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Stručná charakteristika ochrany prírody              

v lesoch na Slovensku 

 Priaznivý stav lesov na Slovensku v čase formovania národnej 
i európskej sústavy CHÚ – až 57 % zaradených do kategórií CHÚ. 

 Formovanie národnej sústavy CHÚ za socializmu  
 bez ohľadu na vlastníctvo, ale 

 s ohľadom na ekonomické a sociálne potreby štátu a regiónov 

 Zásadná zmena ochrany prírody pod vplyvom nových zákonov 
o ochrane prírody a krajiny č. 287/1995 a 543/2002: 
 uskutočňuje sa cez vydávanie zákazov a obmedzujúcich podmienok, 

namierených proti ľudským aktivitám, resp. cez povoľovanie výnimiek 
a udeľovanie súhlasov na takéto aktivity, 

 neukladá konkrétne opatrenia na zachovanie priaznivého stavu 
predmetu ochrany v lesoch v CHÚ, 

 chýba motivačný systém pre vlastníkov lesov na zabezpečovanie 
ochrany prírody. 

 Ochrana prírody na Slovensku nemá jasne a realisticky 
naformulovaný cieľový stav, ku ktorému by mal vývoj lesov v CHÚ 
smerovať. Programy starostlivosti sa dodnes nevypracovali. 



Stručná charakteristika ochrany prírody           

v lesoch na Slovensku 

 Zo dňa na deň sa zmenil prístup k lesom v CHÚ. „Dlhodobo“ 
formované a vedecky odôvodnené postupy starostlivosti o lesy sa 
obmedzujú a zakazujú! (hoci týmito postupmi sa vytvorili lesy 
dnešných CHÚ!) 

 Na ochranu biodiverzity v lesoch sa presadzujú extrémne metódy: 

1) bezzásahový manažment,  

2) ochrana prírodných procesov a  

3) ponechávanie lesov bez ochrany. 

 Lesy v CHÚ majú zmenenú štruktúru (nie sú to pralesy) 

 Ich prírodné hodnoty nie sú ničím výnimočné; možno ich 
dosiahnuť bežnou starostlivosťou.  

 Stratili schopnosť samoregulácie, sú homogénne, na veľkých 
plochách rovnakého veku – naraz zostarnú, odumrú často bez 
prirodzenej obnovy ! 



Lesy SR podľa stupňa ochrany 

 Pre územnú ochranu prírody sa v SR ustanovilo päť stupňov ochrany (SO) 

 V nich sa vymedzujú činnosti, ktorých výkon je obmedzený, pretože môžu mať negatívny 
vplyv na predmet ochrany 

 Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim SO zväčšuje 

 V CHÚ s 5. SO je zakázané vykonávať akékoľvek lesnícke hospodárske činnosti – sú 
ponechávané na samovývoj, resp. ochranu prírodných procesov 

 

SO 1 (chránené vtáčie územia) 

 SO 2 

 SO 3 

 SO 4 

 SO 5 

 

SO 1 (lesy vo voľnej krajine) 



Výmera CHÚ podľa stupňov ochrany 

 Súčasná výmera lesov v CHÚ s 5. bezzásahovým SO je 68,5 tis. ha 
 6,2 % z výmery CHÚ 
 3,5 % z výmery porastovej pôdy v SR 

 V CHÚ s 2., 3. a 4. SO je vykonanie ochranných opatrení a ich sprístupnenie závislé na 
vydaní súhlasu orgánu OP.  

 Vykonanie opatrení sa často nepovolí alebo sa povolí oneskorene, čo vedie k zhoršovaniu 
stavu CHÚ lesov.  

 ekologické a environmentálne škody (rozpad až zánik biotopov v CHÚ), 

 šírenie podkôrneho hmyzu do okolitých lesov (rezervácie a národné parky 
v horských lesoch sa stali zdrojom podkôrneho hmyzu), 

 negatívne finančné, ekonomické a spoločenské dopady 

 Požiadavky na rozširovanie  

 CHÚ s prísnou ochranou 

 sa stupňujú: 
 zonácia existujúcich CHÚ  

 s nižším SO;  

 zóna A = bezzásahový režim 

 prechodné zóny (až na 5 %  

 územia SR podľa návrhu  

 zákona o OPaK) 

 t. j. 245 tis. ha,  

 kde inde ako v lesoch ? 

