
 
 
 
 
 
 

1 
 

Technická univerzita vo Zvolene 

Lesnícka fakulta 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 

 

 

 

 

Projekt lesov osobitného určenia - ML Banská Štiavnica 

 
 

Krajinárska štúdia 
 
 

 

 

Vypracovali: 

doc.Ing. Róbert Sedmák, PhD. 

Ing. Jaroslav Vencúrik, PhD. 

Ing. Dušan Daniš, PhD. 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

Ing. Magdaléna Pichlerová, PhD. 

Ing. Veronika Murtinová 

Ing. Jakub Fuska, PhD. 

 

 

Júl 2022  



 
 
 
 
 
 

2 
 

Obsah 

Zadanie .................................................................................................................................................... 3 

1.  Úvod a ciele štúdie .......................................................................................................................... 4 

2. Charakteristika záujmového územia ................................................................................................... 6 

2.1  Vymedzenie územia ................................................................................................................ 6 

2.2  Základná charakteristika hospodárskeho stavu lesa a možnosti produkcie dreva ................. 8 

2.2 Stav lesa a územia vo vzťahu k rekreácií ..................................................................................... 12 

2.3 Stav  územia vo vzťahu k ekologickej stabilite a biodiverzite lesa .............................................. 18 

3.  Metodika ....................................................................................................................................... 20 

3.1 Kvantifikácia plnenia vybraných ekosystémových služieb .......................................................... 21 

3.2 Spôsoby a stratégie hospodárenia .............................................................................................. 26 

3.3 Simulácia rastu lesných porastov ovplyvnených rozličnými manažmentovými stratégiami ...... 36 

3.4 Návrh a generovanie alternatívnych aPSL ................................................................................... 40 

3.5 Stanovenie cieľov optimalizácie (hospodárenia) a výber optimálneho riešenia......................... 42 

3.6 Východiská rozvoja rekreačného potenciálu územia .................................................................. 45 

3.7 Výber lokalít funkčných zón a vstupných uzlov ........................................................................... 47 

4 Výsledky .............................................................................................................................................. 50 

4.1 Stanovenie cieľov hospodárenia na území Mestských lesov Banská Štiavnica ........................... 50 

4.2 Porovnanie vlastností a plnenia ES a biodiverzity medzi optimálnym a aktuálnym PSL ............. 53 

4.3. Návrh funkčných zón .................................................................................................................. 58 

4.4 Modifikácie optimálneho alternatívneho plánu hospodárenia vyvolané rozmiestnením 

rekreačno‐športových aktivít v krajine .............................................................................................. 66 

5. Všeobecné odporúčania a zásady hospodárenia posilňujúce preferované plnenie rekreácie 

a ekologickej stability lesa ..................................................................................................................... 68 

6 Záver ................................................................................................................................................... 70 

Literatúra ............................................................................................................................................... 72 

Prílohy .................................................................................................................................................... 74 

 

 

 

 

   



 
 
 
 
 
 

3 
 

Zadanie  

 

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy: 

Všeobecným zámerom štúdie  je príprava odborných podkladov pre vyhlásenie  lesov osobitného 

určenia na vymedzenej časti územia obhospodarovaného Mestskými lesmi Banská Štiavnica (ďalej ML), 

ktoré  sú    v   zákone  č.  326/2005  Z.z.  o lesoch  charakterizované  v §  14,  písmeno  c)  Rekreačné  lesy. 

Cieľom  je postupne upraviť  stav  lesa  tak,  aby poskytol  obyvateľom a návštevníkom mesta  kvalitný 

priestor  na  oddych,  pasívnu  a  aktívnu  regeneráciu,  poznávanie  a  príjemné  estetické  zážitky  na 

vymedzenom území. Pod vymedzeným územím sa bude chápať zoznam lesných porastov a ostatných 

pozemkov poskytnutých Zadávateľom štúdie obsiahnutý v prílohe 1.     

V zmysle  zákona  č.  326/2005  Z.z.  o lesoch,    lesy  osobitného  určenia  sú  lesy,  ktoré  boli  za  také 

vyhlásené  a ktorých  účelom  je  zabezpečovanie  špecifických  potrieb  spoločnosti,  právnických  osôb 

alebo  fyzických  osôb,  na  ktorých  zabezpečenie  sa  významne  zmení  spôsob  hospodárenia  oproti 

bežnému hospodáreniu. Ide o tzv. „osobitný režim hospodárenia“.  

V tejto súvislosti štúdia vypracuje: 

1. Návrh osobitného režimu hospodárenia  v nasledujúcich  30  rokoch  osobitne  pre  každú 

jednotku priestorového rozdelenia lesa v definovanom súbore lesných porastov vo vlastníctve 

a obhospodarovaní Mestských lesov Banská Štiavnica.  

2. Krajinársku štúdiu vo forme koncepčného zámeru (strategický dokument pre samosprávu), 

v ktorej sa navrhne optimálne krajinno‐priestorové usporiadanie rekreačných aktivít tak, aby 

došlo  k  redistribúcií  pohybu  návštevníkov  a  efektívnejšiemu  a  rovnomernejšiemu  využitia 

územia.        

Návrh  osobitného  režimu  hospodárenia  bude  založený  na  moderných  metódach  optimalizácie 

plnenia ekosystémových služieb plynúcich  z lesa  tak,  aby  na  vymedzenom  území  primárne  došlo 

k posilneniu rekreácie pri minimalizácií strát na produkcii dreva a súčasnom zachovaní alebo zlepšení 

biodiverzity  a statickej  stability  lesa  a to pri rešpektovaní obmedzení súvisiacich s plánovaným 

rozmiestením rekreačných aktivít v krajine. 

Optimalizácia hospodárenia bude urobená za celé vymedzené územie, na ktorom sa nachádzajú tak 

porasty  patriace  do  kategórie  lesov  hospodárskych,  ako  aj  porasty  ochranné.  Zásady  a postupy 

zakladania, pestovania a obnovy lesa   v kategórií  lesov hospodárskych potom môžu byť použité ako 

osobitný režim hospodárenia pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia.  

Dôležitou  požiadavkou  kladenou  na  projekt  lesov  osobitného  určenia  zo  strany  zadávateľa  je 

požiadavka, aby projekt reflektoval a zahŕňal v sebe rôznorodé požiadavky obyvateľov, návštevníkov 

a rozličných  záujmových  skupín  zainteresovaných na hospodárení  v lese  a  využívaní    krajiny  v okolí 

mesta Banská Štiavnica. Tieto budú zozbierané na verejných participatívnych stretnutiach a osobitných 

pracovných schôdzkach za účasti zainteresovaných strán.   
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1. Úvod a ciele štúdie 

Myšlienka vytvorenia lesov osobitného určenia v rámci územia obhospodarovaného MLBŠ siaha už 

do  minulosti,  kedy  boli  zaznamenané  snahy  o ich  vytvorenie.  Ing.  Peter  Mojžita  venoval  svoju 

diplomovú prácu problematike vytvorenia prímestských  lesov, v r. 1988 bola Lesoprojektom Zvolen 

vypracovaná štúdia o rekreačných lesoch pri Banskej Štiavnici. Hneď po revolúcií v r. 1992 vznikla ďalšia 

štúdia o stave a možnostiach využitia  lesov mesta Banská Štiavnica,  ktorej  autorom bol  Ján Hyben, 

Lesohospodárske služby Bratislava.  

Na  území mesta  Banská  Štiavnica  je  množstvo  záujmových  skupín  –  OOCR,  turisti,  cykloturisti, 

bežkári,  rôzne združenia, atď., ktorých záujmom je vo väčšej miere využívať  lesy   obhospodarované 

spoločnosťou Mestské lesy Banská Štiavnica (ML) na realizovanie svojich aktivít. V mnohých prípadoch 

sa  ich  požiadavky  prekrývajú  a  vylučujú,  preto  sa  predstavitelia  aktuálneho  vedenia  ML  rozhodli 

predložiť návrh vyhlásenia lesov osobitného určenia, kde by všetky činnosti boli zahrnuté a mohla ich 

využívať široká verejnosť s prihliadnutím na záujmy štátnej ochrany prírody.    

Návrh vytvorenia lesov osobitného určenia vychádza z požiadaviek narastajúceho tlaku zo strany 

turistických návštevníkov regiónu. Zároveň samotní obyvatelia mesta začínajú pociťovať narastajúci 

počet  návštevníkov  ako  neúnosný.  Zabezpečenie  rekreačných  potrieb  obyvateľstva  a vhodná 

redistribúcia jeho pohybu a pobytu v krajine je pri súčasnom plnom hospodárskom využití lesov danej 

lokality  náročná  úloha.  Z toho  titulu  je  žiadúce  pristúpiť  k vytvoreniu  lesov  osobitného  určenia, 

subkategória  rekreačné  lesy,  zabezpečujúcich  využitie  lesa    v prospech  širokej  verejnosti  a to  na 

základe  projektu  vypracovanom  pracovníkmi  Technickej  univerzity  vo  Zvolene  (TU),  v ktorom  by 

rôznorodé požiadavky obyvateľov a záujmových skupín mali byť zapracované.  

