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1 Úvod 

V decembri 2017 sa vyskytla vetrová kalamita najmä na Orave, čo prinesie opäť veľké 

administratívne problémy spracovať túto kalamitnú hmotu včas a dôsledne. Skončil rok 2017 a je 

potrebné odpočtovať spotrebu prípravkov na ochranu lesa. Sumárne údaje posielajte na tlačivách 

Lesníckej ochranárskej službe do Banskej Štiavnice. Okrem významných škodcov na smreku 

a boroviciach sa objavujú aj doteraz menej časté škodce aj na iných drevinách, napr. lykožrút bukový 

na bukoch. Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu o ochrane lesov v dňoch 1.-2. februára 2018 

v Novom Smokovci. Zároveň by sme chceli lesnícku verejnosť informovať,  že v roku 2018 si 

pripomíname 120. výročie vzniku lesníckeho výskumu na území Slovenska (1898-2018). 

2 Vetrová kalamita z 11.12.2017 

V roku 2017 sa škody spôsobené abiotickými činiteľmi vyskytovali len lokálne. Najvýznamnejšou 

udalosťou bola Vetrová kalamita z 11.a 12. decembra 2017 (Hilda). Rýchlosť vetra bola na Chopku 65 

až 75 km/hod., v nárazoch až 155 km/hod. (www.ogimet.com). Predpokladaný rozsah poškodených 

lesov je do 150 tis. m3 (Orava 70 tis. m3, Vrátna dolina 20 tis. m3, okolie Považskej Bystrice 10 tis. m3,  

Demänovská dolina 5 tis. m3, a v ostatných oblastiach len do 2 tis. m3). Pre porovnanie uvádzame 

rýchlosť vetra počas dvoch ostatných rozsiahlych vetrových kalamít: 

- VK Alžbeta v novembri 2004, rýchlosť vetra dosahovala 140 km/hod. a v nárazoch až 230 km/hod. 

(údaje namerané pod Lomnickým štítom vo výške 1480 m n. m. – horná hranica lesa na 

meteorologickej stanici Štátnych lesov TANAPu),  

- VK Žofia v máji 2014, rýchlosť vetra dosahovala 77 km/hod. v nárazoch až 165 km/hod. 

(www.ogimet.com) 

Avšak v okolitých štátoch (Česko, Poľsko, Rakúsko) sa vyskytlo niekoľko významných vetrových kalamít, 

napr. začiatkom augusta 2017, ďalej v dňoch 5. - 6. 10. 2017 víchrica Xavier, ktorá zasiahla Nemecko, 

Česko a Poľsko a ďalej víchrica z 29.10.2017, ktorá dostala meno Herwart. Posledná významná víchrica 

zasiahla Britániu, Francúzsko, Nemecko, Belgicko a Švajčiarsko dňa 3.1.2018 a dostala meno Eleanor. 

Vietor dosahoval rýchlosť 147 km/hod. na severe Francúzska (Cambrai), v Írsku 155 km/hod., 

v Nemecku 120 km/hod. a vo Švajčiarsku až 195 km/hod. (hora Pilatus pri Luzerne). 

Tieto, ale aj predošlé záznamy naznačujú, že extrémne silné vzduchové prúdy zo západu sa spravidla 

rozpadajú na území Česka, preto Slovensko ovplyvňujú s menšou frekvenciou. 

3 Odpočet spotreby prípravkov na ochranu lesa 

Podľa zákona o rastlinolekárskej starostlivosti (č. 405/2011 z. z. , § 35 ods. 3) a zákona o pomocných 

prípravkoch (č. 387/2013 z. z.  § 25 ods.4) je vlastník lesa alebo obhospodarovateľ povinný viesť 

evidenciu o spotrebe prípravkov a predložiť súhrnné údaje o spotrebe na LOS do 15.2. 

LOS spracováva súhrnné údaje spotreby za subjekt resp. za lesnú správu u podniku Lesy SR, š.p.: 

- autorizované prípravky podľa tabuľky v prílohe č. 3 vyhlášky č. 491/2011 Z. z.  



 

 
4 

 
  

- pomocné prípravky (feromóny, farbivá, a pod.) podľa tabuľky v prílohe č. 16 vyhlášky č. 

477/2013 Z. z. 

Obe tabuľky môžete stiahnuť z http://www.los.sk/spotreba.html 

Vyplnené tabuľky stačí poslať mailom na los@nlcsk.org. Ak dostanete spätnú odpoveď o doručení 

(zvyčajne poďakovanie od Kuncu), je to potom nami akceptované. My tieto tlačivá zosumarizujeme za 

celé Slovensko, časť lesníctvo. 

4 Kalamitné premnoženie lykožrúta smrekového v smrečinách  

Kalamitné premnoženie lykožrúta smrekového v smrečinách pokračovalo aj v roku 2017 

a predpokladáme opätovný nárast kalamity aj v roku 2018. Súvisí to s nedávnymi vetrovými kalamitami 

(Hilda 11.12.2017), lokálne so snehovými polomami zo zimy 2017/2018, ale predovštkým s veľkým 

objemom nespracovaných lykožrútových kalamít ponechaných v porastoch. Lokálne dochádza 

dokonca k plošnému odumieraniu smrekových porastov už vo veku 50 rokov.  