Výmera lesných CHÚ: 1 103 244 HA
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Aká je v skutočnosti kvalita  

a efektívnosť ochrany prírody       

a prírodných hodnôt                          

v lesných CHÚ na Slovensku ? 



Západné a Vysoké Tatry – biotopy európskeho 

významu – SAO v roku 2000 



Západné a Vysoké Tatry – biotopy európskeho 

významu - SAO v roku 2010 

 



Kráľovohoľské Nízke Tatry – biotopy 

európskeho významu – SAO v roku 2000 



Kráľovohoľské Nízke Tatry – biotopy 

európskeho významu – SAO v roku 2010 



Ticha a Kôprová dolina (SAO 2000 a 2010) 

Tichá a Kôprová dolina – SAO predmetných biotopov v roku 2000 

 

Tichá a Kôprová dolina –  SAO predmetných biotopov v roku 2010 

s vyznačením obrysu vetrovej kalamity z roku 2004 (modrá farba) 

a smermi pohľadov na pozemné fotografie č. 6 a 7 

  
 



Fabova hoľa (SAO 2000 a 2010) 

Legenda: 

Značka SAO 

0 - 10 % 

11 – 20 % 

21 – 30 % 

31 – 40 % 

41 – 50 % 

51 – 60 % 

61 – 70 % 

71 – 80 % 

81 – 90 % 

91 – 100 % 

 Kalamita 2004 

 



Škody spôsobené zničením biotopov európskeho 

významu – podľa ich spoločenskej hodnoty 

 Rozpad smrekových biotopov európskeho významu na 
Slovensku = rozsah veľkoplošnej ekologickej katastrofy! 

 Výmera zničených biotopov EV (bez veľkoplošných kalamít z 
roku 2004):      6 790 ha 

 Spoločenská hodnota:    765 mil. € 

 Výmera „takmer“ zničených biotopov (SAO 51 % a viac):        

       3 350 ha 

 Ich spoločenská hodnota:    370 mil. € 

 Nedodržanie práva EÚ – porušenie smerníc: „Povinnosť 
zachovania priaznivého stavu BEV“ => môže mať dohru na 
Európskom súdnom dvore v Haagu  

 Zničenie 7 prísne chránených NPR lykožrútom smrekovým: 
Krížne, Nefcerka, Kotlov žľab, Jánošiková kolkáreň, Fabova 
hoľa, Babia hora a Pilsko 



Niektoré ďalšie škody a ujmy 

 Zhoršovanie zdravotného stavu a zničenie niektorých 

lesných ekosystémov a biotopov   v CHÚ = zníženie 

všeobecnej hodnoty lesných porastov (VHLP). 

 VHLP vypočítaná podľa vyhlášky MS č. 492/2004 Z.z. sa v 

porovnaní s rokom 2000 znížila v roku 2010 o 23,8 mil. €  

 Priemerné ročné zníženie VHLP v chránených územiach             

o 2,38 mil. €. 

 Čiastka náhrady majetkovej ujmy podľa platného 

nariadenie vlády SR o náhrade a spôsoboch výpočtu. 

Spolu: 22,4 mil. € ročne 

 Zvýšené náklady v lesoch na ochranné opatrenia 

v ochranných pásmach lesov v 5. stupni ochrany 



Ekonomické a sociálne dopady niektorých 

zákazov a obmedzení ochrany prírody 

 Zvýšené náklady na protipožiarnu ochranu chránených území 

 Obmedzovanie intenzifikácie lesného hospodárstva – nevyužívanie 
existujúceho prírodného potenciálu na zvyšovanie ekonomickej 
životaschopnosti lesníckeho sektora 

 Nárast byrokracie – zvyšovanie počtu a predlžovanie zbytočných 
legislatívnych konaní 

 Obmedzenia a predražovanie investícií – problémy s výstavbou 
diaľnic, neschvaľovanie výstavby priemyselných parkov, rekreačných 
stredísk a pod. 