Projekt  TU  by  mal  byť  založený  praktickej  aplikácií  najmodernejších  postupov  multikriteriálnej 

optimalizácie  plnenia  viacerých  funkcií  identifikovaných  na  príslušnom  území  ako  kľúčové 

(označovaných modernou terminológiou aj ako ekosystémové služby, skratka ES). Uplatnenie takýchto 

postupov  otvára  dve  dôležité  možnosti:  (i)  participatívnu  konsenzuálnu  dohodu  o cieľoch 

hospodárenia na určitom území brániacu vzniku konfliktov, (ii) preverenie možnosti, či sa na určitom 

sledovanom  území  nedá  dosiahnuť  súčasné  zlepšenie  plnenia  všetkých  sledovaných  funkcií,  bez 

potreby robenia kompromisov.        

Cieľom  by  malo  byť  predovšetkým  predchádzanie  konfliktov  a dosiahnutie  všeobecnej 

konsenzuálnej  podpory  projektu,  ktorá  by  umožnila,  resp.  uľahčila  jeho  praktickú  implementáciu. 

Okrem toho by sa v tesnej v blízkosti mesta mal upraviť stav lesa tak, aby sa sám o sebe stal silným 

lákadlom  pre  návštevu  a rekreáciu.  To  by  malo  prispieť  k rozptýleniu  návštevníkov  do  väčšieho 

priestoru  a  zníženiu  enormne  narastajúceho  tlaku  v samotnom  pomerne  malom  meste  Banská 

Štiavnica, lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.        

Prvým krokom na dosiahnutie načrtnutých cieľov je prevod lesov hospodárskych na lesy osobitného 

určenia. V zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch,  lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také 

vyhlásené  a ktorých  účelom  je  zabezpečovanie  špecifických  potrieb  spoločnosti,  právnických  osôb 

alebo  fyzických  osôb,  na  ktorých  zabezpečenie  sa  významne  zmení  spôsob  hospodárenia  oproti 

bežnému hospodáreniu. Ide o tzv. „osobitný režim hospodárenia“. Do tejto kategórie patria porasty 
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plniace osobitné verejnoprospešné  funkcie vyplývajúce  zo  špecifických  celospoločenských  potrieb, 

ktoré významne ovplyvňujú (obmedzujú) spôsob ich obhospodarovania.  

Okrem svojej hlavnej funkcie (na základe ktorej boli vyhlásené) plnia tieto porasty spravidla aj ďalšie 

funkcie, miera ich významnosti však je nižšia. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že niektoré funkcie 

sa pri vyššej významnosti navzájom vylučujú, napr. rekreačná s vodoochrannou alebo s poľovníckou 

a podobne.  

Kategória  nie  je  definovaná  osobitnými  typologickými  jednotkami  (nesmú  to  však  byť  jednotky 

ochranného  charakteru),  miera  významnosti  určitej  funkcie  je  daná  výlučne  spoločenskou 

požiadavkou. Vyhlasovanie týchto lesov je preto v kompetencii štátnej správy lesného hospodárstva, 

návrh podáva obhospodarovateľ lesov alebo orgán štátnej správy 

Za lesy rekreačné možno vyhlásiť lesy prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou 

alebo rekreačnou funkciou. Hlavnou funkciou týchto porastov je slúžiť na rekreáciu obyvateľstva. Táto 

funkcia  lesa  sa  dá  chápať  veľmi  široko,  našou  súčasnou  lesníckou  legislatívou  je  podcenená.  V 

súčasnosti  sa do  tejto  subkategórie  zahŕňajú  len  vnútorné  zóny prímestských  rekreačných  lesov. V 

skutočnosti  však  rekreačnú  funkciu  plnia  vo  významnej  miere  aj  lesy  v  užšom  alebo  širšom  okolí 

všetkých sídiel, v okolí rekreačných stredísk a chatových osád a aj v okolí turistických chodníkov a ciest. 

Požiadavky na podporu rekreačnej  funkcie sú v mnohých ohľadoch v rozpore s požiadavkami na 

ostatné funkcie, a to aj na produkčnú funkciu. Aj keď ideálny rekreačný  les môže byť veľmi rôzny a 

spravidla značne odlišný od lesa prírodného, ľudia spravidla neradi vidia príznaky hospodárskej činnosti 

(rúbaniská,  odvozné  cesty,  sklady,  odpad  po  ťažbe,  mechanizmy  a  podobne).  Vyhlásením  lesov 

osobitného  určenia  so  zameraním  na  rekreačnú  a športovú  činnosť  dochádza  v záujmovom  území 

k zmenám v spôsobe hospodárenia a tým spravidla aj k obmedzeniu výšky ťažieb. Nutnosť obmedziť 

výšku  ťažieb  však  nie  je  automatická,  oveľa  dôležitejší  je  druh  použitých  pestovných  postupov  a 

ťažbových zásahov a najmä spôsob ich realizácie.     

Odlišnosť  obhospodarovania  týchto  porastov  závisí  potom  od  toho,  aký  význam  sa  rekreačnej 

funkcii prikladá. Hospodárenie vždy vychádza zo schváleného projektu. V súčasnosti sa vzhľadom na 

nedostatok financií vo väčšine týchto lesov na Slovensku hospodári prevažne bežným spôsobom, tak 

ako v hospodárskych lesoch. Hlavný dôvod ponechávania týchto porastov v kategórii lesov osobitného 

určenia je často aj vytvorenie rámca pre odškodňovanie vlastníkov za škody spôsobené rekreáciou. 
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2. Charakteristika záujmového územia  

2.1 Vymedzenie územia 

Riešené  územie  predstavuje  územie  Mestských  lesov  Banská  Štiavnica.  Územie  je  disjunktívne 

a predstavujú ho tri viac menej kompaktné celky. Prvým sú lesy od Úvoznej ulice po Vodárenskú v okolí 

Glanzenbergu, po východnej a severnej strane od Veľkého Vodárenského tajchu a dole pod hrádzou 

tajchu,  lesy od cesty na Šobov po Veľký Vodárenský  tajch a na severe až po  tajch Červená studňa. 

Najväčšou časťou sú lesy západne od Červenej studne po hrebeň prechádzajúci cez Zadné Rosniarky 

a Paradajs, lesy východne od hrebeňa Paradajs – Predné Rosniarky – takmer až k Tanádu, lesy severne 

od  Hornej  Rovne,  v okolí  tajchu  Klinger  až  prakticky  po  ulicu  J.K.Hella  a lesy  medzi  spomínaným 

hrebeňom  a západným  okrajom  intravilánu  Banskej  Štiavnice.  Do  riešeného  územia  patria  aj  lesy 

v okolí Svätotrojičného vrchu severne od cesty Pod Trojickým vrchom, západne od ulice J.K.Hella až po 

zástavbu na ulici Na Zigmund šachtu. Riešené územie približuje obrázok 2.1. 

 
Obrázok 2.1: Hranica riešeného územia Mestských lesov Banská Štiavnica. 
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Súčasné využitie lesných pozemkov približuje obrázok 2.2, charakteristika lesných porastov je 
uvedená nižšie, podrobne v kapitole 2.2. 

 

Obrázok 2.2: Charakter využitia lesných pozemkov na území Mestských lesov Banská Štiavnica. 
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2.2 Základná charakteristika hospodárskeho stavu lesa a možnosti produkcie dreva  

Záujmové  územie  Mestských  lesov  Banská  Štiavnica  (ďalej  len  MLBŠ)  spadá  z hospodársko‐

úpravníckeho hľadiska do dvoch lesných celkov, a to do lesného celku Banská Štiavnica II (LC určený 

rozhodnutím  č. OU‐BB‐OOP4‐2016/021227  zo  dňa  27.6.2016,  vydaného Okresným úradom Banská 

Bystrica ‐ Odborom opravných prostriedkov) a lesného celku Lesy Kozelník (LC určený rozhodnutím č. 

OU‐BB‐OOP4‐2018/019226 zo dňa 27.6.2018, vydaného Okresným úradom Banská Bystrica ‐ Odborom 

opravných prostriedkov). Z celkovej výmery lesných porastov MLBŠ 173,71 ha sa v lesnom celku Banská 

Štiavnica II nachádza 172,72 ha a v lesnom celku Lesy Kozelník 0,99 ha. Uvedená výmera pozostáva 

z 84 lesných porastov a 127 jednotiek priestorového rozdelenia lesa.  

Z hľadiska kategorizácie  lesov predstavuje výmera ochranných  lesov v MLBŠ 95,47 ha,  z toho na 

subkategóriu a (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach) pripadá 12,84 ha a na subkategóriu 

d (ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy) 82,63 ha. Zvyšných 78,24 ha predstavujú lesy 

hospodárske.  V relatívnom  vyjadrení  tvoria  ochranné  lesy  54,96%  a hospodárske  lesy  45,04% 

z celkovej výmery lesných porastov v MLBŠ (Obr. 2.3).  

