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Väčšie alebo menšie vetrové kalamity sa na našom území objavujú pomerne pravidelne. Napríklad v roku 1996 pri 
veternej kalamite Ivan padlo 1,5 mil. m3 drevnej hmoty. O tri roky neskôr v roku 1999 kalamita Paulína poškodila 
1 mil. m3 a o ďalšie tri roky na jeseň roku 2002 dve veterné kalamity poškodili 1,5 mil. m3. Najväčšou zaznamena-

nou vetrovou kalamitou u nás bola kalamita Alžbeta v roku 2004, ktorá poškodila 5,3 mil. m3 prevažne smrekových poras-
tov. Po tejto kalamite nastala významná  kalamita podkôrneho hmyzu, kedy bolo spracovaných až 18,1 mil. m3 prevažne 
smrekovej drevnej hmoty. 

Vetrová kalamita Žofia, ktorá sa prehnala Slovenskom v dňoch 14. a 15. mája 2014, je podľa predbežných odhadov 
druhou najväčšou kalamitou za niekoľko posledných  desaťročí. Vážnou komplikáciou je hlavne termín jej vzniku. Ten pri-
náša so sebou nielen riziko znehodnotenia drevnej hmoty, ale aj nebezpečenstvo opätovného zvýšenia populačnej hustoty 
podkôrneho hmyzu a predĺženie s ním súvisiaceho kalamitného stavu. 

Klimatická situácia pred vetro-
vou kalamitou
V dňoch 14. a 15. mája 2014 bola na 
území celého Slovenska intenzívna 
zrážková činnosť, kde napr. v Tatranskej 
Javorine bol zaznamenaný rekordný 
denný úhrn zrážok 141,3 mm, pričom 
aj v  predchádzajúcich dvoch týždňoch 
prevládalo chladné a daždivé počasie. 
Kvôli vysokým rozdielom tlaku vzdu-
chu v Európe došlo k mimoriadnej situ-
ácii, keď rýchlosť vetra dosahovala v ná-
razoch až 100 km/h. Pre porovnanie, pri 
víchrici Alžbeta z 19. 11. 2004 rýchlosť 
vetra dosiahla 140 km/h, v nárazoch do 
240 km/h. Faktory ako pôda a koruny 
stromov nasýtené zrážkovou vodou 
spolu s mimoriadnou silou vetra spôso-
bili poškodenie stromov a rozvrátenie 
porastov na rozsiahlom území.

 
Štruktúra kalamitnej hmoty
Z predbežných hlásení objem poško-
deného dreva z vetrovej kalamity je 
4  072 279 m3, z toho v štátnych sub-
jektoch 2  354 253 m3, v neštátnych 
1  718  026  m3. Zo štátnych subjektov 
Lesy SR, š. p., predbežne odhadujú ka-

lamitu v objeme 2 154 900 m3, Štátne 
lesy TANAPu 134  803 m3, Vojenské 
lesy a majetky, š. p. 52 870 m3. Približ-
ne 56  % pripadá na ihličnatú a 44  % 
na listnatú kalamitnú hmotu. Podiel 
zlomov a vývratov je približne 30 : 70, 
sústredenej a rozptýlenej kalamitnej 
hmoty 47  :  53. Z uvedených čísiel vy-
plýva, že ide o druhú najväčšiu kalamitu 
za posledných 20 rokov (najväčšia bola 
Alžbeta z  19. 11. 2004 s 5,3 mil. m3).

Regionálne boli najviac poškodené 
porasty v okresoch Rimavská Sobo-
ta (497 tis. m3), Poprad (481 tis. m3), 
Brezno (398 tis. m3) a Liptovský Miku-
láš (383 tis. m3). 

Analýza vetrovej kalamity Žofia

Obrázok 1. Distribúcia objemu poškodenej drevnej hmoty vetrovou kalamitou Žofia z 15. 5. 2014

Tabuľka 1 Štruktúra kalamitnej hmoty Žofia 
z 15. 5. 2014 – odhad k 30. 5. 2014

Vlastníctvo Spolu (m3)
neštátne 1 718 026
štátne 2 354 253
Spolu 4 072 279
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Riziká

Opatrenia ochrany lesa

Listnatá drevná hmota v súčasnosti 
nemá významných sekundárnych škod-
cov, ktorí by sa mohli na kalamitnej 
hmote premnožiť a neskôr napadnúť 
zdravé okolité porasty. Hrozbou je kvali-
tatívne znehodnotenie bukového dreva 
zaparením. Rizikom pre listnatú hmotu 
je aj jej napadnutie technickými (drevo-
kaznými) škodcami. 

Veľkým rizikom pre rozvoj ďal-
šej kalamity podkôrneho hmyzu je 
ihličnatá hmota, najmä smreková. Je 
predpoklad, že hmyz z jarného rojenia, 
ktoré stále prebieha, a z následného 
letného rojenia napadne najatraktív-
nejšiu ležiacu kalamitnú hmotu. Na 

Sprístupniť kalamitu 
Prvým opatrením je sprístupnenie po-
rastov. Nevyhnutné je v čo najkratšej 
dobe vyčistiť lesné cesty a približovacie 
linky a pod. Toto opatrenie je nevyhnut-
né hneď z niekoľkých dôvodov. Odhad 
a  spracovanie kalamitnej hmoty je 
v sprístupnených lokalitách jednoduch-
šie a lacnejšie. Sprístupnenie je dôležité 
aj z dôvodu ochrany zdravia ľudí pra-
cujúcich v lese. Mimoriadne dôležitým 
dôvodom sprístupnenia kalamít je pro-
tipožiarna ochrana. Množstvo kalamit-
nej hmoty nachádzajúcej sa v lese počas 
suchých letných mesiacov významne 
zvyšuje riziko vzniku požiarov.

