeného zmladenia a jeho odrastaniu. Ide o kontaktné 
plochy medzi susednými obnovnými prvkami s výmerou cca 3 áre. 

• „prstence“ materského porastu okolo vzniknutých porastových skupín pri �alších zásahoch 
v susedných bunkách je vhodné postupne výberom jednotlivých stromov – presvetli� až na 
zakmenenie 0,2 – 0,3. Potrebné po�íta� aj s vývratmi vplyvom vetra a odporú�a sa ponecha� 
m
tve drevo pri vývratoch aspo� 1ks/ha. Zostávajúce materské stromy v rámci bunky tvoria 
ochranu následného porastu a zostáva tak kostra materského porastu. 

• na najvyšších bonitách už vo veku 65 – 70 rokov znižovanie zakmenenia pod 0,5 na prvých 
obnovných prvkoch; vytváranie odkrytých plôch od veku 75 – 80 rokov. Doruby posledných 
obnovných prvkov vo veku materského porastu 125 – 130 rokov. Pri znižujúcej sa bonite 
stanoviš�a – �asový posun v zmysle tab. �. 3.

• v prvej polovici OD – maximálne využi� svetlostný prírastok, a to trojfázovými clonnými 
rubmi. V porastoch starších ako je RD – sú posta�ujúce aj z h�adiska dosiahnutia prirodzenej 
obnovy dva zásahy na východisku. 

• na ploche mimo obnovných prvkov sa snažíme zachova� dokonalý zápoj a vykonávame zásahy 
ve�mi opatrne. Je potrebné uvažova� s tým, že pri výpadku aj jedného rubného stromu môže 
dôjs� k neplánovanej prirodzenej obnove.

• pri budovaní mozaikových lesov je potrebné zvyšova� diverzitu lesných drevín – umelým 
zales�ovaním v obnovných prvkoch, �i už predsadbami, podsadbami alebo priamo po odkrytí 
plochy. Z rovnorodých porastov je vhodné vytvára� porasty s plošným zastúpením najmenej 
10 % iných stanovištne vhodných pôvodných drevín (napr. duby, jed�a, javory, bresty, jasene). 
V prípade zastúpenia viacerých drevín v materskom poraste – je potrebné zabezpe�i� ešte vyššie 
zastúpenie ako 10 %. Skupinový clonný rub vytvára ideálne podmienky pre využitie oplôtkov 
ako ochrany nielen umelého zales�ovania ale aj prirodzenej obnovy lesa pred zverou.

• v prípade zastúpenia DZ v bukových lesných porastoch je vhodné pre dosiahnutie DZ 
v prirodzenej obnove ponecha� kompaktnejšie skupiny materských stromov DZ do vyššieho 
veku (150 – 170 rokov), kedy po obnove bukového materského porastu a po odstránení 
vyspelejšieho podrastu BK je možné pokúsi� sa o dosiahnutie prirodzeného zmladenia DZ.

• v zásadách nie je uvedená podrobná fytotechnika, ktorá sa v rámci hospodárskej úpravy lesa 
(HÚL) neplánuje. Dosiahnutie cie�a je limitované konkrétnymi podmienkami (najmä sklon 
terénu a expozícia), ktorým sa prispôsobuje vo�ba konkrétneho obnovného postupu. 
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Tabu�ka 3. Plán obnovnej �ažby bu�ín diferencovaný pod�a porastov (výmera 9,90 ha) s rôznou 
bonitou 
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5 1,50 1,00 55 r. 65 r. 75 r. 60 r. 70 r. 80 r. 65 r. 75 r. 85 r. trojfázový 
skupinový 
clonný rub

5 1,50 1,00 65 75 85 70 80 90 75 85 95

5 1,50 1,00 75 85 95 80 90 100 85 95 105

5 1,50 1,00 85 95 105 90 100 110 95 105 115

5 1,50 1,00 – 105 115 – 110 120 – 115 125 dvojfázový 
skupinový 
clonný rub

4 1,20 0,80 – 115 125 – 120 130 – 125 135

4 1,20 0,00 – 125 ...* – 130 ...* – 135 ...*

spolu 33 9,90 5,80

* dorub – �asový odstup pod�a potrieb obhospodarovate�a v rámci �ažby zvyškov materského porastu

V tab. 3 je uvedený plán obnovnej �ažby pre porasty s rôznou absolútnou výškovou bonitou BK 
(26 – 36). Do veku RD je plánované odkrytie plôch na 1/3 výmery, pri�om následný porast sa plánuje 
obnovi� na najmenej 1/2 plochy porastu. Vo veku 135 – 145 rokov materského porastu – následný 
porast možno už považova� za zabezpe�ený na celej ploche porastu – a �alej sa realizuje výchovná 
�ažba kombinovaná s �ažbou zvyškov materského porastu (jednotlivý výber). V tomto období 
dochádza k obdobiu výraznejšieho poklesu �ažby, ktorý možno preklenú� �ažbou zvyškov materského 
porastu. �o závisí od zásoby zvyškov materského porastu. V následnom cykle rubnej doby je potrebné 
obnovu porastových skupín diferencova�

Tabu�ky 4 a 5. �ažbový model bu�ín (vývoj zásoba-�ažba-prírastok) s rôznou bonitou 
(výmera 9,90 ha) 

BK absolútna výšková bonita 32

Ve
k 

po
ra

st
u 

(r
.)

Materský porast Materský + Následný 
porast Materský + Následný porast prepo�et na 1 ha

ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK Intenzita 

ažby*(%)

Intenzita 

ažby**

60 3 416 298 611 3 730 3 416 298 611 3 730 345 30 62 377 8,7 48

70 3 730 356 535 3 909 3 730 356 535 3 909 377 36 54 395 9,5 67

80 3 909 573 434 3 770 3 909 573 477 3 813 395 58 48 385 14,7 121

90 3 770 655 338 3 452 3 813 655 512 3 670 385 66 52 371 17,2 127

100 3 452 572 262 3 143 3 670 592 599 3 678 371 60 61 372 16,1 98

110 3 143 677 201 2 667 3 678 732 756 3 704 372 74 76 374 19,9 97

120 2 667 750 136 2 053 3 704 856 965 3 816 374 86 97 385 23,1 89

130 2 053 1 201 68 920 3 816 1 378 1 117 3 559 385 139 113 360 36,1 123
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BK absolútna výšková bonita 28
Ve

k 
po

ra
st

u 
(r

.)

Materský porast Materský + Následný 
porast Materský + Následný porast prepo�et na 1 ha

ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK Intenzita 

ažby*(%)

Intenzita 

ažby**

65 3 122 272 535 3 385 3 122 272 535 3 385 315 27 54 342 8,7 50

75 3 385 326 478 3 538 3 385 326 478 3 538 342 33 48 357 9,6 69

85 3 538 414 397 3 521 3 538 414 397 3 521 357 42 40 356 11,7 105

95 3 521 527 320 3 314 3 521 527 439 3 433 356 53 44 347 15,0 120

105 3 314 497 252 3 069 3 433 515 503 3 422 347 52 51 346 15,0 102

115 3 069 633 195 2 631 3 422 679 628 3 371 346 69 63 340 19,9 110

125 2 631 736 135 2 031 3 371 828 799 3 342 340 84 81 338 24,6 104

135 2 031 1 116 85 1 000 3 342 1 269 1 035 3 108 338 128 105 314 38,0 122

ZZ – zásoba na za�iatku desa�ro�ia (m3); � – �ažba na za�iatku desa�ro�ia (m3); P – prírastok za desa�ro�ie (m3); 
ZK – zásoba na konci desa�ro�ia (m3); intenzita �ažby vyjadrená v * % zo zásoby porastu ** % bežného prírastku

tak, aby sa ešte zvýraznili vekové rozdiely až na cca 80 rokov tzn. ke� bude kon�i� obnova materské-
ho porastu v druhom cykle zárove� sa za�ne �alší (tretí) cyklus obnovy v najstarších porastových 
skupinách. Dosiahne sa už vyrovnanos� a plynulos� �ažby za celý porast, a to na úrovni celkového 
bežného prírastku (�alej len „CBP“). Na nižších podpriemerných bonitách platí to isté len s �asovým 
posunom, vzh�adom na pomalšie dosiahnutie cie�ových dimenzií.

Výstup �ažbového modelu v tab. 4 – 5 (pre absolútne výškové bonity BK 32 a 28) poukazuje 
na postupné vyrovnávanie zásoby porastu pri prebudove na mozaikový les. Po�as 60 ro�nej obnovnej 
doby zodpovedá priemerný objem �ažby bežnému prírastku. O vyrovnanosti �ažieb však možno 
hovori� až na konci druhého cyklu obnovy. Priemerný objem �ažby v bukových porastoch závisí od 
bonity stanoviš�a. Na najvyšších bonitách bukových porastov 34 a viac je priemerná �ažba (po�as 
OD pri prebudove na mozaikový les) na úrovni 75 – 80 m3/ha/10r., na bonite 30 – 32 na úrovni 
65 – 70 m3/ ha/ 10r., na bonite 26-28 na úrovni 55 – 60 m3/ha/10r., na bonite 22-24 na úrovni 
45 – 50 m3/ ha/ 10r.

Kalkulácia �ažbových modelov je podrobne rozpracovaná v práci: Metodický postup kalkulácie 
zásoba-�ažba-prírastok pre alternatívne spôsoby obhospodarovania lesa Machanský (2016).