 

 

Obrázok 2.3: Kategórie lesov a ich zastúpenie v MLBŠ  

Vyššie  zastúpenie  ochranných  lesov  je  primárne  dané  prevahou  strmých  sklonov  v lesných 

porastoch na sledovanom území (Obr. 2.4). 

Celé územie MLBŠ je súčasťou CHKO Štiavnické vrchy s 2. stupňom ochrany prírody. Nachádza sa tu 

aj maloplošné chránené územie CHA Michalské rašelinisko.  

Z typologického hľadiska je v MLBŠ zastúpených celkovo 10 hospodárskych súborov lesných typov 

(HSLT). Z nich najzastúpenejšími sú HSLT č. 496 Kamenité bučiny s lipou (ochr. rázu), skupina lesných 

typov SLT Fagetum typicum, HSLT č. 416 Kamenité bučiny s lipou, SLT Fagetum typicum, HSLT č. 311 

Živné dubové bučiny, SLT Querceto‐Fagetum, HSLT č. 445 Kyslé bučiny s jedľou a dubom, SLT Fagetum 

quercino‐abietinum a HSLT č. 417 Sutinové lipové bučiny, SLT Tilieto‐Aceretum. Z pohľadu vegetačnej 
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stupňovitosti spadá územie MLBŠ do 2. až 4. lesného vegetačného stupňa. Najzastúpenejším je 4. lesný 

vegetačný stupeň (bukový), ďalej nasleduje 3. (dubovo‐bukový) a 2. (bukovo‐dubový) lesný vegetačný 

stupeň.  Drevinové  zloženie  porastov  je  silne  pomenené  a mimoriadne  pestré  (Tab.  2.1).  Namiesto 

fytocenologicky indikovanej dominancie buka a duba je najzastúpenejšou drevinou podľa zastúpenia 

na zásobách smrek. Nadnormálne zastúpenie majú aj jedľa, smrekovec a borovice.  

 

 

Obrázok 2.4: Sklonové pomery na záujmovom území 

Veková štruktúra lesných porastov reprezentovaná vekovými triedami má dvojvrcholový tvar, ako 

to vyplýva z Obr. 2.5. Výrazne dominujú predovšetkým mladšie porasty vo vekovom rozpätí 21 až 60 

rokov  (vekové  triedy  2  a 3),  ktorých  sumárne  zastúpenie  z celkovej  výmery  porastovej  plochy 
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predstavuje až 73,2%. Naopak pomerne nízke zastúpenie (20,9%) dosahujú výmery starších porastov 

s vekom presahujúcim 80 rokov (vekové triedy 5 až 8). 

 

 

Obrázok 2.5: Zastúpenie vekových tried z výmery lesných porastov v MLBŠ 

 

Lesné  porasty  v MLBŠ  sú  tvorené  zmesou  ihličnatých  (77,27%)  a listnatých  drevín  (22,73%). 

Najzastúpenejšou drevinou je smrek, ktorého podiel na zásobe porastov predstavuje až 45,53%. Ďalej 

nasledujú dreviny jedľa (14,16%), smrekovec (11,16%), buk (9,99%) a javor horský (6,02%). Zastúpenie 

ostatných drevín neprevyšuje jednotlivo 5% (Tab. 2.1).  

Tabuľka 2.1: Zásoby, zastúpenie a bonity drevín v MLBŠ 

No. Drevina Zásoba 
m3 

Zásoba 
m3.ha‐1 

Podiel 
% 

Kum. Podiel 
% 

Bonita 

1 Smrek 15284  87,99  45,53  45,53  32 

2 Jedľa 4754  27,37  14,16  59,69  32 

3 Smrekovec 3745  21,56  11,16  70,84  28 

4 Buk 3354  19,31  9,99  80,83  26 

5 Javor horský 2020  11,63  6,02  86,85  30 

6 Borovica 1631  9,39  4,86  91,71  22 

7 Dub zimný 891  5,13  2,65  94,36  24 

8 Borovica čierna 514  2,96  1,53  95,90  24 

9 Hrab 503  2,90  1,50  97,39  24 

10  Jaseň  175  1,01  0,52  97,91  32 

11  Čerešňa  159  0,92  0,47  98,39  28 

12  Dub cér  139  0,80  0,41  98,80  28 
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No. Drevina Zásoba 
m3 

Zásoba 
m3.ha‐1 

Podiel 
% 

Kum. Podiel 
% 

Bonita 

13  Osika  132  0,76  0,39  99,20  16 

14  Lipa  110  0,63  0,33  99,52  26 

15  Jarabina  63  0,36  0,19  99,71  16 

16  Javor mliečny  54  0,31  0,16  99,87  32 

17  Agát  16  0,09  0,05  99,92  12 

18  Smrek pichľavý  9  0,05  0,03  99,95  28 

19  Breza  7  0,04  0,02  99,97  20 

20  Jelša  7  0,04  0,02  99,99  14 

21  Javor poľný  3  0,02  0,01  100,00  22 

22  Duglaska  1  0,01  0,00  100,00  36 

  Spolu/Priemer 33571 193,3 100  30 

 

Zásoba lesných porastov v MLBŠ k začiatku platnosti PSL predstavuje hodnotu 33 571 m3, z toho na 

lesy hospodárske pripadá 14 666 m3 (187,45 m3.ha‐1) a na lesy ochranné 18 905 m3 (229,26 m3ha‐1). 

V relatívnom  vyjadrení  tvorí  zásoba  v hospodárskych  lesoch  43,69%  a v  lesoch  ochranných  56,31% 

z celkovej zásoby. 

Celková ťažba predpísaná PSL na desaťročie sa pohybuje na úrovni 4 680 m3, čo predstavuje iba 

26,9 m3ha‐1 (Tab. 2.2).  

Tabuľka 2.2: Predpis výchovnej a obnovnej ťažby pre jednotlivé kategórie lesa v MLBŠ 

Kategória lesa Výchova Obnova Spolu  Výchova Obnova Spolu 
 m3 m3  m3   m3.ha‐1 m3.ha‐1  m3.ha‐1 

Hospodársky 1020 1359  2379   5,9 7,8  13,7 
Ochranný 1315 986  2301   7,6 5,7  13,2 

Spolu 2335 2345 4680  13,4 13,5 26,9 

 

Na  obnovnú  ťažbu  pripadá  2345  m3  (50,11%)  a na  výchovnú  ťažbu  2335  m3  (49,89%).  Výchova 

prečistkami na obdobie desiatich rokov je plánovaná spolu na ploche 40,21 ha. 

Aktuálne  možnosti  ťažby  dreva  sú  teda  značne  limitované.  Na  území  sa  vyskytuje  vysoký  podiel 

mladých porastov (následné generácie po nedávno ukončených obnovách) a vysoký podiel ochranných 

lesov  (s  predlženými  rubnými  a obnovnými  dobami  a snahou  o trvalé  krytie  pôdy).  Významné 

zastúpenie majú porasty označené  síce  ako vysokokmenné,  ale podobajúce  sa  viac na výmladkové 

spásané porasty (napr. zarastajúce haldy pod Rosniarkami). 

Na druhej strane vysoké zastúpenie smreka a mierne nadpriemerné bonity najzastúpenejších drevín 

naznačujú,  že  pri  dobrej  pestovnej  starostlivosti  môže  byť  produkcia  dreva  v budúcnosti  na  veľmi 

dobrej  úrovni,  ak  smrekové  porasty  zvládnu  negatívne  dopady  posilňujúcej  sa  klimatickej  zmeny 

(najmä  predlžujúce  sa  periódy  sucha).  Budúcnosť  smreka  na  danom  území  je  vo  všeobecnosti 

najväčším rizikom a neistotou vo vzťahu k plneniu všetkých sledovaných ekosystémových služieb.  

 



 
 
 
 
 
 

12 
 

2.2 Stav lesa a územia vo vzťahu k rekreácií  

Z hľadiska  využitia  riešeného územia na posilnenie  rekreačných aktivít  v území  ide o strategické 

územie,  ktoré bezprostredne nadväzuje na  intravilán Banskej  Štiavnice.  Časť  územia,  najmä v okolí 

Červenej studne a Paradajsu, v letnom období aj oblasť tajchov  Klinger a Veľká Vodárenská, je už aj 

v súčasnosti  intenzívne  využívaná  a navštevovaná,  čo  umožňuje  sieť  existujúcich  turistických 

chodníkov, náučných trás, cyklistických trás a bežkárskych tratí. Ďalšie lokality, aj keď významovo veľmi 

dôležité,  v okolí  Hornej  Rovne,  tajchu  Ottergrund,  či  Glanzenbergu,  sú  využívané  menej  a najmä 

krátkodobo. Súčasťou riešeného územia sú aj lokality prakticky bez rekreačného využitia, napr. oblasť 

Svätotrojičného  vrchu,  Zadných  Rosniarok  a priestor  medzi  Hornou  Rovňou  a hrebeňom  Tanád  – 

Paradajs. 

