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Princípy prírode blízkeho lesného hospodárstva:
(www.prosilva.org, Bauhus et al. 2013)

➢ stanovištne vhodná drevinová skladba

➢ vylúčenie holorubov

➢ dôraz na stabilitu ekosystému

➢ využívanie prírodných procesov (prirodzená obnova)

➢ orientácia na vývoj jednotlivých stromov

➢ zmiešané a rôznoveké, štruktúrne diferencované 
porasty



Terminológia

„Selection forest is like Jesus 
Christ, everybody knows Him, 
but only few have seen Him“ 
(Gemmel 2005, personal communication)

(O´Hara 2014)

✓ verejnosť, ochrana prírody 
- informovanosť

✓ „zelená lož“ - Škandinávia

3D:
Dáta, nie Dojmy +
Demonštračné objekty

✓ princípy ProSilva – jeden z 
mnohých alternatívnych 
prístupov k lesu vek. tried



Biodiverzita

✓ výhradne autochtónne dreviny – možné obmedzenie 
adaptability na zmenené ekol. podmienky (Bauhus et al. 2013)

✓ slnné a pionierske dreviny –
napr. dub min. plocha 0,25ha 
(0,5ha) (Schütz 2019)

 

✓ ochudobňovanie drevinovej skladby (buk, buk, buk ...)

✓ vyššia variabilita pestovných postupov = vyššia úroveň 
biodiverzity

✓ Natural Dynamics Silviculture (NDS) Aszalós et al. 2022



„I spent a lot of money on booze, birds [women] and 
fast cars – the rest I just squandered“
George Best (1946-2005)

Priority

✓ rôzni ľudia = variabilné priority

✓ odlišné priority = variabilné výsledky

? čo je cieľom
? aký je východiskový stav porastov
? aký je požadovaný stav porastov
? aké prostriedky je možné využiť



Ekonomika

výhody:

➢ žiadne zalesňovanie

➢ žiadne vyžínanie

➢ žiadna ochrana

➢ minimálne náklady na 

výchovu

➢ ťažba hrubého dreva 

(„Stück-Masse Gesetz“)

➢ využitie individuálnej 

rubnej zrelosti

➢ trvalý príjem

➢ ...

nevýhody:

➢ sprístupnenie porastov

➢ technologická disciplína

➢ poškodenie porastu

➢ ...

minimum spoľahlivých dlhodobých dát



Hospodárska úprava

„Od taxátorov nepotrebujem, 
aby mi vypisovali romány, zaujíma 
ma hlavne zásoba a prírastok“ 
(Alcnauer, Vrška, personal communication)

smrekový porast (sm 100), 30r:

stredný kmeň
PSL (RT) 13m, 13cm, 0,07 m3

skutočnosť 16m, 17cm, 0,17 m3

zásoba
PSL (RT) 153m3/ha
skutočnosť 378m3/ha



(Vencurik et al. 2012)

NPR Mláčik (5.lvs)
– rezervácia od r.1982
– 30r. vývoja bez zásahov -
minimálne zmeny v štruktúre

„Imitate nature and hasten its work, such is the fundamental 
maxim of silviculture“
Louis Parade (1802-1865), Forestry School Nancy

Čas je faktor



NPR Badínsky prales
– 1947 vetrová kalamita
- plocha 6 ha



(Jaloviar et al. 2017)





NPR Havešová
– 2012 vetrová kalamita
- plocha 9 ha

stav 2015









Zmeny klímy

zvýšená frekvencia disturbancií – potvrdený fakt (Schelhaas 
et al. 2003, Seidl et al. 2014, 2017)



Vývoj ťažieb a náhodných ťažieb na Slovensku od r.1980



Zmeny klímy

zvýšená frekvencia disturbancií – potvrdený fakt (Schelhaas 
et al. 2003, Seidl et al. 2014, 2017)

„Suitability of close-to-nature silviculture for adapting 
temperate European forests to climate change“ (Brang et al. 
2014)

➢ prírode blízke pestovanie obzvlášť vhodné pre 
obhospodarovanie lesov v podmienkach meniacej sa 
klímy

➢ jednotlive výberkový spôsob nezahŕňa všetky 
potenciálne adaptačné stratégie (jednotlivý výber -
malé porastové medzery)



Absencia habitatových stromov a nekromasy

dôsledok maximalizácie hodnotového prírastku





Absencia habitatových stromov a nekromasy

dôsledok maximalizácie hodnotového prírastku

„Silviculture for old-
growth attributes“ 
(Bauhus et al. 2009)

kľúčový význam pre 
biodiverzitu (bezstavovce, 
vtáky, nižšie aj vyššie rastliny)



32 900 ks NKS (Konôpka et al. 2014)
39 552 ks NKS (r. 2021)
70 380 ks JKS (r. 2021)

(Poľovnícka štatistická ročenka 2021)

+114% !!!

Raticová zver





dr. Eisenhauer 2022 (Štátne lesy Saska):

✓ „Poľovnícka štatistika, to je taká špecialita, ale v lese 
je to viac-menej len papier“

✓ „Výsledok nášho projektu bol, že neexistuje žiadna v 
praxi aplikovateľná metóda s dostatočnou 
spoľahlivosťou, ktorá by poskytla odhad populačnej 
hustoty a už vôbec nie populačnej štruktúry zveri“

✓ „Nerobíme žiadne sčítanie zveri, zásadný indikátor je 
stav vegetácie“

✓ „Akú chcete mať početnosť zveri? – No takú, aby les 
nebol zožratý a aby sme ho mohli pestovať bez 
ochrany“



„Verba docent, exempla trahunt“