Na obrázok 5 sú znázornené optimálne �ažbové (decenálne) percentá bukových porastov pri 
prebudove na mozaikový les pre OD materského porastu 60 rokov. V prípade vyššieho rozsahu (vyššie 
zakmenenie ako 0,10) ponechaných stromov materského porastu k veku ukon�enia obnovy je možné 
dosiahnu� vyrovnanejšiu �ažbovú intenzitu na konci OD a v nasledujúcich desa�ro�iach.  
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Obrázok 5. �ažbová intenzita v bukových porastoch pri prebudove na mozaikový les

Základné regulatívy pri hodnotení prebudovy na mozaikový les sú:
• Objem �ažby v jednotlivých desa�ro�iach OD: intenzita �ažby na za�iatku obnovy tzn. v 1. 

desa�ro�í OD nesmie presiahnu� hodnotu 15 %; v �alších troch desa�ro�iach OD nesmie 
presiahnu� hodnotu 20 % na desa�ro�ie; obnovné �íslo 111223 alebo 112222.

• Výmera a zabezpe�enie následného porastu v rubnej dobe alebo v polovici OD: výmera so 
zabezpe�eným následným porastom je minimálne v rozsahu 1/3 výmery porastu so 
zastúpením stanovištne vhodných drevín najmenej 80 %; výmera odkrytej plochy vrátane 
plôch so zakmenením 0,3 a menej je maximálne 1/3 výmery porastu. 

• Výmera a veková diferenciácia následného porastu na konci OD: porastové skupiny rovnakého 
veku (rastového stup�a) sú rovnomerne rozmiestnené po celej ploche porastu; vekový rozdiel 
medzi najmladšími (nárasty) a najstaršími (kme�oviny) porastovými skupinami je minimálne 
50 rokov; výmera najstarších porastových skupín (kme�ovín) je najmenej 15 % výmery 
porastu.

	ažbová úprava lesa v dubových porastoch
Pre tvorbu �ažbového modelu boli stanovené zásady obhospodarovania pri prebudove dubín:
• V 35-45-55 ro�ných porastoch úrov�ové prebierky zamerané na posilnenie stability lesného 

porastu a zdravotný výber, udržanie zakmenenia porastu vo veku nad 50 rokov na 0,80 – 0,85 
a dostato�ného zápoja, aby nedošlo k zaburineniu plochy.

• V porastoch najvyšších bonít od 65 roku podpora vybraných cie�ových stromov uvo�nením 
ich korún (v rámci posledných výchov, zásahov); postupná príprava na obnovu – vyzna�enie 
prvých východísk; v prípade priemerných bonít – �asový posun o 10 – 20 rokov neskôr. 

• Zakladanie obnovných prvkov pod�a priestorového modelu na obrázok 2 s ve�kos�ou bunky 
0,20 ha a vytvorenie optimálnej siete približovacích liniek.

• V rámci bunky vzniká obnovný prvok rôzneho tvaru – v závislosti od konkrétnej situácie 
s ve�kos�ou maximálne 0,10 ha (vzdialenos� okrajov 10 árových obnovných prvkov je 
cca 20 – 30 m). „Prstence“ materského porastu okolo vzniknutých porastových skupín 
pri �alších zásahoch v susedných bunkách budú postupne výberom jednotlivých stromov 
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presvetlené tak, aby sa dosiahlo prirodzené zmladenie DZ a zabezpe�ilo sa jeho postupné 
odrastanie. Zostávajúce materské stromy v rámci bunky tvoria ochranu následného porastu 
a zostáva tak kostra materského porastu. 

• Na najvyšších bonitách už vo veku 75 – 80 rokov znižovanie zakmenenia na vybraných 
obnovných prvkoch, vytváranie prvých odkrytých plôch od veku 85 – 90 rokov. Doruby 
posledných obnovných prvkov – vo veku materského porastu cca 145 rokov. Pri znižujúcej sa 
bonite stanoviš�a – �asový posun v zmysle tab. 6.

• Model uvažuje štandardne s dvoma zásahmi na ploche, a to po priemernom alebo 
nadpriemernom semennom roku sa realizuje presvetlenie na zakmenenie 0,60, vrátane 
podúrovne a odstránenie prípadných krov alebo buriny a po dosiahnutí prirodzeného 
zmladenia a jeho odrastenia po cca 10 rokoch sa realizuje odstránenie materského porastu. 
Je možné ponecha� najkvalitnejšie jedince. Uplat�uje sa dvojfázový skupinový clonný rub, 
a v niektorých prípadoch (suchšie stanovištia) sa môže priamo odkry� plocha aj bez presvetlenia 
s pomiestnou prípravou pôdy a prípadným umelým zalesnením. Vhodná skupinová ochrana 
umelého zales�ovania alebo prirodzeného zmladenia – oplotením.

V tab. 6 je uvedený plán obnovnej �ažby pre porasty s rôznou absolútnou výškovou bonitou DZ 
(22-32). Do veku RD je plánované odkrytie plôch na 1/4 výmery, pri�om následný porast sa plánuje 
obnovi� na najmenej 1/3 plochy porastu. Pod�a predpokladaného modelu vo veku 145 – 155 rokov 
stromov materského porastu možno považova� následný porast za zabezpe�ený na celej ploche 
porastu. Následne sa realizuje výchovná �ažba kombinovaná s �ažbou zvyškov materského porastu 
(jednotlivý výber). V tomto období dochádza k  výraznejšiemu poklesu �ažby, ktorý možno preklenú� 
�ažbou zvyškov materského porastu. Platí v podstate ten istý princíp ako v prípade bukových porastov, 
a to pokia� dôjde k ponechaniu vä�šieho množstva kvalitných stromov materského porastu, dosiahne 
sa vyrovnanejšia �ažba v nasledujúcich desa�ro�iach. Dvojnásobne to platí v dubinách. Rovnako to 
prispeje k zvýrazneniu (rastových) rozdielov medzi jednotlivými skupinami následného porastu, 
pri�om je potrebné da� dôraz aj pri následnom cykle obnovy na zvýraznenie vekových rozdielov medzi 
porastovými skupinami (až na cca 100 rokov).

Tabu�ka 6. Plán obnovnej �ažby dubín diferencovaný pod�a porastov (výmera 9,80 ha) s rôznou 
bonitou 
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7 1,40 0,70 75 r. 85 r.* – 85 r. 95 r.* – 95 r. 105 r.* –

7 1,40 0,70 0,23 85 95 105 r. 95 105 115 r. 105 115 125 r.

7 1,40 0,70 0,47 95 105 115 105 115 125 115 125 135

7 1,40 0,70 0,70 105 115 125 115 125 135 125 135 145

7 1,40 0,70 0,93 115 125 135 125 135 145 135 145 155

7 1,40 0,70 1,17 125 135 145 135 145 155 145 155 165

7 1,40 0,70 1,40 135 145 155 145 155 165 155 165 175
spolu 

49 9,80 4,90 4,90  

* len dorub a nie je plánované presvetlenie medzipriestorov; ** s ponechaním najkvalitnejších stromov (hlú�ikov)
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Výstup �ažbového modelu je uvedený v tab. 7 – 8 (pre bonitu 28 a 24). Po�as 70 ro�nej obnovnej 
doby dochádza k pomerne silnému od�erpaniu zásoby materského porastu, �o nie je možné 
v dubových porastoch vyrovna� bežným prírastkom tzn. že priemerný objem �ažby v tomto období 
predstavuje cca 150  % CBP. V bu�inách je to na úrovni cca 100 % CBP. O vyrovnanosti �ažieb však 
možno hovori� najskôr na konci druhého cyklu obnovy alebo v tre�om cykle obnovy, pri�om je vhodné 
pred	ži� OD na 80 rokov už pri prvom cykle obnovy.

Tabu�ka 7 a 8. �ažbový model (vývoj zásoba-�ažba-prírastok) dubín s rôznou bonitou 
(výmera 9,80 ha) 

DZ absolútna výšková bonita 28

Ve
k 

po
ra

st
u Materský porast Materský + následný 

porast
Materský + následný porast prepo�et na 

1 ha

ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK Intenzita 

ažby*

Intenzita 

ažby**

85 r. 3 249 258 287 3 278 3 249 258 287 3 278 332 26 29 334 7,9 % 90 %

95 3 278 321 230 3 187 3 278 321 230 3 187 334 33 23 325 9,8 % 140 %

105 3 187 292 196 3 091 3 187 292 247 3 142 325 30 25 321 9,2 % 118 %

115 3 091 369 168 2 890 3 142 377 271 3 037 321 38 28 310 12,0 % 139 %

125 2 890 452 125 2 562 3 037 473 293 2 857 310 48 30 292 15,6 % 161 %

135 2 562 536 99 2 125 2 857 577 351 2 631 292 59 36 268 20,2 % 164 %

145 2 125 624 61 1 562 2 631 689 397 2 339 268 70 41 239 26,2 % 174 %

155 1 562 625 34 971 2 339 722 476 2 094 239 74 49 214 30,8 % 152 %

DZ absolútna výšková bonita 24

Ve
k 

po
ra

st
u Materský porast Materský + následný 

porast
Materský + následný porast prepo�et na 

1 ha

ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK ZZ 	 P ZK Intenzita 

ažby*

Intenzita 

ažby**

95 r. 2 924 205 243 2 962 2 924 205 243 2 962 298 21 25 302 7,0 % 84 %

105 2 962 263 208 2 908 2 962 263 208 2 908 302 27 21 297 8,9 % 126 %

115 2 908 265 168 2 811 2 908 265 194 2 837 297 27 20 289 9,1 % 137 %

125 2 811 336 143 2 618 2 837 340 209 2 706 289 35 21 276 12,0 % 163 %

135 2 618 410 115 2 323 2 706 424 233 2 515 276 43 24 257 15,7 % 182 %

145 2 323 486 81 1 919 2 515 516 265 2 265 257 53 27 231 20,5 % 195 %

155 1 919 563 59 1 414 2 265 612 310 1 963 231 62 32 200 27,0 % 197 %

165 1 414 566 29 877 1 963 639 366 1 690 200 65 37 172 32,5 % 175 %

ZZ – zásoba na za�iatku desa�ro�ia (m3); � – �ažba na za�iatku desa�ro�ia (m3); P – prírastok za desa�ro�ie (m3); 
ZK – zásoba na konci desa�ro�ia (m3); intenzita �ažby vyjadrená v * % zo zásoby porastu ** % bežného prírastku

Priemerný objem �ažby v dubových lesoch závisí od bonity stanoviš�a. Na najlepších bonitách 
dubových porastov 30 a viac je priemerná �ažba (po�as OD pri prebudove na mozaikový les) na 
úrovni 45 – 50 m3/ha/10 r., na bonite 26-28 na úrovni 35 – 40 m3/ha/10 r., na bonite 22 – 24 na úrovni 
30 m3/ha/10 r., na bonite 18 – 20 na úrovni 25 m3/ha/10 r.