 Dopady chýbajúcej infraštruktúry na rozvoj regiónov, bezpečnosť 
a zdravie obyvateľstva, možnosť cestovania v regióne vrátane 
sťaženého dochádzania za prácou, 

 Zvýšené náklady na bezpečnosť a ochranu zdravia návštevníkov 
prírody 

 Neprimerané a často zbytočné obmedzovanie využívania lesov 
v chránených územiach 



Neprimerané a často zbytočné obmedzovanie 

využívania lesov v chránených územiach 

 Priemerný jednoročný objem kalamitného dreva v CHÚ, ktorý 
orgány ochrany prírody nepovolili spracovať:  362 tis. m3 

Z toho vyplýva: 

 Strata príjmu v DSP:    167,8 mil. € 
DSP zhodnocuje 1 m3 dreva za 463,5 € 

 Z toho strata príjmu v LH:      16,3 mil. € 

 Záporná obchodná bilancia z dôvodu náhrady palivového dreva 
zemným plynom:      1,46 mil. €  

 Strata pracovných miest: 
 v lesnom hospodárstve:             923 

 v drevospracujúcom priemysle:   1 345 

 v dodavateľských sektoroch LH a DSP a nadväzujúcich sektoroch, napr. 
tlač a polygrafia 



Dopady na biodiverzitu a zmierňovanie 

klimatickej zmeny 
 Odumretím lesov na tisíckach hektárov došlo k: 

 ochudobneniu biodiverzity,  

 zníženiu výmery „zásobární“ uhlíka v lesoch a 

 jeho zrýchlené uvoľňovanie (vrátane veľkej časti pôdneho uhlíka) do 
atmosféry.  

 Takýmto prístupom orgány ochrany prírody (vedome, či nevedome) 
ignorujú plnenie cieľov Kjótskeho protokolu na znižovanie 
emisií skleníkových plynov:  
 Zhoršuje sa celková bilancia oxidu uhličitého v sektore lesného 

hospodárstva a využívania krajiny – lesy sa stávajú zdrojom CO2. 

 

 Nebezpečenstvo takejto „ochrany prírody“, založenej na „viere“, že 
prirodzený vývoj aj v neprirodzenom prostredí zabezpečí optimálny 
vývoj, je v tom, že je preň prípustná akákoľvek degradácia 
lesných ekosystémov, vrátane veľkoplošného odumierania 
lesov a straty druhov, ktoré sú samotným predmetom ochrany.  

 Na podporu takejto „ochrany prírody“ neexistujú žiadne vedecké 
dôkazy. 



Aká je v skutočnosti štandardizácia 

ochrany prírodných procesov 

(bezzásahovosti) v svetovej ochrane 

prírody ? 



Čo sú to štandardy ochrany prírody a kto ich 

definuje ? 

 Orgány ochrany prírody často odôvodňujú svoje požiadavky 

potrebou „vyhovieť medzinárodným štandardom“ 

 Skutočným štandardom je „európska sústava chránených území – 

NATURA 2000“ nariadená Európskou komisiou prostredníctvom 

dvoch smerníc o: 

 ochrane voľne žijúceho vtáctva 

 ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

 Kategórie chránených území podľa IUCN = nezáväzné 

odporúčania, ktoré môžu byť chápané ako štandardy 

 Všetko ostatné sú len názory určitých autorov alebo záujmových 

skupín 



Kategórie chránených území                              

a ciele ich manažmentu podľa IUCN (1994) 

Ia Ib II III IV V VI 

Kategória IUCN 

Cieľ manažmentu 

Prísna 

rezervácia 

Oblasť 
divočiny 

Národný 

park - 

ochrana 

ekosystémov 

a rekreácia 

Prírodná 
pamiatka 

alebo 

prvok 

Areál druhu 

alebo biotopu  - 

ochrana 

aktívnym 

manažmentom 

Chránená 
krajina -

ochrana rázu 

krajiny  

a rekreácia 

Chránená 

oblasť  

s trvalo 

udržateľným 

využívaním 

prírodných 

zdrojov 

Výskum 1 3 2 2 2 2 3 

Ochrana divočiny 2 1 2 3 3 - 2 

Ochrana druhovej  

a genetickej diverzity 
1 2 1 1 1 2 1 

Udržanie environmen-

tálnych služieb  
2 1 1 - 1 2 1 

Ochrana osobitých 
prírodných alebo 

kultúrnych prvkov 
- - 2 1 3 1 3 

Turistika a rekreácia - 2 1 1 3 1 3 

Vzdelávanie - - 2 2 2 2 3 

Trvalo udržateľné 

využívanie zdrojov 

prír. ekosystémov 

- 3 3 - 2 2 1 

Udržanie charakteris-

tických znakov kultúry 
alebo tradícií 

- - - - - 1 2 

Vysvetlivky: 1 – primárny cieľ, 2 – sekundárny cieľ, 3 – potenciálne možné využívanie 



