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Obdobie
Objem 

vetrovej 
kalamity

Región

Október a november 2002 0,5 mil. m3 Tatry

19. 11. 2004 (Alžbeta) 5,3 mil. m3 Tatry, Nízke Tatry, Slovenské rudohorie

23. 7. 2007 (Filip) 1,2 mil. m3 Nízke Tatry, Slovenské rudohorie

Spolu 7,0 mil. m3
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Chránené územia (CHÚ)
Stupeň ochrany (ha)

Spolu
1 2 3 4 5

Chránené krajinné oblasti (CHKO) 354 450 354 450

Národný parky (NP)1 225 286 225 286

Ochranné pásma NP 117 885 117 885

Zóny CHKO2 a NP3

(výmera v ha po odpočítaní 
plochy MCHÚ)

A 1 107 1 107

B 3 921 3 921

C 15 826 15 826

D 28 667 28 667

Maloplošné chránené územia 
(MCHÚ)

(Národné) prírodné rezervácie ((N)PR) 5 427 67 270 72 697
(Národné) prírodné pamiatky ((N)PP) 1 022 342 1 364
Chránené krajinné prvky (CHKP) 3 3
Chránené areály (CHA) 62 1 232 1 294
Ochranné pásma MCHÚ 327 1 028 1 355

Územie európskeho významu (ÚEV) - mimo národnej siete CHÚ 67 748 67 748

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - mimo ÚEV a národnej siete CHÚ 212 044 212 044

Spolu 212 044 568 750 241 501 12 633 68 719 1 103 647
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Spoločného usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „MP SR“) a 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky (ďalej len „ MŽP SR“) z 28. 3. 2008

 Projekt ochrany:
 vypracováva odborný lesný hospodár
 zasiela ho LOS a ŠOP
 LOS vykonáva expertízu, pripomienky a kontroluje plnenie 

projektu
 OLH po ukončení riešenia projektu predloží LOS hlásenie
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Návrh opatrení na ochranu lesa 
proti šíreniu škodlivých činiteľov z území s piatym stupňom ochrany 

A. Situácia

1. Popis predmetného územia 

2. Popis zdravotného stavu lesov a stavu škodlivých činiteľov

B. Plánované opatrenia

Popis opatrení potrebných na zabránenie šírenia škodlivých činiteľov z území s piatym stupňom 
ochrany s uvedením 

C. Mapové prílohy

Nákres situácie v porastovej mape vrátane
- rozsahu poškodenia (sústredenej a rozptýlenej kalamity)
- plánovaných opatrení na ochranu lesa podľa bodu B (zákres ochranného pásma, rozmiestnenia a 

umiestnenie lapákov a feromónových lapačov, zákres plôch na ktorých sa vykoná asanácia 
odkôrnenín kmeňov alebo vytiahnutím drevnej hmoty a pod.).
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 § 17 zákona č. 
543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody 
a krajiny
 100 m
 vymedzené
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• Nový termín.

•Také územie, ktoré je dostatočne veľké 
na to, aby sa realizáciou navrhovaných 
opatrení proti podkôrnemu hmyzu (alebo 
inému biotickému škodlivému činiteľu) 
znížilo riziko ďalšieho rozširovania 
škodcov do okolia na minimum. 

• Pri vymedzovaní jeho veľkosti treba 
vychádzať z orografických a klimatických 
charakteristík terénu, druhovej skladby a 
vekovej štruktúry okolitých lesných 
porastov.
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Výmera smrečín:
 515 tis. ha (26 % z 1,98 mil. ha)

Výmera lesov (smrečín) 
poškodených z dôvodu nečinnosti 
orgánov ochrany prírody (od r. 
2002) je:
 cca 55 tis. ha (11 % z 515 tis ha):

25 tis. ha Lesy SR, š.p.
 5 tis. ha ŠL TANAPu
25 tis. ha neštátne subjekty



 31 chránených území
 39 projektov
 Obhospodarovatelia 21 projektov
 ŠOP 10
 Spoločné projekty 8
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 dodržiavanie formy projektu v súlade s Prílohou 
č. 1 k Spoločnému usmerneniu 
(http://www.los.sk/spol.html)

 náhodnej ťažby 
 feromónových lapačov a odparníkov
 klasických lapákov
 spôsobu asanácie
 aplikácie biologickej ochrany
 podkôrnikových pozorovateľov
 mapové prílohy
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 LOS kontrolovala v teréne 15 projektov
 Plnenie bez výraznejších problémov
 Problémy s dôslednosťou pri inštalovaní 

feromónových lapačov zmysle STN 48 2711, 
ktoré vyplynuli najmä s neskúsenosťou 
realizátorov projektu.
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 V 5. st. územnej ochrany nie je možné aplikovať 
žiadne metódy ochrany lesa

 V územiach okolo 5. stupňa ochrany a v 
územiach NATURA 2000 sú značné obmedzenia 
pri zabezpečovaní ochrany lesa

 Ochrana lesa pred vznikom kalamitného 
poškodzovania porastov je možné len aplikáciou 
kombináciou všetkých známych metód ochrany 
lesa bez kompromisného zmierňovania ich 
aplikácie.
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Táto prezentácia bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum 
excelentnosti biologických metód ochrany lesa“ (ITMS: 

26220120008), na základe podpory operačného programu Výskum 
a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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