Na obrázku 7 sú znázornené optimálne �ažbové (decenálne) percentá dubových porastov pri 
prebudove na mozaikový les pre OD materského porastu 70 rokov.  
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Obrázok 7. �ažbová intenzita v dubových porastoch pri prebudove na mozaikový les

Základné regulatívy pri hodnotení prebudovy na mozaikový les sú:
• Objem �ažby v jednotlivých desa�ro�iach OD: intenzita �ažby v prvých troch desa�ro�iach OD 

nesmie presiahnu� hodnotu intenzity 15 % na desa�ro�ie a v �alšom desa�ro�í OD nesmie 
presiahnu� hodnotu intenzity 20 %; obnovné �íslo 1111222 .

• Výmera a zabezpe�enie následného porastu v rubnej dobe alebo v polovici OD: výmera 
so zabezpe�eným následným porastom je minimálne v rozsahu 1/4 výmery porastu so 
zastúpením stanovištne vhodných drevín najmenej 80 %; výmera odkrytej plochy vrátane 
plôch so zakmenením 0,3 a menej je maximálne 1/4 výmery porastu. 

• Výmera a veková diferenciácia následného porastu na konci OD: porastové skupiny rovnakého 
veku (rastového stup�a) sú rovnomerne rozmiestnené po celej ploche porastu; vekový rozdiel 
medzi najmladšími (nárasty) a najstaršími (kme�oviny) porastovými skupinami je minimálne 
60 rokov; výmera najstarších porastových skupín (kme�ovín) je najmenej 10 % výmery 
porastu.

ZÁVER
Vytváranie mozaikových lesných porastov je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje trpezlivos� vlastníka 

a obhospodarovate�a lesa, vyššie náklady a pre dosiahnutie cie�a aj dôkladné plánovanie napr. vo 
forme projektu v rámci schémy štátnej podpory prírode blízkych spôsobov obhospodarovania lesa.

Pri budovaní mozaikových lesov z rovnovekých bukových alebo dubových porastov je rozhodujúce 
priestorové usporiadanie obnovy lesa ako základný regulatív pre posudzovanie správnosti 
realizácie prebudovy. Aj ke� viacerí autori vystríhajú pred jednou „ideálnou“ schémou, v práci bola 
využitá konkrétna – ideálna predstava priestorovej úpravy lesa, nevyhnutná pre tvorbu �ažbových 
a ekonomických modelov. V reálnej lesníckej praxi však bude potrebné reagova� na zmeny podmienok 
a kalamitné udalosti a je vysoko pravdepodobné, že ideálny stav sa nikdy nedosiahne, ale výrazne 
zasiahne do textúry a štruktúry lesného porastu a naštartuje procesy, ktoré prebiehajú v prírodných 
lesoch.
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Obrázok 8. Prirodzené zmladenie buka lesného na obnovnom prvku v bukovo-dubovom lesnom poraste 
s ponechaním najkvalitnejších jedincov duba zimného
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SLUŽBY LESNÍCKEJ OCHRANÁRSKEJ SLUŽBY 
CEZ INTERNETOVÉ ROZHRANIE E-LOS

Andrej Kunca a kol.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

ÚVOD
„Lesnícka ochranárska služba“ (�alej len „LOS“) bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva 

SR v roku 1994. Bola to reakcia Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Ministerstva 
pôdohospodárstva SR na zmeny vo vlastníctve lesných pozemkov, ktoré nastali po revolu�nom roku 
1989. Odovzdávali sa lesné pozemky pôvodným vlastníkom z �ias pred rokom 1948, vznikalo tak 
množstvo malých a stredne ve�kých lesných podnikov, �o si vyžadovalo aj nový prístup k poradenskej 
�innosti. Nadviazalo sa však na už v minulosti zriadenú „Kontrolnú a prognóznu službu“ z roku 1959 
a „Laboratórium ochranárskej kontroly“ z 1962. Vždy išlo o prenos poznatkov výskumu z ochrany 
lesa do lesníckej praxe. Okrem poradenstva pre prax a kontrolu realizácie opatrení ochrany lesa LOS 
�alej spätne zabezpe�uje zber alebo sumarizáciu údajov o úrovni praktickej ochrany lesa na celom 
území Slovenska pre ministerstvo resp. pre regionálne úrady štátnej správy cez štatistické hlásenia 
a lesnú hospodársku evidenciu. 

Za ú�elom elektronického zberu údajov o ochrane lesa a spätného zdie�ania zosumarizovaných 
údajov sa v roku 2015 zriadila internetová stránka www.e-los.sk. Prostredníctvom tejto stránky 
je možné objednáva� služby LOS, zasiela� údaje o výskyte škodcov, zasiela� formulárové odpo�ty 
vyplývajúce z vyhlášok a zákonov a zárove� využíva� zosumarizované údaje pre zvýšenie úrovne 
ochrany lesa. Stránka e-los sa buduje ako rozhranie nieko�kých samostatných modulov resp. aplikácií. 
Základom je prihlásenie sa do systému (prihlasovacie meno a heslo). Prihlásený užívate�, môže 
vyp	�a� prednastavené databázy, prehliada� údaje, ktoré zadal do databázy v minulosti. Neprihlásený 
užívate� má obmedzený prístup pre zadávanie údajov (napr. nemôže pridáva� prípravky do databázy 
autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín) a  nemá možnos� zobrazova� ním zadané alebo 
sumarizované údaje.

Výhodou registrácie je akceptácia údajov zaslaných elektronicky. Takýto systém zníži spotrebu 
papiera, � nan�ných prostriedkov, �asu, štandardizuje (zjednotí) štruktúru dopytovaných údajov 
a tým zníži chybovos� analýz, zjednodušuje sa odozva špecialistov LOS a zintenzív�uje sa kontakt 
inšpektorov LOS s lesníckou prevádzkou. 

Jednotlivé moduly resp. „aplikácie“ vyvíjaného systému e-los:

A. Moduly, ktorých údaje sú vyžadované z právnych predpisov: 
1. Spotreba prípravkov na ochranu rastlín 
2. Poradenstvo LOS cez štátnu pomoc

B. Moduly, ktoré sú výsledkom riešenia výskumných projektov:
1. Atlas škodcov lesných drevín
2. Mapovanie výskytu škodlivých �inite�ov

C. Moduly, ktoré vznikli na objednávku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
(�alej len „MPRV SR“)
1. Evidencia kalamity v smre�inách a borinách
2. Národný plán ochrany lesa
3. Ochrana lesa okolo chránených území
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D. Moduly ktoré vznikli z iniciatívy inšpektorov a špecialistov LOS
1. Konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa
2. Výpo�et škôd spôsobených zverou na lesných porastoch
3. Preh�ad výskytu škodlivých �inite�ov z databáz lesnej hospodárskej evidencie (�alej len 

„LHE“)
4. Publikácie LOS 
5. Dron – video a fotogra� a 

Obrázok 1. Schematické zobrazenie pripravovaných modulov v rámci služieb LOS cez internetovú 
stránku www.e-los.sk (niektoré linky pri aplikáciách sú zatia� nefunk�né)

Obrázok 2. Úvodná stránka aktuálne používate�ského rozhrania e-los (r. 2020)
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Spotreba prípravkov na ochranu rastlín
http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/Navod 

Ako príklad vzniku systému e-los je možné uvies� modul na súhrnnú evidenciu spotreby prípravkov 
na ochranu rastlín. Odpo�ty prípravkov boli na LOS doru�ované v papierovej podobe, pri�om 
vznikala chybovos� zadávaných údajov. Názvy subjektov boli �ažko �itate�né a nesedeli s názvami 
z predošlých rokov, prípadne so skuto�ným názvom subjektu. Názvy prípravkov boli tiež zapisované 
chybne. Rovnaký prípravok bol rôznymi subjektami zapisovaný nieko�kými názvami, napr. Randap, 
Round Up, Roundup Biaktiv, at�. Nesprávne zadané údaje si vyžadovali �asovo náro�né úpravy. 

Sú�asný systém obrázok 3. (http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/Navod) ponúka už 
existujúci názov subjektu a už registrovaný názov prípravku. Takto sa zníži chybovos� zadávaných 
údajov takmer na nulu.

Po dohode s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom po�nohospodárskym v Bratislave 
(�alej len „ÚKSUP“) ktorý je zodpovedný za evidenciu spotreby hnojív aj na lesných pozemkoch 
a v škôlkach, štatutári evidujú cez tento systém aj spotrebu hnojív. Sumár za hnojivá LOS odosiela na 
ÚKSUP do Bratislavy.

