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Návrh  Stanovisko TK 

Základná podmienka:  

Nerealizovať ťažbu dreva od 1.3. do 
31.8. 
Prečo?  
V marci začínajú hniezdiť dravce, sovy, 
ďatle 

 
Časová  úprava  ťažby dreva  v rámci kalendárneho 
roka  je vykonávaná spôsobom zabezpečujúcim  
udržanie priaznivého stavu   biotopov  chránených 
druhov a podmienok pre ich prežitie a rozmnožovanie.  
Regulovaná je stanovením  špecifických podmienok  
pre to ktoré chránené vtáčie územie.  V PEFC štandarde 
ju upravujú  požiadavky:  
 
8.4.6.3 Ročné vykonávacie plány rešpektujú 
alebo zohľadňujú požiadavky a postupy príslušných 
programov starostlivosti o chránené územia a územia 
európskeho významu 
8.4.6.4 Hospodárske opatrenia v chránených územiach 
pod osobitnou ochranou štátu   sú vykonávané podľa 
najlepšej praxe a  všade tam, kde je to vhodné 
a možné podľa zásad PBHL s dôrazom na zachovanie 
predmetu ochrany, v prípade potreby sú   
konzultované  so ŠOP a dotknutými záujmovými 
skupinami.      
8.4.7.3 Vykonávané hospodárske opatrenia 
neohrozujú existenciu biotopov chránených druhov a 
osobitne cenných alebo vzácnych biotopov  v rámci 
širších časových a priestorových rámcov. Sleduje sa, či 
nemajú negatívny vplyv na udržanie a zlepšovanie ich 
stavu. 
8.4.7.4 Schválené programy starostlivosti o ohrozené 
druhy v lesoch, vrátane  biotopov ich sezónnej  
koncentrácie  a schválené programy ich záchrany, ako 
aj schválené programy starostlivosti o chránené územia 
alebo územia NATURA 2000, ktorých predmetom 
ochrany sú ohrozené druhy alebo  osobitne cenné 
a lebo vzácne biotopy sú rešpektované a dodržiavané. 

Ďalšie zásady:  

Ponechávať v les. porastoch min. 10% 
porastov dospieť do Klimaxového 
štádia 
Prečo?  
Aby hlucháne mohli tokať, aby orlom 
a bocianom čiernym nebolo potrebné 
podopierať hniezda – aby nespadli. 
Často sú tieto druhy kritériovými druhmi 
Chránených vtáčích území.     

Parametrizovať  povinnosť ponechania  lesných 
porastov do klimaxového štádia nie je správne  lebo  
nezohľadňuje veľkostné kritériá majetku účastníkov 
certifikácie ako aj vekovú štruktúru majetku.    
Obhospodarovanie lesov je prísne regulované či úž 
zákonom o lesoch, alebo zákonom o OPaK. Slovenská 
republika  patrí medzi popredné štáty Európy vo 
výmere chránených území a v rámci nich lesov 
osobitných prírodných hodnôt a pravidelne sa dopĺňa, 
Udržiavanie a zlepšovanie stavu biotopov   v PEFC 
štandarde ju upravujú  požiadavky:  
8.4.6.1 Pralesy a prírodne lesy s charakteristikami 
pralesa sú identifikované a je v nich vylúčené 



vykonávanie akýchkoľvek hospodárskych opatrení 
vrátane opatrení spojených so spracovaním alebo 
asanáciou kalamít v dôsledku prírodných disturbancií. 
8.4.6.5 Špecifické vzácne biotopy udržiavané 
lesohospodárskou činnosťou sú manažované postupmi 
rešpektujúcimi najnovšie vedecké poznatky, z výskumu 
prírodných  lesov,  princípy ochrany a zachovania 
týchto biotopov.  
8.4.6.6  Tradičné postupy udržujúce lesy osobitných 
prírodných hodnôt  dlhodobo v priaznivom stave sa 
podporujú a využívajú všade tam, kde je to možné. 
Sleduje sa, či manažmentové opatrenia nemajú 
negatívny vplyv na udržanie a zlepšovanie ich stavu. 
 
Lesy osobitných prírodných hodnôt sú lesy v „A“ a „B“ 
zónach národných parkov a chránených krajinných 
oblastí, prísnejších zónach chránených vtáčích území a 
lesy v maloplošných chránených územiach a ich 
ochranných pásmach (NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP), 
kde predmetom ochrany sú lesné ekosystémy veľmi 
významné z hľadiska ochrany biodiverzity, vrátane 
identifikovaných pralesov a pralesovitých zvyškov, 
ktoré vzišli z výsledkov národnej inventarizácie 
pralesov a doposiaľ nemajú zabezpečenú primeranú 
ochranu  

Ponechávať v les. porastoch odumreté 
stromy  
Prečo?  
Doterajšie zdôvodnenie bolo u lesníkov 
také, že im to prikazuje Protipožiarna 
smernica. Tento dokument platí u Lesov 
SR od 50-tych rokov min. storočia, je 
načase tento dokument aktualizovať.  
A odumreté stromy sú zárukou 
komplexného vývoja väčších druhov 
chrobákov (včítane chránených druhov). 