Natura 2000 = jediný skutočný štandard 

 Európska komisia: „Natura 2000 nie je sústavou prísnych 

rezervácií“, ale naopak podporuje  trvalo udržateľné 

hospodárenie (často bezzásahovosť vylučuje) 

 Cieľom NATURA 2000 je: „priaznivý stav ochrany druhov 

a/alebo biotopov európskeho významu“ 

 Nóta EK (Doc Hab 05-06-08) uvádza: „proti zániku 

predmetu ochrany v územiach európskeho významu 

prírodnými procesmi treba, pokiaľ to je možné, zasiahnuť“ 

 Kvalitná časová a priestorová úprava lesa  = vhodný nástroj 

ochrany lesných biotopov 

 Územie európskeho významu môže byť zaradené do 

ľubovoľnej kategórie IUCN, ideálnou je kategória IV 



Na čo slúžia kategórie chránených území 

podľa IUCN ? 

Hlavné ciele:  

 Lepšie porozumenie pri komunikácii o CHÚ – zjednocovanie 
rôznych názvosloví a názorov v rôznych krajinách  

 Zaradenie CHÚ do kategórie podľa cieľov manažmentu a ich 
priority 

 Názvy niektorých kategórii IUCN sú zhodné s názvami národnej 
sústavy CHÚ (napr. národný park na Slovensku a kategória II 
IUCN); pre Slovensko to nie je nijako zaväzujúce   

 IUCN: „Skutočnosť, že vláda nazýva alebo chce nazývať územie 
národným parkom neznamená, že územie musí byť manažované 
podľa smerníc pre kategóriu II. Naopak, musí nájsť a aplikovať 
ten najvhodnejší spôsob manažmentu. Rozhodnutie o názve je 
vecou vlády a zainteresovaných strán.“    



Požaduje IUCN určitý režim ochrany, napr. 

bezzásahový ? 

 IUCN nás nenúti mať územia všetkých kategórií, naopak uvádza, že 

„regióny ako Európa, s dlho osídlenou krajinou a rozdrobeným 

vlastníctvom nie sú príliš vhodné pre vyhlasovanie území kategórie 

II, ale skôr kategórií IV až VI“ 

 Uvádza, že „Výber a skombinovanie vhodných manažmentov sú 

kľúčom k efektivite ochrany prírody“ 

 Podmienkou pre vyhlasovanie „prísnejších kategórií“ je aj 

zachovalosť alebo rekonštruovateľnosť územia 

 Rekonštrukcie sú vykonateľné:  

 Nielen „pomocou prírodných procesov“, ale aj 

 „časovo obmedzenými zásahmi“ a/alebo 

 „trvalými zásahmi“ (napr. výchova) 



Núti nás IUCN do zonácie chránených území ? 

 Údajná požiadavka deklarovaná ochranou prírody na Slovensku: 
„Jadrová (bezzásahová) zóna CHÚ má tvoriť 75 %“ 

 Skutočnosť podľa IUCN: 

 prevládajúca zóna ≠ bezzásahová zóna (ani sa nenazýva jadrovou). 
Má ísť o zónu s prevládajúcim manažmentom danej kategórie CHÚ 

 Zvyšných 25 % môžu tvoriť územia chránené menej prísne (napr. 
územia obcí a turistických stredísk, nárazníková zóna) alebo prísnejšie 
(napr. maloplošné CHÚ – rezervácie v rámci NP alebo CHKO) 

 IUCN umožňuje pravidlo „75 %“ obísť: 

 vyhlásením „tvrdých zón“ zakreslených v mapách s pravidlami danými 
legislatívou 

 považovaním jednotlivých zón za samostatné CHÚ (napr. osobitne vykazovať 
rezervácie, osobitne národný park) 

 Z uvedeného vyplýva, že súčasný stav rozdelenia (zonácie) VCHÚ 
na Slovensku vyhovuje požiadavkám IUCN a nie je potrebné ho 
meniť. 