Obrázok 3. Úvodná stránka podávania hlásenia o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín

Poradenstvo LOS cez „Schému štátnej pomoci“
http://www.los.sk/StatnaPomoc 

Poradenské služby sú od roku 2015 organiza�ne usmernené pod�a „Schémy štátnej pomoci na 
poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva a na prenos znalostí a informa�né akcie v odvetví 
lesného hospodárstva �íslo SA.46932 (2016/XA)“.

Ú�elom „štátnej pomoci“ je prostredníctvom poradenských služieb pre obhospodarovate�ov lesa 
zlepši� hospodársku výkonnos� podnikov, prevádzok a investícií, ich environmentálne správanie 
a v súvislosti s tým podpori� trvalo udržate�né obhospodarovanie v lesoch a zabezpe�i� udržanie 
a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov.
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Poskytovate� štátnej pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vykonávate� 
schémy je Národné lesnícke centrum (�alej len „NLC“). Poradenské služby zabezpe�uje NLC 
prostredníctvom LOS.

Oprávneným a kone�ným príjemcom pomoci (�alej len „príjemca pomoci“) je obhospodarovate� 
lesov vykonávajúci hospodársku �innos� nezávisle od jeho právneho postavenia (právnej formy) 
a spôsobu � nancovania. Pod hospodárskou �innos�ou sa rozumie �innos� v oblasti lesného 
hospodárstva, obhospodarovania lesov, ktorej výsledkom je ponuka tovarov alebo služieb na trhu. 
Príjemcom pomoci môže by� mikro podnik, malý, stredný a ve�ký podnik. Bližšie informácie k schéme 
štátnej pomoci sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=140&id=9099

Obrázok 4. Úvodná stránka podávania žiadostí o poradenstvo cez schému štátnej pomoci

Atlas škodcov drevín 
http://www.skodcoviadrevin.sk 

Systém na identi� káciu a mapovanie lesných škodcov je ur�ený širokej odbornej a laickej verejnosti. 
Pomocou atlasu je možné identi� kova� a zadáva� lokalitu škodcov drevín. V atlase sa nachádza široké 
spektrum hmyzu, húb a iných škodcov. Druhy sú zoradené pod�a viacerých kritérií: pod�a hostite�skej 
dreviny, pod�a �asti dreviny, kde poškodenie spôsobujú, pod�a významnosti a �alších vlastností. Atlas 
je ur�ený majite�om lesov, správcom a obhospodarovate�om lesov, správcom parkov a mestskej zelene, 
majite�om okrasných a úžitkových záhrad, distribútorom a predajcom okrasnej zelene, študentom 
a všetkým milovníkom lesa a prírody. 



VÝSTUPY NLC PRE LESNÍCKU PRAX II 39

Obrázok 5. Používate�ské rozhranie aplikácie škodcovia drevín

Cez aplikáciu je možná identi� kácia poškodenia stromov a kríkov a identi� kácia škodcov. Prí�inu 
poškodenia a škodcu identi� kujú pracovníci LOS a informáciu o danom škodcovi pošlú emailom 
spä� zadávate�ovi. Údaje a fotogra� u poškodenia/škodcu je možné zada� cez formulár na linku 
http://www.skodcoviadrevin.sk/urcime-skodcu, ktorý je prístupný na domovskej stránke. 

Mapovanie výskytu škodcov
http://www.los.sk/Mavysk/Map/MapEditPublic

Systém na evidenciu a mapovanie škodcov lesa je ur�ený prioritne užšej odbornej verejnosti –
majite�om lesov, odborným lesným hospodárom, štátnej správe, LOS a pod. Mapová služba umož�uje 
on-line monitorovanie a sledovanie domácich a nepôvodných druhov. Údaje o výskyte škodlivých 
�inite�ov sú do systému zadávané špecialistami LOS a pracovníkmi iných odborných inštitúcií. 
Pomocou aplikácie je možné napríklad upozorni� na miesta so zvýšeným výskytom sledovaných 
škodcov a poukáza� na miesta s možným výskytom škôd. Výsledné údaje o výskyte sledovaných 
škodcov sú zverej�ované na internetovej stránke LOS. 
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Obrázok 6. Lokality monitorované na výskyt domácich a nepôvodných druhov škodlivého hmyzu 
v rokoch 2016 – 2018 

Evidencia kalamity v smre�inách a borinách
www.e-los.sk/NahodneTazby/Evidencia/Zoznam

Rozhodnutie MPRV SR o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu smrekových 
a borovicových porastov z 28. 9. 2018

S cie�om zabráni� zhoršovaniu zdravotného stavu smrekových a borovicových porastov MPRV 
SR vydalo rozhodnutie na zlepšenie zdravotného stavu ihli�natých lesov v nasledovných porastoch: 

a) so zastúpením smreka oby�ajného (Picea abies) vyšším ako 10 % a starších ako 40 rokov
b) v lesných porastoch v lesnej oblasti 01 – Záhorská nížina, so zastúpením borovice lesnej (Pinus 

sylvestris) vyšším ako 10 % a starších ako 20 rokov
MPRV SR ukladá správcovi lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a obhospodarovate�ovi lesov 

LESY Slovenskej republiky, š. p., štátne lesy Tatranského národného parku a správcovi lesného 
majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, 
š. p., v sú�innosti s odbornými lesnými hospodármi, opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu 
ihli�natých lesov. Jedná sa o súbor opatrení, ktoré sú podrobne opísané v rozhodnutí MPRV SR Sekcia 
lesného hospodárstva a spracovania dreva z 28. 9. 2018, �íslo 2839/2018-720, záznam 22439/2018. 

Elektronická evidencia kalamitnej hmoty v smrekových a borovicových porastoch
Pre zjednodušenie prístupu k informáciám okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom 

a zníženie chybovosti odoslaných údajov lesníckou prevádzkou LOS v spolupráci s MPRV SR 
pripravili elektronický nástroj na evidenciu kalamitnej hmoty v smrekových a borovicových porastoch. 
Evidencia je dostupná na stránke „e-LOS“ informa�ný systém o ochrane lesa 
(www.e-los.sk/NahodneTazby/Evidencia/Zoznam). 

Do systému sa obhospodarovate� lesa prihlási prostredníctvom štatutára, alebo ním poverenej 
osoby, aby sa vylú�ilo zneužitie systému neoprávnenými osobami. Prihlásený užívate� má prístup 
k zoznamu podaných hlásení, ktoré môže editova�, pridáva�, a maza� v rámci evidovaného obdobia. 
Podané hlásenie je možné stiahnu� vo formáte PDF.

Pri založení nového hlásenia (‘+ Pridaj hlásenie’) užívate� vyplní hlavi�ku, kde sa nachádzajú 
základné údaje o evidovanom poraste: lesný celok (�alej len „LC“), kód LC, platnos� a kód programu 
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starostlivosti o lesy (�alej len „PSL“), meno odborného lesného hospodára (�alej len „OLH“) a jeho 
email. V spodnom riadku edita�ného okna je zobrazený aktuálny termín, ku ktorému je hlásenie 
podávané.

Obrázok 7. Hlavi�ka nového hlásenia

Po zadaní základných údajov o poraste a ich potvrdení, je užívate� presunutý na stránku hlásenia, 
kde má možnos� vklada� jednotlivé záznamy do tabuliek . Edita�né okno sa zobrazí po kliknutí na 
tla�idlo ‘+ Prida� záznam’. 

Obrázok 8. Edita�né okno hlásenia

V edita�nom okne sa zadáva kategória poškodenia evidovaného porastu, ktorá sa ur�í pod�a 
plošného rozsahu poškodenia, tak ako je uvedené v rozhodnutí MPRV SR (A = do 30 % výmery JPRL, 
B = 30 % až 60 % výmery JPRL a C = nad 60 % výmery JPRL). �alej je potrebné vloži� ozna�enie 
a rozlohu JPRL. �alšie vstupné údaje sú rozdelené na samostatné bloky, pod�a evidovaných 
tabuliek.

V prvom bloku aplikácie (tabu�ka �. 1. z rozhodnutia MPRV SR) s názvom ‘Objem poškodených 
stromov’ sa v prvom riadku vyp	�ajú základné charakteristiky poškodeného porastu ako je celkový 
objem poškodených stromov na za�iatku sledovaného obdobia, odhadovaný prírastok za sledované 
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obdobie, ako aj objem spracovaných stromov a objem, ktorý sa nepodarilo spracova� k termínu 
podávania hlásenia. 

V druhom riadku sa eviduje pasívne lykožrútové drevo (tzn. odumreté lykožrútové stromy, 
ležiace spracované a nespracované drevo, lapáky a zvyšky po �ažbe, v ktorých sa už nenachádzajú 
životaschopné vývojové štádiá podkôrneho hmyzu).

V �alšom bloku aplikácie (tabu�ka �. 2. z rozhodnutia MPRV SR) ‘Vykonané preventívne opatrenia’ 
sa zadávajú jednotlivé opatrenia pod�a pripravených kategórií kumulatívne. To znamená, že 
preventívne opatrenia sa v sledovanom období prirátajú k údajom z predchádzajúcich období daného 
kalendárneho roku. V novom kalendárnom roku hodnoty preventívnych opatrení za�ínajú od ’nuly’ 
a v poslednom hlásení k 31. 12. konkrétneho roku budú uvedené kumulatívne stavy za celý rok. 
V �alšom riadku sa uvádzajú iné opatrenia, ktoré nie sú uvedené samostatne. 