Spracovať kalamitnú hmotu
Spracovaniu kalamitnej hmoty by mala 
predchádzať analýza výskytu podkôrne-
ho hmyzu a zistenému stavu prispôsobiť 
činnosti.

Odporúčame prioritne začať so 
spracovávaním roztrúsenej kalamity 
v porastoch, ktoré sú intenzívne napá-
dané podkôrnym hmyzom. Následne 
pokračovať v spracúvaní roztrúsenej 
kalamity v ostatných oblastiach. V ide-
álnom prípade by mala byť roztrúsená 
kalamitná hmota spracovaná do kon-
ca júna. Týka sa to najmä kalamitnej 
hmoty, ktorá je obsadená podkôrnym 
hmyzom. Roztrúsenú hmotu, ktorú 
podkôrny hmyz do tohto termínu ne-
napadol odporúčame spracovať do 
druhej polovice resp. do konca augusta. 

Dôvodom pre takýto postup je 
dostupnosť potravnej ponuky pre pod-
kôrny hmyz. Keď podkôrniky napadnú 

jar 2015 bude väčšina nespracovanej 
kalamitnej hmoty už neatraktívna pre 
podkôrny hmyz a populácia vyrojená 
v polovici apríla 2015 s vysokou prav-
depodobnosťou naletí na porastové 
steny a okolité nepoškodené porasty. 

V záujme vyhnutia sa nárastu škôd 
v pokalamitnom období, k čomu do-
šlo napr. po kalamite z roku 2004, je 
nevyhnutné všetku kalamitnú hmotu 
spracovať do apríla 2015. V opačnom 
prípade bude časová a finančná ná-
ročnosť potrebných opatrení narastať, 
dôjde k  poškodeniu ďalších porastov 
a k nárastu nepriaznivých vplyvov na 
životné prostredie. Včasným nespra-

covaním kalamity nebude možné za-
bezpečiť obnovu lesa a tým ani ostatné 
celospoločenské funkcie lesov – najmä 
pôdoochrannú, vodoochrannú a kli-
matickú funkciu.

V prípade neskorého spracovania 
kalamitného dreva vzniknú ekonomic-
ké straty pre vlastníkov a obhospodaro-
vateľov lesov z dôvodu poklesu kvality 
ťaženého dreva (zaparenie bukového 
dreva a znehodnotenie ihličnatej hmo-
ty podkôrnym a drevokazným hmy-
zom). V ihličnatej kalamite môže dôjsť 
k premnoženiu podkôrneho a  drevo-
kazného hmyzu a k rozširovaniu kala-
mity do zdravých lesných porastov. 

roztrúsenú kalamitu a namnožia sa na 
nej, generácia, ktorá túto hmotu opus-
tí v polovici, resp. koncom júla, môže 
napadnúť stojace porasty, pretože vo 
svojom okolí už nemusí  mať ležiacu 
hmotu vhodnú na obsadenie. Takto 
môžu byť porasty, v ktorých je roztrú-
sená kalamita, napadnuté ešte v tomto 
roku. Z toho dôvodu odporúčame, aby 
bola roztrúsená kalamita spracovaná 
v čo najkratšom  možnom čase.

Sústredenú kalamitu odporúčame 
spracovávať až po spracovaní roztrú-
senej kalamity. Pokiaľ budú využité 
technológie a pracovné sily, ktoré nie 
je možné nasadiť na spracovanie roz-
trúsenej kalamity napr. harvesterová 
technológia, môže sa sústredená kala-
mita spracovávať takýmto spôsobom 
paralelne s roztrúsenou kalamitnou 
hmotou. Sústredenú kalamitnú hmotu 
odporúčame spracovať do konca mar-
ca 2015. V prípade, že hmota v tomto 
termíne nebude ešte napadnutá a bude 
stále atraktívna, môže byť spracovaná 
najneskôr do konca mája 2015.

Jedince podkôrneho hmyzu, kto-
ré sa namnožia na sústredenej kala-
mite po jarnom rojení 2014 napadnú 
prevažne znova sústredenú kalamit-
nú hmotu, pretože poskytuje v malej 
vzdialenosti dostatočnú zásobu sub-
strátu vhodného na založenie novej 
generácie. Predpokladáme, že vyvrá-
tené stromy, ktorých korene sú stále 
spojené so zemou a v obmedzenom 
množstve sú stále schopné prijímať ži-
viny z pôdy, budú atraktívne v priebe-
hu celého tohto roka. 

Je možné, že vývraty s koreňovým kolá-
čom, ktoré nebudú napadnuté podkôr-
nym hmyzom v roku 2014, budú atrak-
tívne ešte aj na jar 2015. Zlomy budú 
uschýnať rýchlejšie a v jari 2015 budú 
už neatraktívne, lebo budú uschnuté 
alebo už budú so spotrebovanou lyko-
vou hmotou. 

Ďalej odporúčame pri spracová-
vaní kalamitnej hmoty v čo najväčšej 
miere využívať metódu celých stro-
mov, ktoré sa odvetvia až na lesnom 
sklade, prípadne na mieste na to ur-
čenom. Odvetvená hmota a korunové 
časti, ktoré sú vysoko atraktívne najmä 
pre lykožrúta lesklého, tak neostáva-
jú v poraste a môžu byť po naletení 
okamžite štiepkované alebo spálené.

Ochrana okolitých porastov
Porastová hygiena 
Porastová hygiena je základným pred-
pokladom pre ochranu lesa pred pod-
kôrnym hmyzom. Všetky ostatné opat-
renia sú doplnkom k porastovej hygiene 
a mali by slúžiť hlavne na zníženie tlaku 
podkôrneho hmyzu na oslabené po-
rasty.

Primárnou úlohou je včasné spra-
covanie atraktívnej ležiacej hmoty. Pri 
spracúvaní vetrovej kalamitnej hmoty 
je však potrebné neprestávať v súčas-
nom spracúvaní kalamity podkôrneho 
hmyzu a to predovšetkým v oblastiach 
s rozptýlenou kalamitnou hmotou.