Riešené územie je však heterogénne, čo podporuje jeho atraktivitu a potenciál ďalšieho rozvoja vo 

vzťahu k posilňovaniu rekreačného významu. Územie je zároveň dostatočne veľké, aby doň bolo možné 

umiestňovať  ďalšie  atraktory  podporujúce  najmä  dĺžku  pobytu  návštevníkov.  Potenciál  rozvoja 

rekreačných  aktivít  je  silno  podporený  prírodnými,  kultúrno‐historickými  aspektmi,  či  historickým 

významom  a jedinečnosťou  Banskej  Štiavnice  pri  rozvoji  baníctva,  lesníctva  a v neposlednom  rade 

i urbanizmu v Európskom priestore, ktoré môžu byť inšpiráciou pre tvorbu rekreačných priestorov. 

Na  druhej  strane  však  treba  konštatovať,  že  v niektorých  častiach  riešeného  územia  je  už 

v súčasnosti  intenzívny  turistický  ruch,  čo  vedie  ku  vzniku  stretov  záujmov  jednotlivých  skupín 

návštevníkov  (turisti,  bežkári,  cyklisti),  alebo  vôbec  k napätiu  vo  využití  rekreačnej  krajiny,  keď  pri 

sezónne  vysokom  zaťažení  existujúcich  trás  a nižšej  kapacite  pobytových  priestorov  dochádza 

k zníženiu pocitu pohody, čo zanecháva dojem nízkej kvality rekreačného prostredia. V súčasnosti za 

takéto miesto treba považovať najmä Červenú studňu, ktorá tvorí významný nástupný bod pre väčšinu 

turistických,  bežkárskych  i cyklistických  trás,  tiež  problematické  sú  trasy,  kde  dochádza  k stretu 

turistov,  cykloturistov  a bežkárov.  Sprievodným  znakom  súvisiacim  s poddimenzovaným  uzlom  je 

v tomto prípade aj nedostatok parkovacích miest, či gastronomických a ďalších služieb, ktoré sa navyše 

v tomto  priestore  ani  nedajú  adekvátne  riešiť  bez  ujmy  na  súčasnom  vzhľade  lokality  a  kvalite 

prírodného prostredia. 

Základnou  charakteristikou  územia  vo  vzťahu  k rekreačnému  využitiu  je  prítomnosť  značne 

svahovitého  terénu.  To  spôsobuje  problém  pohybu  mimo  vybudovaných  chodníkov  a značených 

turistických trás, na druhej strane otvára možnosť viacerých krásnych výhľadov na krajinu. Územie je 

krajinársky  pomerne pestré,  keďže na  území  sa  striedajú  lesy,  lúky  a pastviny  s vodnými  plochami. 

Terén je v drvivej väčšine morfologicky pretvorený banskou činnosťou a má veľmi bohatú históriu vo 

vzťahu k človeku. Na území sa vyskytuje viacero štôlní, povrchových dobývok a technických pamiatok 

(napr. banské jarky). Okrem toho sa na území nachádzajú aj niektoré prírodné zaujímavosti, akými je 

napr. Michalštôlnianske rašelinisko.  

Na území je tak pomerne veľa atraktantov pre návštevníkov a už existejúcej, hoci nesystematicky 

budovanej rekreačnej infraštruktúry (Obr. 2.6).  
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Obrázok 2.6: Rekreačná infraštruktúra západne od mesta Banská Štiavnica (zdroj: mapy.cz) 

 

Konkrétne, na území sa nachádzajú:  

‐ Viaceré  značené  turistické  trasy  (diaľková  trasa  hrebeň  Paradajs‐Tanád,  Barborská  cesta,  ...) 

s významnou križovatkou a nástupným bodom Červená studňa,  

‐ Viaceré diaľkové cyklotrasy, ale aj zemné cesty využiteľné na cykloturistiku,  

‐ Viaceré vyhliadky na krajinu a mesto (Glanzenberg, Paradajs, Rosniarky, ...),  

‐ Parkovisko, bufet a reštaurácia Červená studňa,  parkovisko, penzión a reštaurácia Altmayer Horná 

Roveň, 

‐ Stoly, lavičky a posedenia (napr. Rosniarky), 

‐ Náučné chodníky (Andreja Kmeťa, Milana Kapustu, Geologický náučný chodník), 

‐ Významné archeologické nálezisko Glanzenberg, 

‐ Tajchy Veľká a Malá Vodárenská, Otergrund a Klinger,  

‐ Prírodná atrakcia Rašelinisko pri štôlni Michal, 
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‐ Celý rad geologických, banských alebo kultúrnych zaujímavostí ‐ Kalvária Horná Roveň, Pracháreň, 

pripravovaný skanzen ľudovej baníckej architektúry, pingy pod Glanzenbergom, uzavreté banské 

šachty, haldy atď. 

Ako bolo uvedené vyššie, veľká časť silne sklonitého riešeného územia už aj v súčasnosti disponuje 

existujúcou  sieťou  turistických  chodníkov  a  náučných  trás.  Situáciu  so  súčasným  trasovaním 

turistických, cykloturistických a bežkárskych chodníkov a ciest (obrázok 2.7 a 2.8).  

 
Obrázok 2.7: Umiestnenie a rozsah optimálnych sklonov pre rozvoj aktivít v riešenom území 
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Obrázok 2.8: Súčasné sprístupnenie riešeného územia Mestských lesov Banská Štiavnica a okolia 

trasami podľa charakteru ich využitia . 
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Hlavná koncentrácia stávajúcich trás je umiestnená západne od intravilánu mesta Banská Štiavnica, 

teda v oblasti hrebeňa a pod hrebeňom Paradajs – Tanád. Táto oblasť je turisticky najviac navštevovaná 

a  láka  turistov, cykloturistov a v zimnom období aj bežkárov. Významným nástupným miestom pre 

rekreačné  aktivity  v  tomto  priestore,  či  turistickým  uzlom,  je  Červená  studňa,  ktorá  však  svojimi 

možnosťami často nepokrýva nápor návštevníkov, najmä čo sa týka možností parkovania, a absentuje 

tu aj ponuka gastroslužieb. Červenú studňu musíme vnímať ako spontánny turistický uzol, a to podľa 

celkového charakteru už na prvý pohľad miesta bez väčších investícií. Uzol sa tu vytvoril prirodzene, 

pretože predstavuje najbližšie autom dostupné miesto k vrcholu Paradajs a dobrá je aj dostupnosť z 

centra mesta. Paradajs patrí k najnavštevovanejším miestam celých Štiavnických vrchov, a to najmä 

kvôli výhľadovým možnostiam na mesto Banská Štiavnica  i na veľkú časť pohoria Štiavnické vrchy a 

prirodzene aj na širší priestor stredného a čiastočne aj západného Slovenska. To a časová dostupnosť 

z neho robia obľúbenú lokalitu.  Návštevnosť Paradajsu  súvisí s blízkosťou mesta a nízkou náročnosťou 

trasy. Výborným východiskovým bodom pre Červenú studňu a Paradajs  je Námestie  Svätej Trojice, 

ktoré však slúži na vstup prevažne pre peších. Samotný vrchol Paradajsu je v súčasnosti pokrytý lesom, 

preto  vyhliadkové body,  o  ktorých hovoríme,  sú  viazané na masív Paradajsu,  a  to  (1)  na  vyhliadku 

západne od vrcholu, kde je umiestnený kríž, a (2) na lokalitu Predné Rosniarky, ktoré poskytujú výhľady 

doplnené orientačnými infotabuľami o videnej krajine. Práve lokalita Predné Rosniarky predstavuje na 

hrebeni Paradajs – Tanád jedinú významnejšiu lokalitu, kde sa návštevníci môžu zdržať aj dlhší čas. 