IUCN verzus ekonomika a vlastnícke práva 

 IUCN požaduje rovnováhu medzi 

 nákladmi na ochranu prírody 

 prínosmi ochrany prírody a 

 dosiahnutie cieľov ochrany na čo najmenšej výmere 

 IUCN kladie veľký dôraz na rokovania s vlastníkmi  

a ostatnými dotknutými subjektmi 

 Súhlas s vyhlásením CHÚ nezakladá právo meniť 

podmienky poukazovaním napr. na nové 

„štandardy“: „Definície a kategórie chránených území 

nemajú byť využívané na ospravedlnenie obmedzovania  

práv vlastníkov užívať ich pôdu“  



Ostatné „štandardy“ 

 Ochrana prírody sa často odvoláva na ďalšiu literatúru, resp. 

jej autorov (napr. Margules, Pressey, Possingham, Soulé, 

Wilson), ktoré sú údajne štandardami „ochrany procesov“ 

 Skutočnosť: nejde o štandardy 

 mnohé myšlienky citovaných autorov sa neimplementujú ani        

v krajine ich pôvodu 

 väčšina týchto autorov je menej radikálna než naši „ochrancovia 

prírody“ (napr. ohľadom rokovaní so „stakeholdermi“, uznávania 

pozitívneho vplyvu manažmentu na chránené prírodné hodnoty) 

 mnohé z citovaných prác sa zaoberajú niečím iným, než sa to     

u nás prezentuje (napr. vytváraním návrhu siete CHÚ, nie jeho 

uvádzaním do praxe, čo autori považujú až za následný a 

omnoho ťažší proces) 



AKÁ JE SÚČASNÁ GLOBÁLNA 

A EURÓPSKA POLITIKA V OBLASTI 

TUOL A VYUŽÍVANIA DREVA AKO 

EKOLOGICKEJ, OBNOVITEĽNEJ 

A RECYKLOVATEĽNEJ SUROVINY ? 

Argumentácia environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych inštitútov 
v orgánoch EÚ  
Poznámka: Necitujú sa lesnícke európske dokumenty ako 
Lesnícka stratégia a Akčný plán EÚ pre lesy 



„Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec 

opatrení“ (Závery Rady k Bielej knihe Komisie) 

 Uznáva sa úloha trvalo udržateľného lesného hospodárstva pri 

znižovaní ohrozenia lesov zmenou klímy.“ 

V časti 4.3 Lesné hospodárstvo a využívanie lesov sa uvádza: 

 „K postupom trvalo udržateľného lesného hospodárstva na podporu 

ochrany lesov okrem iného patria: 

 riadne lesohospodárske plánovanie, ktoré môže prispieť k ľahšej 

adaptácii podporou vhodnejších drevín alebo väčšej genetickej rôznorodosti 

v rámci druhov; 

 udržateľná mobilizácia a ťažba dreva, ako aj investície do 

lesohospodárskych opatrení s cieľom zvýšiť stabilitu a odolnosť lesov 

z hľadiska dôsledkov zmeny klímy, vrátane znižovania rizika výskytu 

lesných požiarov, škodcov a víchric; 

 opatrenia na prevenciu požiarov, ako napríklad zriaďovanie a údržba 

protipožiarnych pásov, lesných ciest, vodných zdrojov, vhodný výber 

druhov drevín a pod. 



Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu o inovatívnom a trvalo udržateľnom 

lesníckom-drevárskom sektore v EÚ 

 „Európa vníma drevo ako strategickú surovinu, ktorej rozumné 
využívanie a spracovanie podporuje regionálny priemysel, rozvoj 
a zvyšuje zamestnanosť.“ 

 „Lesnícko-drevársky sektor  

 sa stáva jedným z pilierov globálnej ekonomiky; 

 významnou mierou prispieva k zmierňovaniu klimatickej zmeny 
ukladaním uhlíka  

1. v lesoch,  

2. v produktoch z vyťaženého dreva  

3. a jeho náhradou za neobnoviteľné suroviny a energiu“ 

 „Členské štáty, výrobné odvetvie a vlastníci lesov by mali 
podporovať aktívne trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov 
s cieľom prispieť k zmierňovaniu klimatickej zmeny, obnove 
biodiverzity pri súčasnom zvyšovaní dodávok dreva.“ 



Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru (EHSV) k Oznámeniu Komisie 

 „EÚ by mala aktívnejšie propagovať viazanie uhlíka 
v drevárskych výrobkoch a ich pozitívny prínos 
k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny.“ 

 „Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu o klimatickej zmene 
a energii z biologických zdrojov je práve teraz najvhodnejšia 
chvíľa na podporu zvýšeného využívania dreva a materiálov 
na báze dreva.“ 

 „Imidž celého odvetvia a jeho výrobkov by sa vďaka týmto 
argumentom mal zlepšiť. Ide o jedinečný prínos tohto odvetvia 
a je potrebné ho propagovať a zároveň šíriť viac informácií 
o komerčnej hodnote našich lesov.“ 

 „ ... výbor uznáva úlohu "polyfunkčného lesníctva", obáva sa 
však, že vlády niektorých krajín príliš uprednostňujú 
mimoprodukčné funkcie lesa na úkor komerčnej úlohy lesov 
ako producentov dreva.“ 



Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách 

o lesoch v EÚ (Európska komisia, 2010)  

 „Lesy vytvárajú úložiská uhlíka ... sú neodmysliteľnou súčasťou 
celosvetového cyklu uhlíka. Ich rast vyvažuje narastajúce koncentrácie 
skleníkových plynov v atmosfére.“  

 „Zhoršovanie kvality lesov má za následok nezanedbateľné emisie 
skleníkových plynov spôsobené rozkladom biomasy, mineralizáciou 
organických zložiek pôdy a požiarmi.“ 

 „Lesy sú zdrojom obnoviteľných surovín a obnoviteľnej energie, 
ktorými možno nahradiť produkty a zdroje energie s väčšou 
„uhlíkovou stopu“(fosílne palivá, plasty, kovy ...) znamená to menej 
skleníkových plynov v atmosfére.“ 

 „Z dlhodobého hľadiska sa dá očakávať, že k ochrane klímy najväčšou 
mierou prispeje stratégia TUOL zameraná na zachovanie alebo 
zlepšenie schopnosti lesa ukladať CO2, spolu s trvalo udržateľnou 
produkciou úžitkového dreva, buničiny a energie.“ 



Úloha prírody pri zmene klímy  

(Európska komisia, august 2009)  

 „Zmena klímy poškodzuje biodiverzitu. Je jednou z príčin straty 
biodiverzity. Ak však účinne nechránime biodiverzitu 
a ekosystémy, zmena klímy sa ešte urýchli“.  

 „Suchozemské a morské ekosystémy v súčasnosti absorbujú okolo 
polovice emisií CO2 pochádzajúcich z ľudskej činnosti ... zníženie 
budúcich emisií spočíva v udržiavaní zdravých ekosystémov 
a obnove znehodnoteného prostredia ...“ 

 Stavros Dimas, komisár EÚ pre životné prostredie napísal: „Zdravé 
ekosystémy sú základom každej stratégie na adaptáciu na zmenu 
klímy. Aktuálne hrozby straty, fragmentácie a znečistenia biotopov 
je potrebné riešiť“. 

 Achim Steiner, výkonný riaditeľ UNEP: „Namiesto udržiavania 
a podpory schopnosti prírody zachytávať uhlík a zadržiavať ho, sa 
v súčasnosti alarmujúcou rýchlosťou ničia svetové ekosystémy“. 



Otázka na záver –  

vyplývajúca z doposiaľ uvedeného 

 Z čoho pramení a čo je cieľom 
nezmyselného a ničím neodôvodneného 
ponechávania lesov v CHÚ Slovenska 
na „bezzásahový režim“ ... 

 a navyše rozširovanie takýchto území 
prostredníctvom zonácie národných 
a prírodných parkov (bezzásahová zóna, 
prechodná zóna) v návrhu zákona ??? 