Po spracovaní kalamitnej hmoty 
odporúčame sústrediť vrcholce stro-
mov a konáre na väčšie hromady a tie 
vhodným spôsobom asanovať aby sa 
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predišlo namnoženiu lykožrúta lesklé-
ho na takejto hmote. 

Po spracovaní všetkej atraktívnej 
hmoty je potrebné pravidelne kon-
trolovať porastové steny. Mal by to 
vykonávať skúsený podkôrnikový po-
zorovateľ, ktorý vie včas identifikovať 
aktívny chrobačiar. Takýto strom je 

Postup spracovávania kalamitnej hmo-
ty navnadenej feromónovými odpar-
níkmi:
1.  Poverený pracovník vyloží fero-

mónové odparníky do kalamitiska 
tak, že ich umiestni na zatienené 
miesta vyššie uložených kmeňov 
(spodná, resp. severná strana kme-
ňov) v rozostupe cca 20 m a to do 
takej vzdialenosti od východiska 
spracovania, aby pracovná čata 
spracovala kmene, na ktorých 
budú odparníky vyložené, do vý-
vojového štádia kukly (do cca 30 
dní od aktivácie odparníkov – za-
strihnutia, vyloženia). Týchto 30 
dní je orientačných a bude závisieť 
od priebehu počasia, rýchlosti vý-

20
 m

20
 m

potrebné včas a vhodným spôsobom 
asanovať.

Vnadenie kmeňov v kalamitisku
Realizovanie tejto metódy je v praxi 
závislé od viacerých okolností a na-
ráža aj na niekoľko problémov (ťažká 
priechodnosť kalamitiska, presné na-

časovanie a organizovanie spracovania 
a odvozu hmoty a pod.). To je dôvod, 
prečo je v praxi realizovaná len v malej 
miere. Najdôležitejšie je, aby bola na-
vnadená a naletená hmota spracovaná 
ešte pred vyletením imág, najlepšie 
v štádiu larvy.

voja podkôrneho hmyzu, atď. 
2.  Navnadené kmene vhodným spô-

sobom viditeľne označiť napr. fa-
rebným sprejom a očíslovať. 

3.  Odparníky je potrebné pevne 
uchytiť o kmeň, aby nedošlo k ich 
zničeniu alebo poškodeniu pove-
ternostnými vplyvmi. 

Odparník sa aktivuje spôsobom, ktorý 
je pre daný typ určený, t. j. zastrihnutím 
alebo rozbalením.

Navnadené kmene budú vo zvý-
šenej miere napádané a obsadzované 
podkôrnym hmyzom. Preto takto 
navnadené kmene musia byť z  poras-
tu v termíne do cca 30 dní od aktivá-
cie spracované. Po ich umiestnení na 
sklad, resp. odvozné miesto je potreb-

ná ich asanovať a to buď odkôrnením 
alebo chemicky. Pracovník bude o na-
vnadených kmeňoch viesť evidenciu 
(číslo porastu, číslo navnadeného 
kmeňa, termín navnadenia, termín 
spracovania). Podľa použitého druhu 
odparníka bude možné niektoré od-
parníky využiť viackrát. 

S veľkou pravdepodobnosťou budú 
napádané nielen odparníkom navna-
dené kmene, ale aj kmene v ich okolí do 
cca 6 metrov. Tieto kmene je rovnako 
potrebné z porastu resp. z kalamitiska 
odstrániť a vhodným spôsobom asa-
novať. Pracovník odparníky odstráni 
z  kmeňov pred spracovaním a môže 
ich posunúť ďalej do vetrovej kalamity 
(v smere postupu spracovania). 

Metóda A: Vnadenie kmeňov v kalamitisku

Jedno východisko spracovania 
hmoty.

Východisko spracovanie hmoty 
v pásoch.

Inštalácia odparníkov na kmene 
stromov v kalamitisku.

Inštalácia odparníkov na kmene 
stromov v kalamitisku v okolí 

pásov.

Postup spracovania kalamity

Postup spracovania kalamity

V termíne do cca 30 dní po 
navnadení je potrebné spracovať 
navnadené kmene ako aj kmene 
v okolí (do 6 m). Asanovať ich 

vhodným spôsobom.

V termíne do cca 30 dní po 
navnadení je potrebné spracovať 
navnadené kmene ako aj kmene 
v okolí (do 6 m). Asanovať ich 

vhodným spôsobom.

Obrázok 2 Systém vnadenia v kalamitisku – Variant 1 – Jedno východisko spracovania

Obrázok 3 Systém vnadenia v kalamitisku – Variant 2 – Spracovanie kalamity v pásoch
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 Pokiaľ sa jedná o novú kalamitu, potom 
je vhodné hneď od konca apríla na vna-
denie využívať aj hromady dreva usklad-
neného pozdĺž ciest, na okrajoch poras-
tov a pri odvozných miestach. Hromady 
nesmú byť bližšie ako 6 m od najbliž-
šieho iného atraktívneho dreva (napr. 
okraja zdravého stojaceho porastu). 

Metóda B: Vnadenie hromád nenaleteného dreva uloženého na skladoch

Zodpovedný pracovník vhodnú hro-
madu označí a inštaluje na zatienené 
miesto hromady feromónový odparník 
na lykožrúta smrekového resp. lesklého. 
Vývoj podkôrneho hmyzu na kmeňoch 
v hromade pravidelne kontrolovať a v 
čase pred ukončením vývoja, najlepšie 
v štádiu larvy, asanovať a odviezť z lesa. 

V prípade, že bude drevo na sklade dlh-
šiu dobu uložené môže sa využiť ako 
otrávené lapáky tak, že sa ošetrí insek-
ticídom a navnadí odparníkom. Postrek 
je potrebné po určitom čase (cca 2 me-
siace) opakovať v závislosti od dĺžky 
účinnosti chemického prípravku. 