Je nevyhnutné kalamitnú hmotu po poškodení vetrom a snehom spracovať do rojenia lykožrúta 

smrekového: 

- aby sa čo najviac stromov už napadnutých podkôrnym hmyzom vyviezlo,  

- aby sa odviezla vzniknutá hmota atraktívna pre sekundárnych škodcov.  

5 Lykožrút bukový Taphrorychus bicolor 

V roku 2017 sme v oblasti Medzilaboriec a Trenčína zistili napadnutie niekoľkých stojacich bukov 

lykožrútom bukovým (Taphrorychus bicolor). Jedná sa o veľmi hojný druh na buku, pritom napáda 

prevažne kmeňovú časť stromu. Má dve generácie do roka. Pravdepodobne druhá generácia, ktorá sa 

rojí v auguste a septembri, spôsobila uvedené poškodenie zistené v roku 2017 pri Trenčíne. Požerky 

pod kôrou sa nachádzali vo fáze tvorby materských chodieb, ale boli pozorované už aj začínajúce 

larvové chodby. 

Väčšina napadnutých stromov už bola oslabená a poškodená iným spôsobom (viacročné sucho, 

poškodenie kmeňa prechádzajúcou ťažbou, možná prítomnosť drevokazných húb), pretože tento 

škodca nenapáda zdravé stromy. Odporúčame vyťažiť napadnuté stromy a odviezť z porastu do konca 

zimy. Taktiež navrhujeme sledovať situáciu v bučinách a pri výskyte väčšieho množstva podobne 

napadnutých bukov opätovne prizvať špecialistov LOS. Príklady príznakov napadnutia kmeňov 

lykožrútom bukovým dokumentujeme na priložených fotografiách (pozri nasledujúcu stranu správy). 

http://www.los.sk/spotreba.html
mailto:los@nlcsk.org
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6 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 – 27. ročník medzinárodnej konferencie 

V dňoch 1.-2. februára 2018 sa bude konať medzinárodná konferencia APOL 2018 v Novom Smokovci. 

Všetkých záujemcov pozývam na toto odborné podujatia. Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom 

aktuálne informácie o: 

 problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v uplynulom roku sekcia lesného 
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a LOS Banská Štiavnica na Slovensku a porovnanie 
so situáciou v Českej republike a v Poľsku, 

 zdravotnom stave lesov neštátnych vlastníkov v chránených územiach 

 zdravotnom stave dubín 

 možnostiach využitia dronov v ochrane lesa a elektronizácii služieb LOS 
 

Jedným z hlavných bodov je ochrana lesov u neštátnych subjektov obmedzovaná právnymi predpismi 

a ochranárskymi pravidlami nad rámec týchto právnych predpisov. Bude tu priestor spoznať aktivity 

vlastníkov lesov, ich právnych zástupcov a vymeniť si skúsenosti z tejto oblasti. 

Prihlášku a program nájdete na www.los.sk. Prihláška sa posiela do Banskej Štiavnice na LOS, avšak za 

konferenciu sa bude platiť až na recepcii hotela Palce Kúpeľov Nový Smokovec. Aj keď je na prihláške 

uvedené, že "len pre jedného účastníka", týka sa to jedného tlačiva pre jedného účastníka.  Z tej istej 

organizácie môže prísť, samozrejme, ľubovoľný počet záujemcov.  

 

http://www.los.sk/
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7 Prognóza vývoja škodlivých činiteľov 

Vývoj podkôrneho hmyzu bude pokračovať v trende, teda nárast napadnutej hmoty. Bude sa na tom 

podieľať nielen lykožrút smrekový, ale aj podkôrny hmyz na boroviciach. Aj keď je moderné zatracovať 

smrek a podporovať pestovanie listnáčov, treba si uvedomiť, že ani taký buk nie je bez škodlivých 

činiteľov a bučiny v priebehu pár rokov môžu mať podobne dramatické problémy so škodlivými 

činiteľmi. Aj u nich potom budú platiť rovnaké pravidlá hygieny porastu a spracovania napadnutých 

a atraktívnych stromov včas a dôsledne.  

8 Poďakovanie 

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore projektom z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na 

základe zmluvy  

o APVV-0707-12 „Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj 

zdravotného stavu lesov Slovenska“ 

o  APVV-14-0567 „Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a 

urbánnom prostredí“ 

o APVV-15-0348 „Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie 

entomopatogénnych húb“ 
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o APVV-15-0531 „Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov 

v lesoch Slovenska“ 

o  APVV-16-0031 „Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred 

hmyzími škodcami“ 

 

Tento článok vznikol aj vďaka podpore projektu č. 08V0301 „Výskum a vývoj pre inovácie a 

podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora“, financovaného z prostriedkov štátneho 

rozpočtu MPRV SR, ďalej CEBIMOL a CEALE. 

 

  

9 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
Lesnícka 11 
969 01  Banská Štiavnica 

www.los.sk 
los@nlcsk.org 
http://www.facebook.com/losbstiavnica  

tel.: 045-691 1144 
fax: 045-691 1044 

 

http://www.los.sk/
mailto:los@nlcsk.org
http://www.facebook.com/losbstiavnica