V PEFC štandarde to  upravujú  požiadavky:  
 
8.4.5.1 Počet stromov ponechaných na dožitie po 
ukončení obnovy je podľa podmienok najmenej  5 
vhodných jedincov materského porastu na 1 ha plochy 
porastu a to prednostne v bio skupinách. Sú dlhodobo 
jednoznačne identifikovateľné a po odumretí 
ponechané v poraste na prirodzený rozklad, 
8.4.5.2 Časti mŕtveho dreva v rôznom štádiu rozkladu 
a biomasy po výchovných a ťažbových zásahoch sú 
cielene ponechávané pre rozvoj biodiverzity (min. 10 
m³ na ha) 

Nezvyšovať v lesoch sieť lesných ciest 
Prečo? 
Hustá sieť lesných ciest vytláča z lesných 
porastov veľké šelmy, čo znižuje 
biodiverzitu lesných porastov. Napríklad 
neprítomnosť vlka v lesných porastoch 
spôsobuje nadmerné rozmnoženie sa 
diviakov a jelenej zveri a zvyšuje škody 
v lesoch aj na poliach.  

Hustota LDS je v rámci SK  veľmi variabilná. 
Nevyhnutné  budovanie novej  LDS  podlieha 
stavebnému konaniu, v rámci ktorého sa  posudzujú aj  
vplyvy umiestnenia trasy  cesty aj migračné trasy 
V PEFC štandarde to  upravujú  požiadavky:  
 
8.3.4.5 Projektovanie a budovanie   lesnej dopravnej 
infraštruktúry, vrátane dočasných približovacích ciest v 
dĺžke nad 50 m,  zohľadňuje ekologickú a 
environmentálnu hodnotu sprístupňovaného územia, 
posudzuje sa výskyt osobitne chránených území, 
vzácnych druhov fauny a flóry a migračných trás 
chránených živočíchov. Výstavba infraštruktúry v 
biotopoch kriticky ohrozených druhov je zakázaná.        



8.3.4.4  Výstavba ciest, mostov a ostatnej 
infraštruktúry musí byť plánovaná, legálna a 
uskutočňovaná spôsobom, ktorý minimalizuje 
obnaženie pôdy, erózny splach pôdy do vodných tokov 
a ktorý zabezpečuje ochranu prirodzenej funkcie a 
stavu vodných tokov. Na cestách musia byť 
vybudované a náležite udržiavané adekvátne 
odvodňovacie zariadenia. 

V NP a CHKO ponechávať min. 30% 
lesných porastov bez zásahov 
celoročne. 
Prečo? 
Fauna potrebuje najmä pre odchov 
mláďat aj v čase ruje – mať prírodu vo 
svojom teritóriu bez hluku motorových 
píl a bez výrubu stromov. Vytvoria sa 
ustálenejšie populácie a zníži sa tak 
migračný presun kopytníkov do 
agrocenóz.  
 

Parametrizovať  povinnosť ponechania  minimálne 30%  
lesných porastov bez zásahu  celoročne  z dôvodu 
vytvorenia podmienok pre rozmnožovanie a odchov 
mláďat nezohľadňuje skutočné nároky a etológiu zveri 
v kultúrne ovplyvnenej krajine.  Tzv. zóny kľudu, ticha 
stanovuje užívateľ poľovného revíru vo výhľadových 
plánoch  poľovného hospodárenia  v zmysle §21 ods.2 
vyhlášky 489/2013 Z.z,  ktorou sa vykonáva zákon 
o poľovníctve.  Ich manažment  je predmetom  
komunikácie  s záujmovou skupinou  - užívateľom 
poľovného revíru. 
V PEFC štandarde to  upravujú  požiadavky:  
 
7.3 Komunikácia  
Ohľadom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. 
Musí byť zabezpečená účinná komunikáciu 
a konzultácie s miestnymi komunitami a ostatnými 
záujmovými skupinami  Miestne komunity a dotknuté 
záujmové skupiny  majú nezastupiteľné miesto vo 
vzťahu k lesom. Lesy tvoria pre nich životné prostredie, 
priestor pre prácu a udržiavanie ich tradícií  a/alebo sú 
tiež premetom záujmu ich profesionálnych aj voľno 
časových aktivít v súlade s platnou legislatívou 
8.3.3.3 V poľovných revíroch v užívaní účastníka 
certifikácie sa stavy zveri a starostlivosť o ňu riadia 
podľa plánov schválených OŠS zabezpečujúcimi ich 
trvalú udržateľnosť. O produkcii zveriny je vedená 
evidencia.  
8.3.3.5 Poľovné hospodárenie nenarušuje prirodzený 
vývoj, stabilitu porastov a plnenie ďalších funkcií lesov.  
 

 