Použitie feromónových lapačov 
Feromónové lapače odporúčame použí-
vať na monitorovanie stavu podkôrneho 
hmyzu, prípadne na redukovanie počtu 
jedincov napádajúcich porastové steny. 
Lapače odporúčame stavať hlavne po-
zdĺž porastových stien, kde bola už spra-
covaná vetrová kalamita. Lapače prie-
bežne dopĺňať s postupom spracúvania 
kalamitnej hmoty. Ťažiskovým rokom 
pre inštaláciu lapačov bude rok 2015, 
do letného rojenia roku 2014 bude len 
malá časť porastov po vetrovej kalamite 
vhodná na inštaláciu feromónových la-
pačov. 

Lapače je možné využiť aj v okolí 
skladov dreva, na zachytenie podkôr-
neho hmyzu vyletujúceho zo skladu.

Pri inštalácii lapačov je nevyhnut-
né dodržiavať odporúčania v STN 
48 2711, hlavne čo sa týka spôsobu 
inštalácie. Absolútne nevyhnutné je 
dodržiavať minimálnu bezpečnost-
nú vzdialenosť od najbližšieho živé-
ho smreka vhodného na napadnutie. 
Táto vzdialenosť nesmie byť menšia 
ako 10 metrov. Pokiaľ sa nedá toto pra-
vidlo dodržať, tak na takomto mieste 
lapač stavať neodporúčame. Taktiež 
je nevyhnutné pravidelne dohliadať 
na dobrý technický stav lapačov, kon-
trolovať najmä poškodenie zberných 
nádob a sitiek na odtok vody. Poško-
dený lapač je nevyhnutné okamžite 
opraviť alebo ho z porastu odstrániť. 
Feromónové lapače trpia takzvaným 
pozičným efektom, to znamená, že ich 
efektivita je závislá na ich umiestnení. 
Preto pre maximalizáciu odchytu je 
potrebné stavať lapače tak, aby neboli 
zakryté burinou, kríkmi, stromami 
alebo terénnymi nerovnosťami. Lapa-
če umiestňovať na vyvýšené miesto, 
pokiaľ je možné vyhýbať sa terénnym 
depresiám, kde je chladnejšie ako 
v okolí. Lapače kontrolovať a odchyty 
chrobákov vyberať minimálne raz za 
dva týždne. 

Druh feromónových odparníkov 
vyberať podľa jednotlivých porastov. 

V porastoch, kde je dominantný lyko-
žrút smrekový, odporúčame používať 
hlavne odparníky na tohto škodcu. Av-
šak je vhodné, aspoň pre potreby moni-
torovania, používať aj lapače navnade-
né na lykožrúta lesklého. Odporúčame 
pomer 4 : 1, t.j. 4 lapače na lykožrúta 
smrekového a 1 lapač na lykožrúta 
lesklého. V porastoch s prevahou ly-
kožrúta lesklého používať primárne 
odparníky určené na jeho odchyt. 
V oboch prípadoch by sme sa však mali 
vyvarovať výhradnému odchytu len 
jedného druhu. Do každého lapača po-
užívať len jeden druh odparníka (neu-
miestňovať do jedného lapača zároveň 
odparník na lykožrúta smrekového a aj 
na lykožrúta lesklého). V prípade ne-
vyhnutnosti je možné využívať kom-
binované odparníky určené na odchyt 
oboch druhov. V takomto prípade však 
strácame možnosť presnejšej eviden-
cie množstva odchytených jedincov 
určitého druhu a taktiež ich účinnosť 
na oba druhy je nižšia v porovnaní so 
odparníkom na lákanie iba jedného 
druhu. LOS v tomto usmernení neod-
porúča kombinované odparníky.

Príprava lapákov
Vzhľadom na prítomnosť veľkého množ-
stva atraktívnej drevnej hmoty po vetro-
vej kalamite nie je roku 2014 potrebné 
pripravovať klasické lapáky, resp. by sa 
mohli pripraviť na miestach so spraco-
vanou roztrúsenou kalamitou, kde hrozí 
napadnutie okolostojacich smrekov. Tie 
bude vhodné umiestniť v nasledujúcom 
roku na lokalitách, kde zaznamenávame 
intenzívnu aktivitu podkôrneho hmyzu 
a nie je možné tam umiestniť feromóno-
vé lapače prípadne na lokality, ktoré sú 
vystavené pôsobeniu viacerých druhov 
podkôrneho hmyzu. Na niektoré druhy 
doteraz nepoznáme účinný feromónový 
odparník a preto je použitie klasických 
lapákov zatiaľ jediná možnosť ich kon-
troly. Lapáky je nevyhnutné asanovať 
ešte pred vyletením novej generácie 
podkôrneho hmyzu. 

Ostatné spôsoby ochrany porastov pred 
podkôrnym hmyzom   
Po vetrovej kalamite a jej spracovaní 
ostávajú často silno preriedené poras-
tové steny prípadne jednotlivo stojace 
stromy. Jedná sa často o stromy, ktoré 
sú stresované prudkým oslnením a zá-
roveň je predpoklad, že sú do určitej 
miery poškodené vetrom. Na takéto 
stromy môžeme umiestniť v budúcom 
roku feromónové odparníky a iniciovať 
tak ich napadnutie podkôrnym hmy-
zom. Výhodou je sústredenie náletu na 
stromy, o ktorých predpokladáme, že by 
došlo k ich vyvráteniu alebo napadnutiu 
v nasledujúcich rokoch. Takto je možné 
sústrediť časť populácie podkôrneho 
hmyzu na jedno miesto. Podmienkou 
tejto metódy je včasná asanácia takejto 
hmoty. Táto metóda je označovaná ako 
Švédska metóda.