V tre�om bloku aplikácie (tabu�ka �. 3. z rozhodnutia MPRV SR) sa eviduje ‘Dôvod nespracovania’. 
Tu sa zadáva objem nespracovaného dreva na konci sledovaného obdobia (t. j. objem uvedený 
v poslednom st	pci prvého bloku pod názvom ’Zostáva spracova�’). Uvádzajú sa aj dôvody, pre ktoré 
sa evidovaný objem nemohol spracova�. Pri vo�be ‘Nesprístupnenie LDS’ a ‘Nedanie súhlasu orgánom 
ŠS OPaK’ je možné v poslednom riadku uvies� aj iné dôvody nespracovania.

Po pridaní záznamu do tabu�ky sa evidované údaje rozdelia do troch pripravených tabuliek. 
V prípade zistenia chyby pri vkladaní údajov, je možné celý riadok vymaza� a vloži� nový.

Obrázok 9. Vložené údaje do tabu�ky
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Po návrate sa zadávate�ovi zobrazia uložené hlásenia, ktoré môže editova� a maza� v rámci 
evidovaného obdobia. Hlásenie je možné stiahnu� vo formáte PDF. Zadania budú elektronicky 
odoslané na LOS a následne poslané zainteresovaným úradom

Obrázok 10. Uložené hlásenia zadávate�a

Kalkula�ka pre výpo�et škôd zverou v lesných porastoch
http://www.e-los.sk/SkodyZverou/Vypocet

Škody spôsobované zverou sa evidujú a vyhodnocujú od roku 1960 (Fin�o, Petráš, 2011). V tom 
�ase sa oce�ovali len škody, ktoré viedli k prírastku holín, potrebe dop	�ania alebo opakovaného 
zalesnenia prípadne k zníženiu kvality drevnej hmoty. Oce�ovanie sa teda zis�ovalo pod�a rovnakých 
metodík ako pri iných dôvodoch poškodenia porastu. Prvá špecializovaná metodika na oce�ovanie 
škôd v lesných porastoch spôsobovaných zverou vznikla v roku 1995 na Lesníckom výskumnom ústave 
vo Zvolene. Do praxe sa tak dostal metodický postup pre výpo�et náhrad za poškodzovanie lesných 
porastov zverou. Významným bol aj z toho dôvodu, že zade� noval nielen zni�enie ale aj poškodenie 
stromov (Fin�o, Petráš, 1995). Do praxe bolo zavedené aj tla�ivo L115, prostredníctvom ktorého 
boli škody spôsobené zverou evidované. V roku 1998 bola vykonaná prvá aktualizácia metodického 
postupu (Fin�o, Petráš, Paulenka, 1998). Aktualizácia hodnotových tabuliek bola vykonaná v roku 
2006 (Fin�o, Petráš, 2006). Posledná aktualizácia sa uskuto�nila v roku 2011 a uverejnená bola 
v knihe od Fin�a a Petráša (2011) „Ochrana lesa proti škodám zverou“. V tejto verzii je už zahrnutý 
prepo�et tabuliek z korún na Eurá. Doteraz je táto verzia posledná a od roku 2011 nebola metodika 
aktualizovaná.

Po viacerých žiadostiach z lesníckej praxe bola v roku 2019, v rámci rozširovania služieb 
poskytovaných LOS v Banskej Štiavnici, vytvorená on-line kalkula�ka pre výpo�et škôd 
spôsobovaných zverou v lesných porastoch. Kalkula�ka je umiestnená na stránkach www.e-los.sk 
v �asti kalkula�ky – škody zverou. Kalkula�ka funguje aj bez prihlásenia užívate�a. Prihlásený užívate� 
však môže vypo�ítané údaje uklada� do svojho archívu a neskôr zadané údaje prehliada�.

Kalkula�ka
Kalkula�ka je postavená na Metodickom postupe pre výpo�et náhrad za poškodenie lesných 

porastov zverou uverejnenom v roku 2011 v publikácii „Ochrana lesa proti škodám zverou“. Rozdelená 
je na 3 hlavné �asti. Prvá �as� je zameraná na výpo�ty, v druhej �asti sa uvádzajú identi� ka�né údaje 
o subjekte a rozsahu vykonaných ochranných opatrení. Posledná �as� je eviden�ná tabu�ka ozna�ená 
ako Príloha 1, kde sa zaznamenávajú údaje z výpo�tov škôd spôsobených zverou.
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Obrázok 11. V kalkula�ke škôd zverou je možné zada� identi� ka�né informácie o organizácii, 
hospodárovi ako aj o rozsahu a nákladoch na ochranu proti zveri

Samotný výpo�et je rozdelený pod�a veku porastu a intenzity poškodenia. Pod�a potreby je 
potrebné prepnú� na požadovaný druh náhrady:

1. Náhrada za stratu prírastku po odhryze alebo vyt	kaní v mladých lesných porastoch. 
2. Náhrada za zni�enie mladého lesného porastu po odhryze alebo vyt	kaní. 
3. Náhrada za zníženie kvality produkovaného dreva staršieho lesného porastu po obhryze alebo 

lúpaní kme�ov. 
4. Náhrada za zni�enie staršieho lesného porastu po obhryze alebo lúpaní kme�ov. 

Obrázok 12. Tabu�ka výpo�tu náhrad za stratu prírastku po odhryze alebo vyt	kaní v mladých lesných 
porastoch

Okná sú pri výpo�toch rozdelené na �as� kde sa zadávajú vstupné údaje a �as� kde sa zobrazí 
samotný výpo�et s výsledkom. Po vyplnení vstupných údajov o drevine, bonite, poškodení, at�. 
a potvrdení zeleným tla�idlom „vypo�ítaj“ sa v pravej �asti zobrazí výsledok. Ak je uvedené aj �íslo 
porastu tla�idlom „Pridaj do tabu�ky“, budú vypo�ítané údaje vložené do sumárnej tabu�ky vedenej 
ako príloha 1. Následne je možné vykona� �alší výpo�et.   

V prípade, že boli do sumárnej tabu�ky vložené chybné výpo�ty je možné stla�ením �erveného 
krížika chybný riadok s výpo�tom vymaza�. Ukon�ené výpo�ty je možné uloži� do PDF súboru.
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Obrázok 13. Ukážka vyplnenej prílohy 1, kde sa sumarizujú údaje z jednotlivých výpo�tov

Národný plán ochrany lesa
http://www.los.sk/

V roku 2014 na MPRV SR vznikla požiadavka vytvori� Národný plán ochrany lesa (�alej 
len „NPOL“). Jedná sa najmä o vytvorenie podpory pre uchádza�ov o � nan�né prostriedky 
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (�alej len „PPA“) v rámci niektorých opatrení. 

NPOL je �lenený na 9 skupín pod�a škodlivých �inite�ov. Každá skupina je rozdelená na 3 stupne 
ohrozenia: nízky, stredný a vysoký. Pre každý stupe� sú stru�ne navrhnuté opatrenia ochrany a obrany 
lesa. Tieto stupne sa aplikujú na lesné oblasti Slovenska. Vzniklo tak 9 máp lesných oblastí Slovenska 
pre každú skupinu škodlivých �inite�ov, na ktorých sú farebne odlíšené stupne ohrozenia.

LOS plánuje optimalizova� metodiku NPOL a vytvori� nástroj, ktorý zjednoduší využite�nos� 
ponúkaných údajov.

Ochrana lesa okolo chránených území
Téma lesných porastov okolo chránených území je komplikovaná. LOS má záujem ponúka� 

aktuálne informácie súvisiace s touto témou prostredníctvom internetových stránok. Jedná sa hlavne 
o informácie ur�ené lesným hospodárom, napr. vzor projektu ochrany lesa okolo území, kde z dôvodu 
ochrany prírody nebolo umožnené spracova� náhodnú �ažbu, resp. vykona� akéko�vek opatrenia 
ochrany lesa. V tomto projekte chce LOS prezentova� štruktúru a obsah projektu ako aj spektrum 
opatrení, ktoré je možné � nancova�. Prihlásený užívate� bude môc� svoj projekt vypracova� on-line. 
Nasledujúci rok môže nadviaza� na už vyplnené údaje, aktualizova� ich a tak projekt pripravi� za 
relatívne kratší �as. Elektronicky podaný projekt nebude potrebné posiela� na LOS BS, údaje sa budú 
uklada� priamo na server LOS.

Konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa
http://www.e-los.sk/APOL/APOL2020

LOS BS od roku 1991 organizuje medzinárodné konferencie o ochrane lesa tzv. Aktuálne 
problémy v ochrane lesa. Konferencii predchádzali celoslovenské porady ochranárov štátnych lesov 
(od roku 1970), ke�že v tom �ase všetky lesy boli obhospodarované štátom. Avšak po revolu�nom 
roku 1989, ke� sa za�ali odovzdáva� lesy obhospodarované štátom pôvodným vlastníkom spred roku 
1948, bolo potrebné zdie�a� informácie o zdravotnom stave lesov a výskyte škodlivých �inite�ov aj 
týmto vlastníkom a obhospodarovate�om. Nosnými prednášate�mi na konferencii sú pracovníci LOS, 
�alej MPRV SR, NLC a výskumní pracovníci z �eska a Po�ska. Praktické skúsenosti prinášajú lesníci 
z prevádzky. 
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Ke�že ide o každoro�nú akciu, ktorej sa zú�ast�uje 150 až 230 lesníkov, LOS iniciovala 
elektronické prihlasovanie na konferenciu, automatizáciu prihlášky, ako aj inštrukciu k platbe 
za ú�as� na konferencii. Registrovaným ú�astníkom bude �asom prístupný elektronický zborník 
referátov z konferencie a to už pred konferenciou, ako aj prístup k starším zborníkom. 