Spomenúť treba aj expozíciu Geoparku, ktorá je tu umiestnená, no jej atraktivita, či význam v tejto 

lokalite je zanedbateľný, či sporný. Väčšina trás (turistických, cykloturistických, bežkárskych) v tomto 

priestore je vedená vrstevnicovito pod hrebeňom, či po úpätí masívu a spája Červenú studňu s Hornou 

Rovňou,  ktorá  však  svojou  návštevnosťou  rádovo  zaostáva  a  Hornú  Roveň  navštevuje  len  zlomok 

návštevníkov  tohto priestoru,  a  to  aj  napriek  tomu,  že  dostupnosť,  atraktívnosť  sú  porovnateľné  s 

Červenou studňou a navyše Horná Roveň je vybavená aj gastroslužbami. Jednotlivé spojovacie trasy 

medzi Červenou studňou a Hornou Rovňou poskytujú len málo lokalít, kde sa návštevník môže zdržať 

dlhší čas a sú to najmä tajchy: Ottergrund a Klinger. Ďalším navštevovaným tajchom v priestore pod 

Paradajsom  je  aj  Veľký  Vodárenský  tajch,  ktorý  leží  uprostred  spojnice  Námestie  Svätej  Trojice  a 

Červená studňa. Spomedzi spomínaných tajchov sú gastroslužby dostupné len na tajchu Klinger, aj to 

len sezónne. V nadväznosti na to musíme trasy vedúce týmto územím považovať do značnej miery len 

za prechodové s nízkym, resp. krátkodobým potenciálom zdržania sa návštevníka v lokalite. Veľkým 

plusom  však  je,  že množstvo  chodníkov  umožňuje  vytvárať  rôzne  dlhé  a  rôzne  náročné  okruhy  na 

prechádzky, či jazdy bicyklom a v zime na bežkách. Naopak zásadným nedostatkom je slabé vybavenie 

trás atraktormi, ktoré by dokázali zdržať návštevníka v území a chýbajúce gastroslužby, za ktorými sa 

musí návštevník vracať do mesta, ktoré je už dnes silno atakované vysokou návštevnosťou. 

Ďalšia lokalita riešeného územia, Glanzenberg, je v súčasnosti len málo navštevovaná. Prechádza 

tadiaľ náučný chodník, ktorý síce zvýrazňuje dôležitosť  lokality z kultúrno‐historického hľadiska, ale 

samotná atraktivita lokality je pomerne nízka, preto aj schopnosť zdržať návštevníkov na tejto lokalite 

je minimálna. Akákoľvek Infraštruktúra tu absentuje.  

Ostatnou lokalitou riešeného územia je Svätotrojičný vrch, ktorý v súčasnosti nie  je napojený na 

turistické trasy, jej potenciál v súčasnosti nie je využitý. Napriek tomu, že je tu zachovaná najstaršia 

pracháreň  na  svete, miesto  nie  je  vyhľadávané  a  návštevnosť  tento  lokality  je minimálna. Napriek 
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blízkosti  Banského  múzea  v  prírode  a  neďaleko  vedúcej  červenej  turistickej  značke  sa  tu  doteraz 

infraštruktúra  nerozvinula,  pretože  tu  chýba  potrebný  atraktor,  ktorý  by  zvýšil  záujem  o  návštevu 

lokality. 

V neposlednom rade na tomto mieste treba upozorniť na množstvo kultúrno‐historických hodnôt 

územia, ktoré fyzicky asi najlepšie reprezentuje vodohospodárska sústava tajchov a banských jarkov. 

Tie sú v území viac‐menej zachované, identifikovateľné a do veľkej miery obnoviteľné. Práve sústava 

banských jarkov má potenciál do veľkej miery reprezentovať kontinuitu historického vývoja krajiny, ale 

aj  jednotlivých  lokalít  –  atraktorov  –  územia.  Do  veľkej  miery  trasy  banských  jarkov  sprevádzajú 

súčasné alebo navrhované trasy, resp. tieto vedú v ich telese. 

Ako  bolo  uvedené  vyššie,  rekreačná  infraštruktúra  riešeného  a priľahlého  územia  je  pomerne 

nesystematická. Navyše, aj keď v území prebiehajú rôzne obnovné aktivity, v súčasnosti jej veľká časť 

javí známky „opotrebovania“ resp. neúplnosti. Ako príklad možno uviesť zhoršený stav informačných 

tabúľ na náučnom chodníku Milana Kapustu,  horšia  kvalita prístrešku pod Rosniarkami  v smere na 

Tanád,  komunálne  znečistenie  náučného  chodníka  Glanzenberg  (obzvlášť  nástupu)  alebo  potreba 

komplexnej  obnovy Hornorovenskej  kalvárie.  Pomerne  veľkým problémom  je  zarastanie  voľnejších 

plôch v okolí frekventovaných trás, náučných chodníkov a najmä vyhliadok rýchlo sa šíriacou lieskou, 

ktorá zhoršuje estetické vlastnosti lesa v okolí frekventovaných trás (napr. hlavná trasa Paradajs‐Tanád 

a odbočka na Paradajs) a zároveň bráni výhľadom na krajinu (Paradajs, Glanzenberg), či na pamiatky 

a zaujímavosti (Glanzenberg). 

Stav lesa vo vzťahu plneniu rekreačnej funkcie lesa je len priemerný, na území nájdeme pomerne 

veľa  priaznivých  vlastností  lesa,  či  terénu,  ktoré  sú  ale  na druhej  strane  často negované  viacerými 

problematickými črtami (Tab. 2.3). 

 

Tabuľka 2.3: Silné a slabé stránky lesa vo vzťahu k rekreácií  

 Negatíva Pozitíva 

Strmšie svahy + hustý krovinový podrastom  Dobré výhľady 

Pomerne časté vrcholcové zlomy + bežné 
poškodenia stromov po ťažbe (10‐30%) 

Dobrá hygiena porastov, bez plošných kalamít, 
suchárov, škôd biotickými škodcami 

Typický rovnoveký les so slabšou priestorovou 
a hrúbkovou diferenciáciou a výrazne 
zmeneným drevinovým zložením 

Veľmi bohaté drevinové zloženie, dobrá vertikálna 
diferenciácia starších porastov 

Veľa mladých, pomerne hustých porastov s 
nízkym podielom hrubších, tvarovo 
premenlivých jedincov 

Viaceré porasty úspešne rozpracované do obnov s 
otvorenými výhľadmi na krajinu 

Viaceré porasty s významným podielom 
pionierskych drevín, dokonca výmladkového 
pôvodu 

Väčšinovo však dreviny s dlhou životnosťou, v 
ochranných lesoch dlhé rubné doby a nepretržitá 
obnova 

Častý hustý krovinový podrast znižujúci 
estetický vnem a dohľadnosť 

Veľmi pestré zmesi obohatené o smrek, borovicu, 
smrek pichľavý, smrekovec, dobrý potenciál tvorby 
estetických kompozícií + vysoká krajinárska 
premenlivosť (striedanie lúk a pasienkov) 

Významné zastúpenie majú porasty 
podobajúce sa viac na výmladkové porasty  
(zarastajúce haldy a pasienky)          
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Celkovo môžeme  teda  vidieť  „veľkú  zmes“  pozitívnych  a  negatívnych  faktorov  a  preto môžeme 

hodnotiť aktuálnu rekreačnú hodnotu  lesa  iba ako priemernú,  so  značným potenciálom na výrazné 

zlepšenie, ktoré  je dosiahnuteľné aj v krátkodobom horizonte po uplatnení pomerne  jednoduchých 

opatrení.  

Z hľadiska typov rekreačnej krajiny ide o podhorský a horský typ rekreačnej krajiny (LOPUŠNÝ, 2001) 

s  príslušnou  geomorfologickou,  výškovou  a  klimatickou  charakteristikou,  ako  aj  potenciálom  pre 

funčkné využitie daného územia (možnosť celoročného využitia, prioritne pre letnú a zimnú turistiku, 

na kúpanie a vodné športy, prechádzky v prímestských rekreačných priestoroch, výlety, pikniky, všetky 

letné hry a športy, možnosť nenáročnej realizácie zimných športov ako rekreačné zjazdové lyžovanie, 

korčuľovanie, beh na lyžiach, sánkovanie,  ľadový hokej, v  lete člnkovanie, kúpanie, paddleboarding, 

atď.). 

 

2.3 Stav  územia vo vzťahu k ekologickej stabilite a biodiverzite lesa  

Podobne ako pri rekreačnej statická stabilita lesa na záujmovom území je výslednicou celej série 

protichodne pôsobiacich faktorov, z ktorých mnohé z nich sú dedičstvom minulosti. Na jednej strane, 

na  statickú  stabilitu  lesa  priaznivo  pôsobí  vyšší  podiel  mladých  v rovnovekých  porastoch  a  dobrá 

vertikálna  a čiastočne  aj  veková  diferenciácia  starších  porastov  v ochranných  lesoch.  Pomáha  aj 

dostatočný  podiel  listnáčov  a  celkovo  vysoká  druhová  diverzita  lesných  porastov.  Na  území  sa 

nenachádzajú prehustené porasty vďaka primeranej intenzite výchovných a obnovných ťažieb, typická 

je nižšia zásoba vďaka vysokému podielu mladších porastov. Na druhej strane, protichodne pôsobia 

neprirodzené drevinové  skladby,  silen  pomenené  v prospech  ihličnanov. Nepriaznivo pôsobí  najmä 

vysoké  zastúpenie  rizikového  smreka  a  vysoká  hustota  niektorých  mladších,  slabo  vychovávaných 

porastov  (najmä  na  zarastajúcich  haldách)  a unifikovaná  štruktúra  lesa  s nižšou  vekovou 

a dimenzionálnou variabilitou stromov charakteristická pre klasické rovnoveké hospodárske lesy.  