Otrávené lapáky sú kombináciou 
výhod a nevýhod feromónových lapa-
čov a klasických lapákov. Výhodou je 
vysoká účinnosť a prakticky neobme-
dzená kapacita odchytu. Je vhodné ich 
inštalovať na odľahlejších lokalitách, 
kde sa často nechodí a nie je tam pre-
to vhodné umiestnenie feromónových 
lapačov. Otrávený lapák nie je nutné 
pravidelne kontrolovať. Nevýhodou 
je potreba navnadiť ho feromónovým 
odparníkom a tým pádom nemožnosť 
jeho umiestnenia priamo v poraste. 
Ďalšou nevýhodou je nutnosť použitia 
insekticídnych prípravkov, ošetrenie 
lapáku 2-3-krát za sezónu, podľa dru-
hu prípravku.

Na boj s lykožrútom lesklým je 
veľmi efektívne využívanie zvyškov 
po ťažbe. Je potrebné sústrediť konáre 
a vrcholce na menšie kopy, ktoré na-
vnadíme odparníkom na lykožrúta le-
sklého. Keď dôjde k obsadeniu takejto 
kopy, odparník preložíme na inú kopu 
a pôvodnú asanujeme vhodným spôso-
bom (pálenie, štiepkovanie,). Chemic-
ká asanácia kôp sa neodporúča. 
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Asanácia vyťaženej drevnej hmoty
S ohľadom na termín spracovávania 
vetrovej kalamity je vysoko pravdepo-
dobné, že kalamitná hmota sústreďova-
ná na lesných skladoch bude obsadená 
podkôrnym hmyzom. Z toho dôvodu 
je nevyhnutné venovať dostatočnú po-
zornosť aj drevnej hmote sústredenej na 
skladoch. 

Odkôrňovanie
Najúčinnejšou a definitívnou formou 
asanácie je odkôrňovanie. To môžeme 
vykonávať buď preventívne (odkôrne-
ním ešte nenapadnutej hmoty) alebo 
asanačne (odkôrnením už napadnutej 
hmoty). Asanačné odkôrnenie je po-
trebné vykonať najneskôr čase, kedy sa 
pod kôrou nachádza hmyz v štádiu lar-
vy. V čase, kedy sa pod kôrou nachádza 
podkôrny hmyz v kuklovom štádiu ale-
bo v štádiu žltého chrobáka, účinnosť 
odkôrňovania výrazne klesá. Odkôrne-
nie môžeme vykonávať ručne (sekerou, 
lupákmi a pod.) alebo pomocou adap-
térov na motorovú pílu. S tými sa pracu-
je rýchlo a efektívne. Pri harvesterovej 
technológii je možné používať aj hlavi-
ce, ktoré spracovávané stromy priamo 
v poraste odkôrnia.

Štiepkovanie
Účinnou formou asanácie zvyškov po 
ťažbe je ich štiepkovanie. Pri štiepkova-
ní sa nielen zmenší plocha kôry potreb-

ná pre vývoj lariev, ale zároveň sa kôra 
mechanicky podrví a larvy pod kôrou 
sa zničia. Drevnú hmotu je tak výhodné 
sústrediť na jedno miesto, kde sa bude 
štiepkovanie vykonávať. V prípade, že 
hmota sústredená na väčšie kopy ne-
bude môcť byť včas zoštiepkovaná, 
odporúčame takúto kopu zakryť aspoň 
z vrchnej časti pevnejšou plachtou, kto-
rá odoláva nepriazniam počasia. Zníži 
sa tým riziko napadnutia takejto kopy 
zvyškov po ťažbe lykožrútom lesklým. 

Použitie insekticídov
Ďalšou možnosťou je použitie insekti-
cídnych prípravkov. Použité môžu byť 
len autorizované insekticídy zapísané 
v  zozname autorizovaných prípravkov 
na ochranu rastlín platného v daný 
rok. Pri používaní insekticídov je ne-
vyhnutné dodržiavať všetky bezpeč-
nostné opatrenia na ochranu zdravia. 
Na asanáciu pomocou insekticídov 
odporúčame využívať postrekovače, 
s  ktorými dosiahneme čo najdokona-
lejšie pokrytie kmeňa. Aby bolo mož-
né skontrolovať pokrytie odporúčame 
do roztokov pridávať farbivo. Tak budú 
ošetrené miesta dostatočne identifi-
kovateľné. Pokiaľ je ošetrená drevná 
hmota stále atraktívna a je predpoklad, 
že môže byť vzhľadom na daný termín 
ešte napadnutá,  je nevyhnutné vyko-
nať opakované ošetrenie. Opakované 
ošetrenie odporúčame vykonávať po 

6. – 8. týždňoch od prvého ošetrenia. 
Novinkou pri ochrane lesa pred 

podkôrnym hmyzom je možnosť po-
užitia ochranných sietí WoodNet, pre 
ktoré platí v tomto roku výnimka na 
ich používanie. Siete sú dostatočne 
veľké na to aby sa nimi zakrylo vyťaže-
né drevo. Napustené sú insekticídnym 
prípravkom takže okrem mechanickej 
ochrany spôsobí aj uhynutie hmyzu, 
s ktorým sa dostane do kontaktu. Je 
pritom jedno, či chráni drevnú hmo-
tu pred napadnutím, alebo zabraňuje 
šíreniu podkôrnikov z napadnutých 
a  zakrytých aktívnych chrobačiarov 
do okolia. Ich využitie je efektívne na-
príklad na skladoch dreva.

Pálenie
Pálenie je vysoko účinnou metódou 
asanácie zvyškov po ťažbe. Pálenie však 
býva v letných mesiacoch problematic-
ké, pretože je potrebné povolenie na 
takúto činnosť v lese. Pri pálení je po-
trebné dodržiavať bezpečnostné opat-
renia, aby sa oheň nerozšíril do oko-
litých porastov. Spáleniská je vhodné 
kontrolovať aj v nasledujúce dni, aby sa 
predišlo opätovnému a nekontrolova-
nému rozhoreniu. V prípade, že to okol-
nosti dovolia, je možné pálenie zvyškov 
po ťažbe vykonávať v jesenných alebo 
jarných mesiacoch, kedy už nie je také 
riziko požiaru ako počas leta a je väčšia 
pravdepodobnosť získania povolenia.