Preh�ad výskytu škodlivých �inite�ov z DB LHE
http://www.los.sk/Mavysk/Map/MapReports

Vyhláškou MPRV SR �. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii sa škodlivé �initele za rok 
2012 evidovali už nie v tla�ive L116, ale pod�a tohto nového eviden�ného systému. Sumárne údaje sú 
publikované aj v správe Výskyt škodlivých �inite�ov v lesoch Slovenska za rok 20XX a prognóza ich 
vývoja na rok 20XX+1. V tejto ro�nej správe sú prezentované aj mapy výskytu škodlivých �inite�ov, 
zvy�ajne v štandardizovaných kategóriách intenzity výskytu. V tejto aplikácií si môže užívate� vytvori� 
vlastnú mapu rôznych kombinácií �inite�ov a s rôznym po�tom zobrazených kategórií intenzity 
výskytu �inite�ov. 

Obrázok 14. Mapové výstupy z LHE po � ltrácii LOS BS

Publikácie LOS
http://www.los.sk/publikacie.html

Inšpektori a špecialisti LOS ako výskumní pracovníci Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen 
publikujú vedecké (zvy�ajne v angli�tine) a odborné �lánky (zvy�ajne v sloven�ine). Vä�šina 
odborných �lánkov je prístupná na stránkach www.los.sk. Jedná sa o �lánky uverejnené v �asopise 
LES&Letokruhy, v zborníkoch z konferencií, vrátane Aktuálne problémy v ochrane lesa, v �asopise 
APOL (od r. 2020). Týmto sa poznatky a skúsenosti zdie�ajú aj s lesníckou praxou, so študentami 
a s ostatnými záujemcami z lesníckej prevádzky.
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Obrázok 15. Filter publikácií LOS

LOS zriadila aj stránku pre predaj svojich kníh a to na adrese: http://www.los.sk/knihy 

Dron – video a fotogra� a
http://www.los.sk/dron

�as� špecialistov LOS od roku 2018 disponuje oprávnením na riadenie „lietadla spôsobilého lieta� 
bez pilota“. Pracovisko LOS vlastní dron registrovaný na dopravnom úrade, poistený v komer�nej 
pois�ovni na škody spôsobené dronom. 

Pomocou dronov je možné operatívne a rýchlo zis�ova� aktuálny stav a rozsah podkôrnikových �i 
vetrových kalamít, holín, úspešnosti zales�ovania, zis�ovanie vertikálnej a horizontálnej štruktúry 
porastu, zdravotného stavu lesa, lesných škôlok, plantáži a podobne.

Ukážky z lietania v lesnom prostredí sú prezentované na tejto stránke, kde je aj možnos� objedna� 
si lietanie dronom a získa� tak letecké fotogra� e a videá z predmetného územia. Výstupy z dronu nie 
sú vhodné na tvorbu ortofotomáp (nie sú to letecké snímky).
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Obrázok 16. Ukážka stránky, kde LOS ponúka lietanie dronom

ZÁVER
Elektronizácia služieb LOS je reakciou na celospolo�enský trend znižovania administratívneho 

za�aženia, a zvyšovania efektívnosti práce. Jednotlivé moduly (resp. aplikácie) sú zatia� spustené 
na stránkach s rôznou internetovou adresou, �asom budú lokalizované na stránky www.e-los.sk. 
Momentálne je systém stále vo vývoji, jednotlivé moduly sú však plne funk�né. LOS predpokladá, že 
táto iniciatíva si �asom nájde pevné miesto u lesníckej verejnosti.
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PODPORA JASE�OV DLHODOBO CHRADNÚCICH 
V DÔSLEDKU HYMENOSCYPHUS FRAXINEUS

Valéria Longauerová, Roman Longauer, Andrej Kunca, 
Jozef Vladovi�, Maroš Sedliak

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

ÚVOD 
Výmera jase�ov v lesoch Slovenska od roku 1953 rástla, a to z 15 100 ha (1953), cez 20 700 ha 

(1993) až na 32 500 ha (2018), �o je približne 1,6 % zastúpenie v lesoch Slovenska. Podobné je to 
aj v ostatných európskych štátoch. Napriek tomu, že jasene radíme k cenným listná�om  nie je  
u nás  drevinou k�ú�ového produk�ného významu, jeho neocenite�nou funkciou, vzh�adom k širokej 
ekovalenci, je funkcia meliora�ná, spev�ujúca na rozmanitých stanovištiach od nížin až do hôr. Jasene 
sú dôležitou sú�as�ou európskych zmiešaných lesov s mnohými ekologickými funkciami bez oh�adu 
na produkciu, predovšetkým v  trende dlhodobej udržate�nosti a zachovaní biodiverzity, ochrany 
krajinného rázu a kultúrneho dedi�stva (Fraxigen 2005).

Dlhodobé chradnutie jase�ov spôsobované hubou Hymenoscyphus fraxineus je problémom 
týkajúcim sa jase�ových porastov rôzneho veku v celej Európe. Prvé prejavy hynutia u mladších 
porastov sa za�ali objavova� od roku 1992 v Po�sku a Litve. Od roku 2004 evidujeme hynutie jase�ov 
aj na Slovensku. Pôvodca ochorenia však bol popísaný až v roku 2006 ako Chalara fraxinea, v roku 
2010 bolo ur�ené pohlavné štádium huby ako Hymenoscyphus albidus, neskôr Hymenoscyphus 
pseudoalbidus a v sú�asnosti je platný názov Hymenoscyphus fraxineus – �iašo�ka jase�ová. Potvrdilo 
sa, že ide o druh, ktorý v Európe nie je pôvodný, pochádza z juhovýchodnej Ázie. Predpokladá sa, 
že k zavle�eniu huby došlo s introdukciou okrasných jase�ov v nieko�kých etapách do Litvy v 80. 
rokoch 20. storo�ia. Zvláš� náchylný je jase� štíhly a jase� úzkolistý, ostatné druhy jase�a majú vyššiu 
odolnos�. Medzi populáciou jase�a štíhleho a úzkolistého sú však jedince viac odolné, ako iné. Možno 
predpoklada�, že záchrana jase�a v Európe vedie cez pozitívnu selekciu odolných jedincov. Ke�že 
sprievodnými škodlivými �inite�mi sú najmä podp�ovky (Armillaria) a podkôrny hmyz (Leperisinus), 
je tiež dôležité pozna� opatrenia ochrany a obrany aj pred týmito škodcami, ktoré by mohli znehodnoti� 
práce na selekcii jase�ov odolných na patogéna Hymenoscyphus fraxineus.

Dedi�ná podmienenos� a polygénny (kvantitatívny) charakter tolerancie k infekcii H. fraxineus 
otvára možnos� získa� relatívne odolný reproduk�ný materiál prostredníctvom semenných sadov, 
založených z klonov jase�a s overenou toleranciou k infekcii H. fraxineus. 

Nemenej dôležité sú aj fytosanitárne opatrenia a dôraz na výchovu mladých zmiešaných porastov 
na získanie odolných jedincov. Ke�že H. fraxineus sa reprodukuje výlu�ne pohlavne, je schopný 
prelomi� prípadnú kvalitatívne genetickú odolnos� svojho hostite�a (Landolt et al., 2016). Schopnos� 
jase�a štíhleho odoláva� chradnutiu je naš�astie kvantitatívnej povahy (Kjaer et al. 2012) – t. j. 
prispieva k nej viac znakov a fyziologických vlastností jase�a (napr. fenológia alebo vlastností kôry).

Výber odolných jedincov (genotypov) proti H. fraxineus je vhodné kombinova� s možnou 
odolnos�ou vo�i �alším škodcom a patogénom. Paušálne odstra�ovanie celých porastov a porastových 
skupín bez ponechania (trebárs aj do�asného) perspektívnych jedincov, ktoré možno využi� na 
získanie odolnejších potomstiev in situ alebo aj ex situ v semenných sadoch, je neuvážené. Aby 
nedošlo k prílišnej strate genetickej variability s oh�adom na všeobecne nízku po�etnos� odolných 
jedincov, je pod�a Kjaer et al. (2017) pri selekcii perspektívnych jedincov vhodné z�avi� z nárokov na 
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hospodársku vhodnos� (priebežný kme�, zavetvenos�, at�.). V Dánsku v�aka spolupráci s odbornou 
i laickou verejnos�ou mali k roku 2016 podchytené 3 500 nádejných stromov Kjær et al. (2017).

Otázkou zostáva, �i nie je odolnos� jase�ov závislá od ich veku, v zmysle, �i sú rezistentné genotypy 
dostato�ne odolné aj v štádiu zmladenia a nepod�ahnú tak infekcii (Muñoz et al., 2016). Náchylnos� 
mladších jedincov na odumieranie popisujú aj Skovsgaard et al. (2010).

Prípadná selekcia musí udrža� genetickú diverzitu jase�a kvôli tomu, aby bol schopný odola� �alším 
hrozbám typu klimatické zmeny, invázny hmyz (Agrillus planipennis), alebo mortalite spôsobenej 
nebývalou gradáciou lýkokaza jase�ového (Hylesinus fraxini).