Statická stabilita lesa je preto iba priemerná ‐  rizikom je najmä vyšší podiel neprirodzeného smreka, 

ktorý  môže  situáciu  v budúcnosti  výrazne  zhoršiť  s ohľadom  na  pokračujúce  klimatické  zmeny, 

predovšetkým  predlžujúce  sa  obdobia  sucha,  ale  aj  nárast  frekvencie  extrémnych  klimatických 

udalostí, akými sú silný vietor alebo opakujúce sa neskoré mrazy. Predovšetkým vysušovanie krajiny 

v dôsledku nárastu teplôt a úbytku tekutých zrážok a výšky snehovej pokrývky v lokalitách na juh od 

klimatickej čiary predstavuje do budúcna vážne riziko najmä v nepôvodných smrekových porastoch. 

Smrek je najcitlivejšou drevinovou slovenských lesov na zrážky, vzhľadom na plytkú koreňovú sústavu 

vyžaduje  trvalú  vysokú  pôdnu  vlhkosť  v horných  vrstvách  pôdy  a súčasne má  najvyššie  nároky  na 

relatívnu vlhkosť vzduchu so všetkých drevín bežne sa vyskytujúcich na Slovensku.   

Vzhľadom na absencii väčších kalamitných plôch a relatívne dobrú hygienu lesa sa dá usudzovať, že 

stabilita  lesa  a jeho  zdravotný  stav  bol  na  danom  území  správne  podporovaný  odbornými 

pestovateľskými a ochrannými opatreniami brániacimi  väčším ekologickým problémom. Priestor na 

zlepšenie však existuje. Pri správnom posilnení statickej stability  lesa by potom v budúcnosti mohla 

zvýšiť bezpečnosť poskytovania sledovaných ekosystémových služieb a mohli by poklesnúť aj náklady 

na hospodárenie súvisiace so zvýšenými nákladmi na ochranu lesa. 
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Táto téma a myšlienka úzko súvisí aj s otázkami dlhodobej ekologickej stability lesa, ktorá zase úzko 

súvisí  s jeho prirodzenosťou a biodiverzitou. Z pohľadu biodiverzity  je dôležité,  že záujmové územie 

patrí  do  CHKO  a teda  je  pod  odbornou  správou,  pri  ktorej  je  posilňovanie  biodiverzity  v kontexte 

zachovania rázu krajiny a tradičných spôsobov jej využívania primárnou úlohou. Podobne ako pri troch 

predošlých ekosystémových službách, biodiverzita na sledovanom území je daná viacerými kľúčovými 

faktormi.  

Z pohľadu druhovej diverzity je územie na výbornej úrovni, avšak prirodzenosť drevinových skladieb 

je nízka a viac‐menej nezodpovedá tomu, čo by na daných stanovištiach malo rásť. Pozitívom je vyšší 

podiel  starších  ochranných  lesov  s rozrôznenejšou  vertikálnou  štruktúrou  porastov  (často  viac 

etážovou).  Až  55  %  rozlohy  porastov  patrí  medzi  ochranné  lesy,  ktoré  majú  v porovnaní 

s hospodárskymi  porastami  v priemere  vyšší  vek,  sú  obhospodarované  jemnejším  hospodárením 

s predlženými rubnými a obnovnými dobami a majú prírode bližšiu štruktúru.  To je do značnej miery 

podmienené ich výskytom v strmších svahoch s vyššou environmentálnou heterogenitou.    

Na  druhej  strane  45%  lesa  je  rovnovekého  hospodárskeho  charakteru  s  malou  prirodzenosťou 

drevinovej skladby, s menšou vekovou, hrúbkovou a priestorovou diferenciáciou stromov. Často ide 

o jednovrstvové  porasty  s vysokou  horizontálnou  nivelizáciou  rozmiestnenia  stromov  po  ploche 

porastu.  V oboch  kategóriách  lesa  porasty  vznikli  antropogénnym  pričinením,  väčšinou  umelým 

zalesnením a na porastovej ploche sa prakticky nevyskytuje  mŕtve drevo. Habitatová diverzita lesa je 

vyslovene  nízka.  Zároveň  sa  na  území  nachádza  iba malý  podiel maloplošných  chránených  území. 

Z celkového pohľadu potom biodiverzita lesa je nižšia – prevažujú mladšie, antropogénne podmienené 

porasty  s  neprirodzenou  drevinovou  skladbou  a nízkou  habitatovou  diverzitou  neodpovedajúcou 

vyššej heterogenite prírodného prostredia. 
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3. Metodika  

Z dohody so zadávateľmi štúdie (zadania štúdie bod. 1) vyplýva, že na predmetnom území sa budú 

multikriteriálne optimalizovať tri vybrané ekosystémové služby a biodiverzita. V rámci optimalizácie sa 

tak budú simulačne preskúmavať dopady rozličných spôsobov a stratégií hospodárenia na 4 kritéria ‐  

produkcia dreva, rekreačná hodnota, statická stabilita a biodiverzita  ‐ v definovanom súbore lesných  

porastov. Časový horizont optimalizácie bol dohodnutý na 30 rokov. 

Všeobecný  metodický  postup  multikriteriálnej  optimalizácie  štúdie  je  možné  zhrnúť  do 

nasledujúcich krokov: 

1. Výber porastov a zber informácií o ich východiskovom stave, 

2. Definovanie požadovaného spektra ekosystémových služieb a indikátorov ich plnenia,  

3. Modelovanie dôsledkov uplatnenia rozličných manažmentových systémov (stratégií) 

hospodárenia potenciálne použiteľných v jednotlivých porastoch, 

4. Generovanie alternatívnych plánov hospodárenia (aPSL) tj. generovanie definovaného počtu 

rozličných pridelení  konkrétnych manažmentových systémov hospodárenia do konkrétnych 

porastov tvoriacich záujmový celok, 

5. Kvantifikácia plnenia ES pre rozličné alternatívne plány hospodárenia za celé sledované 

územie, 

6. Identifikácia množiny multikriteriálne optimálnych alternatívnych plánov a analýza trade‐offs 

ES v tejto množine, 

7. Výber optimálneho, najviac preferovaného plánu hospodárenia podľa požiadaviek 

zadávateľa, 

8. Zladenie a úprava optimálneho plánu hospodárenia s rozvrhom rekreačno‐športových aktivít 

v krajine  vypracovaným  v rámci  2.  bodu  Zadania  štúdie  tak,  aby  došlo  k maximalizácií 

rekreačných funkčných efektov v praxi t. j. v teréne.  

Výber  porastov  bol  daný  Zadaním  štúdie.  Informácie  o východiskovom  stave  boli  prevzaté 

z platného Programu starostlivosti o les (PSL), časti Opis porastov a plán hospodárskych opatrení.  

Definovanie  spektra  optimalizovaných  ekosystémových  služieb  (funkcií  lesa)  prebehlo  po 

vzájomnom dohovore,  pri  ktorom pôvodná  požiadavka  Zadávateľa  na  dvojkriteriálnu  optimalizáciu 

produkcie  dreva  a rekreácie  bola  rozšírená  na  finálnu  štvorkriteriálnu  verziu.  Tá  je  obohatená  aj 

o statickú  stabilitu  lesa  a biodiverzitu,  ako charakteristiky  strednodobej  a dlhodobej  ekologickej 

stability lesa. V rámci dohovoru došlo ku konsenzu, že ekologická stabilita lesa musí byť kontrolovaná 

tak, aby bol zaručený dlhodobý a bezpečný tok požadovaných služieb v období výrazných klimatických 

zmien, čo je téma osobitne citlivo vnímaná širšou verejnosťou a obyvateľmi mesta.  

Indikácia  plnenia  vybraných  ES  sa  opierala  o dlhoročné  lesnícke  skúsenosti  a odbornosť,  ale  aj 

o najmodernejšie  výsledky  celoeurópskeho  výskumu a  spolupráce. Okrem  iného došlo  aj  k využitiu 

poznatkov a výsledkov získaných riešením výskumno‐vývojového projektu EU Horizon 2020 Alterfor 

(http://gis.tuzvo.sk/alterfor‐sk/), či využitiu skúseností zo starších výskumných úloh vypracovaných pre 

Generálne  riaditeľstvo  ŠL  (SEDMÁK et  al.,  2019)  alebo Generálne  riaditeľstvo  ŠOP  (GIERTLIOVÁ et  al., 

2021). 
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Pestovné  opatrenia  a  manažmentové  stratégie  boli  pre  každý  porast  navrhnuté  expertne, 

špecialistami  Pestovania  lesa.  Pod  opatrením  sa  rozumie  jednorazové  pestovné  opatrenie  (napr. 

prečistka,  prebierka  ap.)  prispôsobujúce  sa  najmä  veku  a drevinovej  skladbe  porastu.  Pod 

manažmentovými  stratégiami  sa  potom  rozumie  časový  rozvrh  jednotlivých  pestovných  opatrení 

(zásahov, akcií) v rámci dohodnutého 30 ročného optimalizačného obdobia. Spektrum navrhovaných 

opatrení a stratégií bolo navrhované čo najširšie tak, aby už v každom poraste mohlo dôjsť k posilneniu 

ľubovoľnej ES, ak by sme sa rozhodli  ju prioritizovať. Takto môže súčasne dochádzať k tvorbe veľmi 

variabilných mixov opatrení/stratégií v súbore sledovaných porastov a k veľmi variabilnému plneniu 

sledovaných ES za celé sledované územie.       