Ochrana lesa pred požiarmi

Základným predpokladom eliminácie 
požiarneho rizika a zníženie požiarne-
ho zaťaženia územia postihnutého vet-
rovou kalamitou Žofia z 15. 5. 2014, je 
odstránenie množstva sústredeného 
kalamitného dreva v čo najkratšom čase.

V prostredí kalamitiska môže 
okrem požiarov pozemného, koruno-
vého a podzemného vyniknúť aj  po-
žiar kalamitného dreva.  Pre požiar 
kalamitného dreva je charakteristické
•	  plocha prípadného požiariska nie 

je výškovo diferencovaná, ale je 
tvorená zlomami, vývratmi, stoja-
cimi stromami, zvyškami rozkla-
dajúcich sa stromov (mŕtve drevo), 
bylinným krytom a hrabankou,

•	  rozloženie drevnej hmoty je často 
krát nerovnomerné a drevo je na-
kopené v niekoľkometrových vrs-
tvách,

•	  po spracovaní kalamitného dreva 

ostáva veľké množstvo ťažbového 
odpadu, ktorý v sebe skrýva vyso-
ký rizikový potenciál vzniku a šíre-
nia požiaru,

•	  horenie po zapálení hrubia môže 
byť celoplošné, z časového hľa-
diska dlhodobé (aj niekoľko dní), 
v  celom priestore požiariska, nie-
len v jeho čele (princíp vatry),

•	  priestor kalamitnej plochy, opro-
ti iným typom požiaru je ťažko 
dostupný z dôvodu dočasného 
vyradenia lesnej dopravnej siete; 
v prípade hasenia, z dôvodu ne-
priechodnosti terénu, nie je možné 
použiť základné spôsoby hasenia 
(taktiku) lesných požiarov, čo má 
vplyv na samotné šírenie požiaru. 

Z hľadiska legislatívnych opatrení jed-
notnú realizáciu preventívnych protipo-
žiarnych opatrení v priestore postihnu-
tom kalamitou a na lesných pozemkoch 

v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov zákonom č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zne-
ní neskorších predpisov  a zákonom 
č.  326/2005 Z. z. o lesoch rieši „Spo-
ločné usmernenie Ministerstva vnútra  
Slovenskej republiky – Prezídium Ha-
sičského a záchranného zboru, Minis-
terstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky, Ministerstva životného pros-
tredia Slovenskej republiky na jednotnú 
realizáciu preventívnych protipožiar-
nych opatrení v priestore postihnutom 
kalamitou a na lesných  pozemkoch.

Zabezpečenie prejazdnosti  
dopravných komunikácii
Prioritne je potrebné zabezpečiť pre-
jazdnosť všetkých dopravných komuni-
kácii – štátne cesty, lesné cesty odstrá-
nením kalamitnej hmoty a uvedením 
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týchto ciest do pôvodného stavu aj po 
technickej stránke.

Vlastník lesných pozemkov v sú-
vislosti s ochranou lesa pred požiarom 
udržiava existujúce prejazdové  cesty, 
zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý 
umožňuje bezproblémový príjazd ha-
sičských jednotiek a ich využitie na 
účinný zásah (§ 10 písm. e) vyhlášky 
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Pri nakladaní vyťaženého dreva, 
musí prepravca na štátnej ceste zabez-
pečiť trvalú prejazdnosť minimálne 
v jednom jazdnom pruhu, s reguláciou 
dopravy. Prejazdnosť lesných ciest, 
využívaných k manipulácii a k nakla-
daniu dreva musí zabezpečiť ihneď po 
ukončení pracovnej činnosti. V prípa-
de vzniku lesného požiaru (pre potre-
bu presunu hasičskej techniky) musia 
byť všetky prístupové komunikácie 
k priestoru, v ktorom vznikol požiar, 
okamžite uvoľnené. Ďalšia činnosť 
môže byť vykonávaná len zo súhlasom 
veliteľa protipožiarneho zásahu. 

V mieste lesných skladov musí byť 
vytvorený priestor pre vyhýbanie sa 
vozidiel a ich otáčanie. 

Lesné dopravné komunikácie je 
potrebné neustále udržiavať, tak aby 
bola zabezpečená ich prejazdnosť pre 
mobilnú hasičskú techniku 

Definovanie základných  
lesohospodárskych opatrení – 
protipožiarnych prvkov
Protipožiarne rozčleňovacie pásy
Slúžia na zabránenie šírenia korunového 
požiaru; považujú sa za ne najmä trasy 
štátnych ciest, miestne komunikácie, les-
ná dopravná sieť a iné líniové stavby – v 
súlade so znením § 46 vyhlášky MP SR 
č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úpra-
ve lesov a o ochrane lesa. V uvedených 
pásoch musia byť odstránené všetky 
stromy, krovitá a vyššia bylinná vegetá-
cia, ťažbový odpad, ako aj suchá tráva, 
ktorá je potenciálnym zdrojom prenosu 
požiaru. Do ochranného pásu nesmú 
presahovať ani časti korún stromov le-
mujúcich okraje protipožiarneho pásu. 
Odporúčanie: Protipožiarne rozčleňo-
vacie pásy sa vytvárajú s odporúčanou 
šírkou minimálne 6 metrov. Podľa pred-
chádzajúcich skúseností v kalamitných 
územiach je vhodné použiť šírku proti-
požiarnych pásov II. rádu v stojacich po-
rastoch 20 – 35 m s rozčlenením územia 
na plochy cca 600 – 1400 ha. v závislosti 
na stupni rizika. V prípade vzniku koru-
nového lesného požiaru, je možné uve-

dené pásy rozšíriť na šírku 35 – 50 met-
rov, smerom k požiaru (taktika hasenia).