V rámci sú�asných poznatkov prevláda názor, že neexistuje úplná rezistencie jase�a proti 
H. fraxineus, ale existuje významná variabilita v �iasto�nej rezistencii, ktorá je dedi�ná. Existuje 
potenciál v prirodzenej selekcii ako nádeje na záchranu druhu. Doterajšie skúsenosti nazna�ujú, 
že najmä subpopulácie jase�ov pochádzajúce z prirodzenej obnovy poskytujú dostato�nú základ�u 
pre prirodzený alebo asistovaný výber odolných jedincov. Tolerantných jedincov schopných znáša� 
infekciu, a úspešne sa reprodukova� je však v populáciách jase�a len 1 až 5 %. Záleží však aj na 
koevolúcii hostite�a a patogéna, pri�om je �ažké odvodi� budúci výsledok vývoja na oboch stranách 
(Salvaudon et al. 2008, Muñoz et al. 2016). 

Po výraznom znížení po�etnosti populácie hostite�a však môže dôjs� aj k zníženiu tlaku infekcie 
H. fraxineus a �alších faktorov ohrozujúce jasene (Jönsson a Thor, 2012). Uvo�nenie vlhkých nik 
po jaseni na bohatších pôdach môže prispie� k zvýšeniu biodiverzity v lesoch, ale aj k možnosti 
rýchlejšieho šírenia nežiaducich nepôvodných druhov (Ailanthu saltissima, Robinia pseudacacia). 

Obrázok 1.  Škodcovia jese�ov – Podp�ovka, 
iašo�ka jase�ová, Vlnovnik jase�ový 

Zásady identi� kácie odolných genotypov 

Základom úspechu ochrany a obrany pred chorobou je dobrá znalos� epidemiológie patogéna, 
schopnos� identi� kova� prejavy a rozsah napadnutia. Obrázok �íslo 1 spreh�ad�uje charakteristické 
prejavy ochorenia H. fraxineus na jase�och.
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Obrázok 2. Symptómy nekrózy jase�ov: (a) po�iato�ná fáza infekcie listov; (b) rozširovanie 
nekrotických lézií pozd	ž strednej žilky listu; (c) podhubie H. fraxineus; (d) po�iato�ná nekrotická lézia 
na listovej stopke; (e) nekrotická lézia na kmienku mladého jase�a; (f) nekrotické lézie na kmienku 
staršieho jase�a; (g) jarné vädnutie výhonku; (h) zvädnutý terminálny výhon – v lete (i) vyschnutý 
výhon s listovými stopkami vytrvávajúcimi cez zimu; (j) vnútorná nekróza xylému; (k) centrálna 
nekróza; (l) dospelý odumierajúci jase�, tvorba epikormických výhonkov (Gross et al., 2014).

Výskyt odolnejších jedincov je doložený vo vä�šine �iastkových populácií jase�a, tieto jedince 
je žiaduce zachova�, a to napríklad aj formou výstavka v porastových skupinách, v ktorých je 
kvôli chradnutiu nutné pristúpi� k pred�asnej obnove. Zachovanie �o najvä�šieho po�tu jedincov 
z miestnych populácií má pozitívny vplyv na genofond v zmysle zmiernenia genetického posunu 
(driftu) spôsobeného radikálnou redukciou ve�kostí populácie jase�ov.

Tolerantné jedince by sa mali �o najskôr využi� na získavanie reproduk�ného materiálu na mieste, 
kde rastú (sami�ie a hermafroditické stromy), alebo ove�a efektívnejšie v semenných sadoch, kde sa 
po preštepení môžu vzájomne kríži�. 
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Tolerantné jedince je vhodné h�ada� v porastových skupinách silne stresovaných a poškodzovaných 
H. fraxineus, kde by priemerné poškodenie jase�ov malo dosahova� aspo� 40 – 50 %. (�erný 2016, 
Havrdová 2016)

Tolerantné jasene sa dajú spo�ahlivo vizuálne identi� kova�. Perspektívne jedince môžu ma� 
poškodenie maximálne 5 – 10 % �o sa týka straty listov, absenciu epikormických výhonov a náznak 
sekundárnej koruny. Všeobecne sa odporú�a identi� káciu perspektívnych stromov zamera� na mladšie 
a strednoveké porasty s rýchlejším priebehom chradnutia a odumierania náchylných jase�ov.

Perspektívne jedince možno spo�ahlivo rozozna� už v odrastajúcich nárastoch, kultúrach 
a ž
�kovinách, nako�ko náchylné jedince v nich odumierajú mimoriadne rýchlo. Je potrebné ich  
podchyti� (ozna�i�) a zachova�. A to aj vo výsadbách jase�ov, kde sa uprednost�uje celoplošná 
pred�asná obnova celých porastových skupín. 

Klasi� kácia mladých jase�ov 
Spo�ahlivá, objektívna klasi� kácia náchylnosti jedincov jase�a k infekcii H. fraxineus je 

nepostrádate�ná pre odhad pestovnej perspektívy a predpokladanej doby prežívania, t.j. životnosti 
stromov.

Na hodnotenie perspektívnosti mladých jase�ov, vrátane dorastajúcich sadeníc je vhodná 
klasi� kácia Pliuru et al. (2011) Obr. �. 3, berúca do úvahy rastové deformácie, prípadné odumretie 
vetiev, výskyt nekróz kôry a defoliáciu. 

1. Zdravý jedinec bez vidite ných 
symptómov infekcie H. fraxineus, 
t.j. bez suchých listov, vetvi iek 
a lézií na kôre.

2. Mierne náchylný jedinec so 
sporadickými príznakmi infekcie 
na listoch a 1-2 vetvi kách: 
ojedinelé hnedé zvädnuté/suché 
listy a lézie na výhonkoch.

3. Stredné náchylný jedinec: 
odumrela as  vetvi iek, na nich 
sú hnedé zvädnuté až suché 
listy. Ojedinelé nekrotické lézie 
na vetvách a kmeni. Náhradné 
výhony vyrastajú pod miestom 
odumretia.

4. Silne náchylný jedinec: hlavný 
kmienok a vä šina vetiev 
uschla v dôsledku rozšírenia 
nekrotických lézií. Náhradné 
výhony vyrastajú zo spodnej asti 
kmienka až oblasti kore ového 
kr ka.

5. Jedinec odumrel nieko ko rokov 
po výsadbe, suchý je hlavný 
kmienok aj náhradné výhonky 
s vidite nými nekrózami po silnej 
infekcii. Možná zbytková vitalita 
v kore och a dolnej asti kme a.

6. Neznámy pôvodca odumretia: 
jedinec odumrel po výsadbe, 
je bez nekrotických lézií 
spôsobených  H. fraxineus 
a náhradných výhonkov.

Obrázok 3. Hodnotenie perspektívnosti mladých jase�ov, vrátane dorastajúcich sadeníc pod�a Pliuru 
et al. (2011)

Klasi� kácia dospelých stromov 
Klasi� kácia náchylnosti dospelých stromov (McKinney et al., 2011) zoh�ad�uje defoliáciu, 

poškodenie koruny, šírenie nekróz dovnútra koruny, prípadne aj priebeh rašenia a opad listov. 
Klasi� káciu je potrebné vykonáva� koncom leta aby sme sa vyhli pred�asnému opadu listov (august, 
september).
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Tolerantné stromy, ktoré sú schopné preži� infekciu a úspešne sa reprodukova� sú: 
1. Bez oslabenia vitality, bez poranení a suchých vetiev v korune okrem prirodzeného odumierania 

zatienených vetiev. Nie sú na nich vidie� ani nové, ani staršie nekrózy. 
2. Bez zjavného oslabenia vitality, avšak s mierne narušenou architektúrou koruny, ktoré majú 

do 10 % koncových vetiev na periférii koruny. V zapojených porastoch sa suché vetvi�ky V. rádu 
koncentrujú v dolnej �asti koruny. Nie sú na nich vidie� ani nové, ani staršie podkôrne nekrózy.
Nako�ko jedincov sp	�ajúcich uvedené požiadavky je málo, v porastoch, vo�nej krajine a sídelnej 
zeleni je vhodné zachova� aj menej náchylné stromy, perspektívne zo strednodobého h�adiska. 

3. Majú mierne narušenú architektúru koruny s 25 % suchých koncových vetvi�iek a 10 % tenkých 
vetiev. Vidno na nich náhradné výhony, ktoré tvoria do 5 % všetkých koncových vetvi�iek. Na kôre 
koncových vetvi�iek a tenkých vetvách sú vidite�né staršie nekrózy.

Obrázok 4. Klasi� kácia defoliácie dospelých stromov jase�a pod�a defoliácie a presýchania koruny 
(ICP Forest)



NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen54

Rozhodovací model systém pre optimalizáciu lokalizácie semenných 
sadov pre pôvodné dreviny rodu fraxinus s podporou gis 

Návrh postupu vychádza z využitia dvoch základných GIS prístupov. 
A) Potenciálny stav možného výskytu jase�ov (jase� štíhly Fraxinus excelsior JS; jase� úzkolistý 

Fraxinus angustifolia JU); z typologickej mapy (GIS vrstvy lesných typov, skupín lesných typov) 
a vrstvy Aproximácie SR (Vladovi� 2016, 2017).

B) Aktuálny stav výskytu jase�ov (JS, JU) z báz údajov programov starostlivosti o lesy (PSL) a vrstvy 
Aproximácie SR. 

Výsledná optimalizácia lokalizácia polohy semenných sadov
1. Klasi� kácia územia pre lokalizáciu semenných sadov jase�a so zobrazením aktuálneho výskytu 

jase�a v SR. Mapa zobrazuje územie vyhovujúce reliéfnym a izola�ným kritériám (sklon reliéfu 
max. 10°, bez svahov severných expozícií; 300 m široký izola�ný pás od identi� kovaných lesných 
porastov so zastúpením jase�a), ktoré sa nachádza na porastovej ploche. Za ú�elom identi� kácie 
najvhodnejších lokalít v rámci SR sú zobrazené aj JPRL so zastúpením kvalitného jase�a 5 % 
a viac (fenotypová klasi� kácia A a B) a JPRL slúžiace aj ako zdroje reproduk�ného materiálu 
(�alej len „ZRM“) jase�a (výberové stromy, génové základne, semenné porasty a uznané porasty). 
Umiestnenie semenných sadov by malo sp	�a� zvolené kritériá, malo by sa nachádza� na území 
zobrazeného šedou farbou a v blízkosti výskytu porastov s kvalitným jase�om (zelená farba) 
alebo ZRM jase�a (�ervená farba). 