Modelovanie  dopadov  aplikácie  rozličných  manažmentových  stratégií  na  úrovni  porastu  bolo 

vykonané  pomocou  moderného  rastového  simulátora  Sibyla  Triquetra  (FABRIKA  2005,  2018). 

Vytváranie alternatívnych plánov hospodárenia (mixov manažmentových stratégií v súbore porastov) 

bolo  vykonané  za  pomoci  náhodného  vygenerovania  definovaného  počtu  rozvrhov  a    bolo 

racionalizované  programovým  riešením  vytvoreným  na  kľúč.  Počet  náhodne  vygenerovaných 

alternatívnych  plánov  bol  daný  pamäťovými  možnosťami  optimalizačného  sotwaru,  ktorý  je 

k dispozícií. Išlo o optimalizačný software VisAn (LOTOV, KAMENEV, BUŠENKOV 2004) získaný opäť vďaka 

medzinárodnej  spolupráci  s univerzitou  v Lisabone.  Programové  riešenie  VisAn  dovoľuje  prakticky 

použiť  jednu  z najmodernejších  a najperspektívnejších  metód  heuristickej  multikriteriálnej 

optimalizácie  nazývanej  metóda  racionálnych  cieľov  (RGM)  s vizualizačnou  podporou  nazývanou 

interaktívne rozhodovacie mapy (IDM) (LOTOV, MIETTINEN 2008). 

Interaktívne  rozhodovacie mapy  sú  veľmi  silným  nástrojom  schopným  graficky  zobraziť  cieľový 

priestor  optimalizácie  (napr.  u nás  ide  priestor  plnenia  troch  sledovaných  ES  a biodiverzity 

poskytnutých  veľkým  počtom  aPSL),  čo  mimoriadne  uľahčuje  užívateľom  stanovenie  cieľa 

optimalizácie (u nás cieľov hospodárenia v lese, môže to byť stanovenie interaktívne a konsenzuálne) 

a následne veľmi uľahčuje vyhľadanie optimálneho aPSL.  V poslednom kroku optimalizácie musí ešte 

dôjsť k zladeniu hospodárskych opatrení navrhovaných „strojovým“ optimálnym aPSL s priestorovým 

rozvrhom rekreačno‐športových aktivít v krajine, pretože toto kritérium sa explicitne v rámci procesu 

optimalizácie hospodárenie lese nezohľadňuje.   

 

3.1 Kvantifikácia plnenia vybraných ekosystémových služieb 

Všeobecný postup tvorby indikačného systému 

Indikátory plnenia produkcie dreva, rekreácie, biodiverzity a statickej stability lesa boli odvodené 

kombináciou  hodnôt  tzv.  naturálnych  indikátorov  logicky  previazaných  s plnením  sledovaných 

ekosystémových služieb. 

Z pohľadu  svetovo  akceptovaných  klasifikácií  ekosystémových  služieb  Millenium  Ecosystem 

Assesment  (MEA  2005)  alebo  Common  International  Classification  of  Ecosystem  Services  CICES 

(HAINES‐POTSCHIN, YOUNG 2018) služba produkcia dreva patrí do skupiny produkčných služieb, služba 

statická stabilita sa radí k regulačným službám a služba rekreácia je najvýznamnejším zástupcom socio‐

kultúrnych  služieb.  Podpora  a  ochrana  biodiverzity  nepatrí  medzi  ES,  avšak  prostredníctvom 
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zabezpečovania ekologickej integrity lesa a krajiny úzko súvisí najmä s trvalosťou a vyrovnanosťou (v 

niektorých prípadoch aj množstvom a kvalitou) plnenia uvažovaných funkcií/ekosystémových služieb.   

Všeobecná logika indikácie plnenia vybraných ES je nasledovná: 

(i) Identifikácia  kľúčových  stavových  premenných  lesných  porastov majúcich  logický  súvis 

s plnením  príslušnej  ES  (napr.  ťažba  dreva,  zakmenenie,  drevinové  zloženie,  variabilita 

hrúbok, ap.). Stavové premenné sú označované aj ako naturálne indikátory plnenia určitej 

služby.  Sada  naturálnych  indikátorov  je  takmer  vždy  viacdimenzionálna,  v niektorých 

prípadoch  má  aj  hierarchickú  štruktúru  a  jednotlivé  indikátory  sú  vždy  merané 

v nesúmerateľných jednotkách.  

(ii) Zostavenie  linkovacích  funkcií  ‐  posúdenie  plnenia  sledovanej  ES  cez  sadu  naturálnych 

nesúmerateľných indikátorov je prakticky nemožné, preto boli zostavené tzv.  linkovacie 

funkcie medzi naturálnymi premennými porastov a relatívnym plnením príslušnej ES, ktoré 

zabezpečili racionálny prevod pôvodných hodnôt jednotlivých naturálnych indikátorov do 

štandardizovanej (normalizovanej) škály 0‐1.  

(iii) Odvodenie  finálneho  indikátora  ‐  skombinovanie  normalizovaných  hodnôt  naturálnych 

indikátorov do finálnej relatívnej hodnoty plnenia uvažovanej ES. Pri všetkých ES finálna 

hodnota bola  vypočítaná ako  jednoduchý aritmetický priemer normalizovaných hodnôt 

naturálnych indikátorov (vychádza sa z predpokladu, že všetky naturálne indikátory majú 

rovnakú indikačnú váhu). Pri niektorých ES však priemerovanie má hierarchickú povahu, 

keďže naturálne indikátory ju majú takisto.   

Normalizácia absolútnych hodnôt naturálnych indikátorov (krok 2) bola založená na zistení pomeru 

jeho  aktuálnej  hodnoty  dosiahnutej  v  danej  lesnom  poraste  a  perióde  voči  maximálnej  hodnote 

zistenej v súbore všetkých JPRL na sledovanom území za všetky sledované periódy analyzovaného 30 

ročného prognostického obdobia. Za maximálnu hodnotu sa považoval 99 % kvantil rozdelenia hodnôt 

vytvoreného  zo  všetkých  JPRL  a  periód  prognózy.  Tým  sa  predišlo  skresleniu  relatívnych  hodnôt 

ojedinelými extrémami.  

Pomer medzi aktuálnou a maximálnou hodnotou naturálneho  indikátora  (x  a xmax) bol následne 

použitý v jednom z dvoch typov tzv. linkovacích funkcií: (i) x/xmax  alebo (ii) 1‐(x/xmax). Linkovacie funkcie 

odrážajú  logiku a vzťah naturálneho  indikátora k plneniu sledovanej ES. Tu sa môže stať,  že nárast 

hodnôt naturálneho indikátora a ich približovanie sa k maximálnej hodnote zistenej na sledovanom 

území sa môže považovať za žiadúce vo vzťahu k vylepšovaniu plnenia určitej ES  (napr. zväčšujúce sa 

hodnoty Shanonnovho indexu druhovej diverzity H znamenajú logicky vylepšovanie plnenia rekreácie, 

biodiverzity, či statickej stability lesa – použije sa 1. typ linkovacej funkcie).  

V iných prípadoch však zväčšovanie hodnôt naturálneho indikátora logicky znamená zhoršovanie 

plnenia príslušnej ES (napr. nárast absolútnych objemov ťažieb dreva sa prejaví na zhoršení plnenia 

rekreácie,  či  biodiverzity – použije  sa 2.  typ  linkovacej  funkcie).  Správne zvolené  linkovacie  funkcie 

zabezpečia  jednotnú  a  logicky  správnu  interpretáciu  stavu  naturálneho  indikátora  vo  vzťahu  k 

príslušnej ES – 0 krajne nežiadúci stav a 1 plne vyhovujúci.  
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Korektne štandardizované naturálne indikátory sa pri odvodzovaní jednej finálnej hodnoty plnenia 

ES  pre  každú  JPRL  a  periódu  priemerujú  (použitím  jednoduchého  aritmetického  priemeru). 

Priemerovanie má pri  stanovovaní plnenia  rekreácie a biodiverzity hierarchickú povahu – najprv  sa 

priemerujú hodnoty naturálnych indikátorov v rámci určitého atribútu, potom sa priemerujú hodnoty 

atribútov v rámci dimenzií a na záver sa priemerovaním hodnôt dimenzií stanoví finálne plnenie ES, 

opäť v škále od 0..1. 