Protipožiarne rozčleňovacie prieseky
Úlohou rozčleňovacích protipožiarnych 
priesekov je zabránenie šírenia pozem-
ného požiaru v rámci územia vymedze-
ného protipožiarnymi pásmi. Šírka pro-
tipožiarnych pásov sa uvádza 3 – 6 m. 
Z povrchu prieseku musia byť odstráne-
né všetky horľavé materiály a vegetačný 
kryt. Zároveň musia byť prispôsobené 
k prejazdu hasičskej techniky. Pri navr-
hovaní priesekov sa v maximálnej miere 
treba využiť trasy existujúcich a pôvod-
ných prvkov lesnej dopravnej siete
Odporúčanie: Pre podmienky kalamit-
ného územia sú vhodnejšie pásy v šírke 
6 m. 

Izolačné pruhy (tzv. Kienetzove pásy)
Uvedené pásy sa budujú po obvode že-
lezničných tratí. Povrch pásu musí byť 
bez vegetačného krytu so skyprenou 
pôdou. 

Odporúčaná šírka pre podmienky 
kalamitných území je 1,5 m – 2,5 m 
po obidvoch stranách od železničného 
násypu, v závislosti od umiestnenia 
trate v teréne

Ochranné pásma líniových stavieb
Ochranné pásmo je priestor v bez-
prostrednej blízkosti plynovodu, alebo 
iného plynárenského zariadenia vyme-
dzený vodorovnou vzdialenosťou od 
osi plynovodu, alebo pôdorysu techno-
logického zariadenia. Ochranné pásmo 
pre všetky plynárenské technologické 
objekty a plynovody v lesných pozem-
koch sú vlastníci pozemkov povinní 
zachovať v šírkach definovaných v § 27 
zákona NR SR č. 70/1998 Z. z. o ener-
getike. Ochranné pásma sa zriaďujú aj 
na ochranu elektroenergetických zaria-
dení, rozvodov, trafostaníc podľa § 19 
zákona NR SR č. 70/1998 Z. z. o ener-
getike). Ochranné pásmo pre všetky 
plynárenské technologické objekty 
je 8 m na každú stranu, od pôdorysu 
tohto zariadenia (§ 27 zákona NR SR 
č.70/1998 Z. z. o energetike).

Pre vysokotlakové plynovody v les-
ných priesekoch sú vlastníci pozemkov 
povinný zachovať voľný pás v šírke 2 m 
na obe strany od osi plynovodu a v šír-
ke 5 m na obe strany od osi tranzitného 
plynovodu.

Ostatné ochranné opatrenia
Spevňovacie protipožiarne pásy: V rám-

ci ochrany lesných porastov pred po-
žiarmi sa odporúča pri ich obnove a za-
kladaní vytvárať pozdĺžne alebo priečne 
prebiehajúce pásy (časti porastu) so šír-
kou 20 – 30 m, tvorené z drevín odolnej-
ších proti ohňu (smrekovec, jaseň, jelša, 
jarabina, osika), z ktorých sa odstraňuje 
horľavý materiál a vykonáva vyvetvova-
nie ihličnatých stromov minimálne do 
výšky 1,5 m. Tieto pásy sa zakladajú po 
oboch stranách vybraného protipožiar-
neho prvku (uvedených v  bodoch „a“ 
až „d“). Pásy je vhodné vytvárať už pri 
zakladaní porastov. 

Protipožiarna ochrana dočasne nezales-
nených, zaburinených plôch: Po odstrá-
není drevnej hmoty z územia, ktoré 
bolo postihnuté kalamitou, je potreb-
né vykonať preventívne opatrenia so 
zameraním na hliadkovaciu činnosť. 
K rozčleneniu sa využijú existujúce roz-
čleňovacie protipožiarne prieseky vy-
budované v kalamite, ktoré sa udržujú 
v nehorľavom stave.

Protipožiarna ochrana trávnatých kala-
mitných plôch: Po odstránení kalamit-
nej hmoty z územia, ktoré bolo po-
stihnuté kalamitou, sa musia vykonať 
preventívne opatrenia proti zaburine-
niu (vysoké trávy) vyžínaním a  roz-
členením väčších trávnatých holín 
s výmerou väčšou ako 10 ha na menšie 
(3 – 5 ha). K rozčleneniu sa použijú 
rozčleňovacie protipožiarne prieseky.

Obmedzenie rozsahu dopravy a vstupu 
verejnosti do národného parku v záujme 
ochrany prírody a krajiny: V prípade vy-
hlásenia stupňa požiarneho nebezpe-
čenstva (SHMU) „III – vysoké riziko“ 
a  „II – zvýšené riziko“ uplatniť ustano-
venie § 19 ods. 4 zákona 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny.  

Pôjde hlavne o uzatvorenie niekto-
rých turistických chodníkov (TZCH) 
v priestore kalamity, do doby zabezpe-
čenia splnenia navrhovaných opatrení, 
alebo úplného spracovania kalamity. 

Vyčistenie ochranného izolačného pásma 
v okolí turistických chodníkov: V priestore 
kalamity zabezpečiť vyčistenie ochran-
ného izolačného pásma v šírke mini-
málne 20 metrov od okraja turistického 
chodníka na každú stranu, s  prihliad-
nutím na profil terénu a podložie. Z uve-
deného priestoru je potrebné odstrániť 
horľavý materiál, biomasu (ťažbový od-
pad, vysoké a suché trávy, kríky, mŕtve 
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drevo), mimo stojacich stromov. Chod-
ník sprístupniť pre verejnosť až po spl-
není uvedených opatrení.