2. Mapa vhodných lokalít pre jase� z h�adiska stanovištne-ekologických podmienok so zobrazením 
aktuálneho výskytu zdrojov reproduk�ného materiálu (ZRM) jase�a v SR. Mapa zobrazuje 
potenciálne vhodné lokality pre lokalizáciu semenných sadov jase�a z h�adiska stanovištne-
ekologických podmienok – výskytu vhodných skupín lesných typov spolu s aktuálnymi zdrojmi 
reproduk�ného materiálu jase�a. Lokality sú diferencované pod�a lesných vegeta�ných stup�ov 
a podávajú nám informáciu a potenciálne stanovištia. Kombináciou s mapou klasi� kácie územia 
pre lokalizáciu semenných sadov nám poskytuje informácie o najvhodnejších územiach z h�adiska 
potenciálu stanoviš�a a aj jeho aktuálneho stavu.
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Obrázok 5,6: Mapa vhodnej lokalizácie semenných sadov pre druh Fraxinus 

Pestovanie jase�ov postihnutých chradnutím
Kvôli mortalite, znižovaniu prírastku, stratám na kvalite drevnej hmoty, riziku šírenia 

choroby, padaniu uschnutých konárov i celých stromov, je vhodné zameranie na jednotlivý výber. 
V prerie�ovaní aj prebierkach všeobecne pripadá do úvahy kombinácia negatívneho zdravotného 
výberu postihnutých jedincov a podpory perspektívnych jedincov. 

Negatívny zdravotný výber by mal by� zameraný na závažnos� poškodenia koruny a prítomnos� 
bazálnych nekróz. Hodnotenie perspektívnosti jedincov sa odporú�a v lete najneskôr do konca 
septembra. Najintenzívnejšie je jase� postihnutý chradnutím v mladých nezmiešaných porastoch, kde 
dochádza k najvyšším � nan�ným stratám v dôsledku nutných rekonštrukcií. Takéto porasty nemajú 
šancu dorás� do rubného veku. Pokia� je v poraste viac ako 70 % podiel jedincov silno poškodených, 
postupné zdravotné prebierky strácajú zmysel a je vhodnejšie pristúpi� k celkovej rekonštrukcii 
(to však nevylu�uje ponechanie relatívne odolných jedincov ako výstavkov). V prípade �iasto�nej 
rekonštrukcie porastov nemožno jase� vyzna�ujúci sa širokou stanovištnou amplitúdou nahradi� 
paušálne jednou drevinou. Jeho alternatívami sú javor, buk, hrab, dub, topo�, �ereš�a a orech �ierny.

Pri posudzovaní vplyvu infekcie sa všeobecne odporú�a pravidelná kontrola porastov. Vzh�adom 
na rozsah poškodenia dosta�uje pre prevádzkovú prax hodnotenie po 25 % intervale presychania 
korún (hodnotenie pred pred�asným opadaním lístia), je potrebné zoh�adni� výskyt druhotných 
výhonkov (vlkov) a rozsah nekrotizácií báz kme�ov (škála 10, 25, 50, 75 %).

V zmiešaných porastoch môže lesnícke hospodárenie smerova� postupnou premenou porastu 
k vyššiemu zastúpeniu iných druhov a udržanie iba odolnejších jedincov jase�a ako vtrúsenej 
dreviny. Z opa�ného poh�adu je nezmyselné odstra�ova� jasene z porastov, kde sú primiešanou alebo 
vtrúsenou drevinou, ak vykazujú dobrý zdravotný stav, naopak je vhodné jasene uvo��ova�. Vhodnými 
lesníckymi zásahmi možno dospie� k štruktúrne bohatým porastom (vekovo i druhovo), ktoré by mali 
umožni� zachovanie odolnejších jase�ov .

U slabo zasiahnutých porastov, kde existuje nádej na ich dopestovanie do rubného veku, je nutné 
každoro�ne posudzova� vývoj a zdravotný stav jase�a, mera� prirastavos� a sledova� kvalitu dreva; 
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v prípade negatívneho vývoja neinvestova� �alej do kultiva�ných �inností a zrúba� porast, kým 
existuje predpoklad kladného hospodárskeho výsledku u rubných porastov, kde postupuje chradnutie 
pomalšie, sa odporú�a vy�aži� jedince s korunou odumretou zo 70 – 80 % alebo jedince s bazálnymi 
nekrózami. Za ú�elom relatívne dobrého spe�aženia dreva je dobré sa vyhnú� úplnému odumretiu 
stromu.

ZÁVER
Tento príspevok v stru�nej forme prezentuje poznatky na podporu jase�ov  ich prirodzeného 

výskytu a obnovu zdrojov reproduk�ného materiálu s prirodzenou zvýšenou odolnos�ou vo�i 
dlhodobému chradnutiu spôsobenému Hymenscyphus fraxineus.

Odporu�enie pre OLH základné informácie o ochorení a možnosti ochrany a obrany vo�i 
H. fraxineus, ale aj pridruženým škodcom sú dostupné na stránke LOS 
http://www.los.sk/usmernenie.html

V rámci riešenia sme sa zamerali na identi� káciu jedincov s dedi�ne podmienenou odolnos�ou 
vo�i ochoreniu spôsobenému hubou H. fraxineus v existujúcich semenných sadoch, u evidovaných 
výberových stromov, a identi� káciu nových jedincov v porastoch vhodných na rekonštrukciu, 
respektíve založenie semenných sadov jase�a.

Náchylnos
 jase�ov k infekcii H. fraxineus je pod silnou dedi�nou kontrolou. 
Tolerantných  jedincov schopných znáša� infekciu, a úspešne sa reprodukova� je však v populáciách 
jase�a len 1 až 5 %. 

Zachovanie �o najvä�šieho po�tu infekciu tolerujúcich jedincov je dôležité preto, že sú schopné 
da� základ novej generácii, ktorá už nebude chradnú� v takom rozsahu, ako sú�asná. Ak sa spolu 
s odumierajúcimi odstránia aj infekciu tolerujúce jedince, popula�ná hustota jase�a sa postupne zníži 
na hodnotu, za ktorou bude dochádza� k ochudobneniu genofondu a príbuzenskému kríženiu. 

Tolerantné jasene sa dajú spo�ahlivo vizuálne identi� kova
, pri�om sa do úvahy berie defoliácia, 
stupe� odumretia koruny (bez príznakov, odumieranie koncových výhonov, odumieranie aj hrubších 
vetiev a vytváranie zhlukov náhradných výhonov, celkové chradnutie) a šírenie nekróz spôsobených 
H. fraxineus od jemných vetiev korunového pláš�a smerom na hrubšie vetvy vo vnútri koruny. 

Perspektívne jedince možno spo�ahlivo rozozna
 už v odrastajúcich nárastoch, kultúrach, 
a ž�kovinách, nako�ko náchylné jedince v nich odumierajú mimoriadne rýchlo. Perspektívne 
jedince je potrebné podchyti� (ozna�i�) a zachova�. A to aj vo výsadbách jase�ov, kde sa uprednost�uje 
celoplošná pred�asná obnova celých porastových skupín. Na zachovanie perspektívnych jase�ov je 
potrebné usmernenie pre výkon plecích výsekov, prerezávok a prebierok. 

Semenné sady s dostato�ným po�tom tolerantných jedincov sú pri silnej dedi�nej podmienenosti 
a nízkom podieli tolerantných jedincov v prirodzených porastoch najvhodnejším prostriedkom, 
ako získa� novú generáciu odolnejších jase�ov pomerne rýchlo a bez hrozby zúženia genofondu 
alebo príbuzenského kríženia. 

V priebehu rokov 2017 a 2019 sa identi� kovalo v spolupráci s LESY SR š. p. a Semenárskou 
kontrolou 91 nových výberových stromov jase�a štíhleho a 22 jedincov  jase�a úzkolistého. 
Novo identi� kované jedince sú s  predpokladanou dobrou vitalitou a odolnos�ou vo�i chradnutiu 
spôsobenému H. fraxineus. Defoliácia vybraných jedincov je do 25 %. Kme� a kore�ové nábehy sú bez 
poškodenia hmyzom a hubami. V korunách sa nepozorovali infek�né lézie na hrubších vetvách ani 
konároch. Pri výbere nových výberových jedincov js sa dbalo aj na kvalitatívne požiadavky – rovný 
priebežný kme�, bez to�ivosti, vidli�natosti at�. Výberové stromy boli lokalizované na OZ Smolenice 
a OZ Šaštín, OZ Prešov, OZ Prievidza. Nové výberové stromy boli priebežne uznané a registrované 
v databáze výberových stromov. LESY SR š. p. následne z týchto jedincov za�alo odobera� vrúble 
potrebné na dopestovanie klonov pre  založenie nových semenných sadov jase�a. V rámci riešenia 
boli pomocou rozhodovacieho modelu overené navrhované lokality na založenie nových semenných 
sadov js.
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Obrázok  7. Identi� kácia nových výberových stromov jase�a štíhleho
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Obrázok  8. Odber vrúb�ov z nových výberových stromov jase�a štíhleho 
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