Uvedené ochranné izolačné pásy 
s minimálnou šírkou 20 metrov na-
vrhujeme vytvoriť aj v okolí štátnych 
a  lesných ciest, protipožiarnych roz-
čleňovacích pásov a rozčleňovacích 
protipožiarnych priesekov 

Vytvorenie ochranného izolačného pásma 
od okrajových objektov intravilánu a  sa-
mostatne stojacích stavieb: V priesto-
re postihnutom kalamitou vytvoriť 
ochranné izolačné pásmo v šírke 100 
metrov od okrajových objektov intra-
vilánov ako aj samostatne stojacich 
stavieb (hotel, ozdravovňa a pod.). 
Z  uvedeného priestoru odstrániť hor-
ľavý materiál, biomasu (ťažbový od-
pad, vysoké a suché trávy, kríky, mŕtve 
drevo), mimo stojacich stromov. 

Ochrana elektrovodov: Pod elektrovod-
mi a v  ich ochranných pásmach odstrá-
niť všetku kalamitnú hmotu. 
Pozn.: Zriaďovanie ochranných pásiem 
na ochranu elektroenergetických zaria-
dení upravuje zákon NR SR č. 70/1998 
Z.z. o energetike (§ 19). 

Bezpečné uskladnenie ťažbového odpadu: 
Ťažbový odpad po kalamite sústrediť 
vo vyhradených priestoroch. Tieto 
priestory musia byť zabezpečené proti 
šíreniu požiaru mimo priestor mini-
málne 20  metrovým celoobvodovým 
ochranným pásmom, z ktorého bude 
odstránený všetok horľavý materiál, 
vrátane biomasy (ťažbový odpad, su-
ché trávy, kríky, stojace stromy a pod.). 
V šírke minimálne 6  metrov od okraja 
vyhradeného priestoru vytvoriť nehor-
ľavú plochu (preoranie, prekopanie 
pôdy, nehorľavá spevnená plocha – 

betón, štrk a podobne). Plochu zabez-
pečiť dostatočným vodným zdrojom, 
prenosným hasiacim zariadením a trva-
lým hliadkovaním. Biomasu dlhodobo 
(viac ako 1 – 2 dni) nenavyšovať do 
väčšej výšky ako 5 metrov. 

Zvýšenie počtu protipožiarnych hliadok: 
Do hliadkovacej činnosti zapojiť dob-
rovoľníkov z radov DHZ spádových 
obcí prípadne aj pracovníkov ŠOP. 
Vzhľadom k možnosti využitia repre-
sívneho opatrenia, proti porušovaniu 
platnej legislatívy aj v oblasti ochra-
ny pred požiarmi v lesnom prostredí 
(§19 a §20 zákona č. 100/1977 Zb.), 
doporučuje sa do hliadok zaradiť čle-
nov Lesnej stráže a Stráže prírody 
(kontrola dodržiavania § 14 zákona 
č. 543/2002 Z. z.). 

Zhrnutie odporúčaní

•	  Zabezpečiť sprístupnenie všetkých lesných ciest a približovacích liniek.
•	  Spracovať čo najväčší objem kalamity do 31.3.2015, t.j. do predpokladaného 

začiatku jarného rojenia podkôrneho hmyzu v roku 2015.
•	  Spracúvať prednostne roztrúsenú kalamitnú hmotu.
•	  V maximálnej miere využívať pri spracúvaní kalamitnej hmoty metódu ce-

lých stromov.
•	  Pokračovať zároveň so spracovávaním stojacej kalamity podkôrneho hmyzu.
•	  Podľa možností využívať metódu „vnadenia kmeňov“.
•	  Asanovať zvyšky po ťažbe, aby sa znížilo riziko premnoženia lykožrúta lesklé-

ho a zároveň aj nebezpečenstva požiarov.
•	  Naletené drevo na skladoch je nevyhnutné odviezť z lesa pred vyletením 

chrobákov. V opačnom prípade je potrebné naletenú hmotu asanovať vhod-
ným spôsobom.

•	  V miestach, kde bude naletené drevo dlhodobo skladované (expedičné skla-
dy), je potrebné kmene s kôrou asanovať odkôrnením alebo chemicky.

•	  Na skladoch a v ich okolí inštalovať feromónové lapače väčšinou v pomere 
4 : 1 (lykožrút smrekový : lykožrút lesklý)

•	  Feromónové lapače inštalovať po spracovaní kalamitnej hmoty podľa potre-
by k porastovým stenám aby, sa znížil tlak podkôrneho hmyzu na oslabené 
stromy.

•	  Monitorovať stav napadnutia ležiacej kalamitnej hmoty, porastových stien 
a stromov vo vnútri porastov.

•	  Monitorovať stav populačnej hustoty na vyčistených kalamitných plochách 
pomocou feromónových lapačov.

•	  Zabezpečiť opatrenia proti vzniku požiaru.
•	  Novozalesnené plochy chrániť dostupnými metódami proti burine, tvrdo-

ňom a lykokazom rodu Hylastes sp.

Texty, tabuľky, grafy a fotografie publikované v tomto materiáli sú chráneným duševným vlastníctvom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a prá-
vach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení. Celý materiál ani žiadna jeho časť sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
rozširovať alebo reprodukovať. 
(1) Akékoľvek kopírovanie alebo vytlačenie textov a fotografií uverejnených v tomto materiáli za účelom ich ďalšieho publikovania a verejného šírenia je zaká-
zané resp. podlieha písomnému súhlasu vydavateľa. 
(2) Každá kópia tohto dokumentu musí obsahovať celé autorské právo v rovnakej podobe, ako je uvedené v originálnom materiáli. 
(3) Pri kopírovaní akejkoľvek časti tohto materiálu musí byť zabezpečené zreteľne citované autorstvo – viď citovanie materiálu ďalej. 
(4) Pri šírení a používaní materiálu nesmie dôjsť k jeho modifikovaniu.
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