Finálny indikátor tak vyjadruje relatívnu kvalitu poskytovania služby (ponuky) v každom jednotlivom 

poraste, ako aj v súbore porastov. Porasty s hodnotou 1 znamenajú najlepšiu úroveň, s hodnotou 0 

alebo  blízkou  najnižšiu  úroveň  poskytovanej  ES  zaregistrovanú  v lesných  porastoch  BSK.  Jednotná 

indikácia všetkých uvažovaných funkcií prostredníctvom štandardizovanej škály umožňuje vzájomné 

porovnávanie rozličných funkcií voči sebe, ako aj vytváranie a porovnávanie ich rozličných kombinácií.     

Indikácia produkcie dreva 

Produkcia dreva je indikovaná konečnou ťažbou dreva v sume za sledované optimalizačné obdobie 

(v m3.ha‐1). Objem ťažieb môžeme považovať za typický  indikátor toku. Špeciálny postup odvodenia 

indikátora nie je nutný, pretože indikátor v naturálnych jednotkách je priamo  poskytovaný rastovým 

simulátorom  vo  výsledkových  databázach  pre  každú    5  ročnú  simulačnú  periódu.  Spracovanie 

znamenalo  sumovanie  ťažieb  jednotlivých  periód,  vyhľadanie maximálnej  sumárnej  ťažby  v súbore 

porastov a relativizaciu porastových ťažieb za 30 ročné obdobie voči identifikovanému maximu. 

Indikácia plnenia rekreácie 

Rekreačná  ES  je  indikovaná  kombináciou  viacerých,  hierarchicky  usporiadaných  naturálnych 

indikátorov (Tab. 3.1).  

 

Tabuľka 3.1: Indikácia rekreačnej hodnoty lesa 

Dimenzia Atribút Naturálny indikátor Jedn.  Normalizácia  

Prostredie Terén  Sklon terénu % 1‐x/xmax 
 Podrast/Priechodnos PSL/Slovný opis Prikrývka  Ord.  16 kódov  

Starostlivosť  Vnem poriadku   Ťažbové zvyšky m³/ha  1‐x/xmax 
   Mortalita m³/ha  1‐x/xmax 
Prirodzenosť Narušovanie  Intenzita ťažby 

=Ťažba/Zásoba 

m³/ha  1‐x/1 

Dimenzionálna 

a priestorová 

premenlivosť 

Hrúbková diverzita  Var. koeficient Sd%   ‐  x/xmax 

Priestorová 

diferenciácia 

PSL/Slovný opis zmiešania  Ord. 

vel. 

5 kódov   

Otvorenosť a 

dohľadnosť 

Všeobecná hustota   Index hustoty porastu SDI 

(Reineke 1933) 

‐  1‐x/xmax 

Podrast/Viditeľnosť PSL/Slovný opis Prikrývka Ord.  16 kódov 

Počet etáží  Počet etáží v JPRL ks 1‐ x/xmax 
Historicita  Dĺžka existencie  Vek porastu   roky  x/xmax 
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Dimenzia Atribút Naturálny indikátor Jedn.  Normalizácia  
 

Životnosť drevín  Vážený priemer maxim 

dožitia podľa Pagan (1992) 

roky  x/xmax 

 Staré stromy  Objem stromov s hrúbkou 

> 40 cm 

%  x/xmax 

Estetika a 

sezónna 

premenlivosť 

  

Vizuálna  Podiel listnáčov   %  x/xmax 

Druhová 

vyrovnanosť  

Index E1 podľa Pielou 

(1975) 

‐  x/xmax 

Druhová bohatosť  Index bohatosti R1 

Margalef (1958)  

‐  x/xmax 

Bonita   Priemerná bonita  m  x/42 

Estetika drevinovej 

kompozície 

Vážený priemer známok 

estetickej hodnoty drevín 

‐  x/xmax 

Estetika bylinnej 

prikrývky 

PSL/Slovný opis prikrývky  Ord. 

prem. 

16  kódov  

 

Systém je založený na charakterizovaní siedmich kľúčových vlastností ‐dimenzií – kladených na les 

vo  vzťahu  k rekreácií,  ktorých  úroveň  sa  meria  obyčajne  viacerými  naturálnymi  indikátormi.  Pre 

atribútoch  priechodnosť  terénu,  priestorová  diferenciácia  porastu,  viditeľnosť  a  estetika  bylinnej 

prikrývky  bolo  hodnotenie  založené  na  slovnom  opise  porastov  uvedenom  v  PSL.  Tu  došlo 

k usporiadaniu  kódov  slovných  opisov  podľa  ich  vhodnosti  vo  vzťahu  k rekreácií  a ordinálne 

usporiadaným hodnotám boli následne priradené hodnoty relatívnej užitočnosti, kde kód s najmenšou 

rekreačnou hodnotou dostal nulovú relatívnu hodnotu a kód s najväčšou rekreačnou hodnotou dostal 

relatívnu hodnotu 1. Ostatné kódy dostali potom relatívne ocenenie od 0‐1 závislé od poradia kódu 

v zoradenom  rade  a počtu  zoradených  hodnôt.  Pre  priechodnosť,  viditeľnosť  a  estetiku  bylinnej 

prikrývky  bolo  použitých  16  logicky  usporiadaných  kódov  a  pre    priestorovú  diferenciáciu  5 

usporiadaných kódov. 

Z informácií  uvedených  v Tab.  3.1  vyplýva  základná  logika  hodnotenia  rekreačnej  hodnoty 

konkrétneho lesného porastu: čím je menší sklon terénu, lepšia priechodnosť terénu, menej ťažbových 

zvyškov,  nižšia  mortalita,  nižšia  intenzita  ťažby,  vyššia  hrúbková  diverzita,  vyššia  priestorová 

diferenciácia,  nižšia  všeobecná hustota,  vyššia  viditeľnosť,  nižší  počet  etáží,  vyššia dĺžka existencie, 

vyššia  životnosť  drevín,  vyšší  počet  starých  stromov,  vyššia  vizuálne  sezónna  premenlivosť,  vyššia 

druhová  vyrovnanosť,  vyššia  druhová  bohatosť  a  bonita  porastov,  vyššia  estetika  drevinovej 

kompozície a vyššia estetika bylinnej pokrývky, tým je porast vhodnejší pre rekreačné účely.  

Rekreačne  hodnotné  porasty  vzbudzujú  dojem  určitej  usporiadanosti  spojenej  s vnemom 

prirodzenosti a prírodne podmienenej estetickej scenérie s dobrými výhľadmi do priestoru a na krajinu 

doplnenú  o estetickú  drevinovú  kompozíciu  s vysokou  premenlivosťou.  Nežiadúce  sú  naopak 

hygienicky  zanedbané, poškodené porasty  s hustým podrastom, monotónnou vekovou, drevinovou 
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a priestorovou  výstavbou  s nízkou  vizuálnou  a  estetickou  hodnotou  bez  akéhokoľvek  historického 

aspektu.  

Indikácia plnenia statickej stability lesa   

Indikácia  plnenia  statickej  stability  lesa  ako  hlavného  zástupcu  regulačných  služieb  je  uvedená 

v Tab. 3.2 a sleduje rovnakú všeobecnú logiku ako v predošlých prípadoch.   

Tabuľka 3.2: Indikácia plnenia statickej stability lesa  

Dimenzia Naturálny indikátor Jednotky  Normalizácia 

Stabilita porastu Zásoba hlavného porastu  m³/ha  1‐x/xmax 

Intenzita ťažby =Ťažba/Zásoba  m³/ha  x/xmax 

Podiel listnáčov na drevinovej skladbe   %  x/1 

Vek porastu  roky  1‐x/xmax 

Podiel smreka na drevinovej skladbe  %  1‐x/1 

Index hustoty porastu (Reineke 1933)  ‐  1‐x/xmax 

Index druhovej diverzity H Shannon (1948)  ‐  x/xmax 

   Index vertikálnej diverzity APi (Pretzsch 1992)  ‐  x/xmax 

 

Indikácia stability  lesa  logicky vychádza z predpokladu, že mladšie, menej husté porasty s nižšou 

zásobou regulovanou optimálnou intenzitou zásahov s vyšším podielom listnáčov a vysokou druhovou 

a vertikálnou  diverzitou  sú  stabilnejšie  ako  staršie  prehustené  monokultúry  s vysokým  podielom 

smreka a nivelizovanou priestorovou výstavbou.  

Indikácia plnenia biodiverzity   

Posledným indikátorom použitým v rámci optimalizácie plnenia ES je miera biodiverzity (Tab. 3.3). 

Tá bola odvodená hierarchickým spôsobom, pri ktorom sú 3 dimenzie merané viacerými naturálnymi 

indikátormi poskytovanými rastovým simulátorom Sibyla.   

Indikácia  plnenia  biodiverzity  vychádza  logicky  z predpokladu,  že  druhovo  bohaté  prirodzené 

drevinové skladby odpovedajúce stanovišťu v porastoch vyznačujúcich sa maloplošnou mozaikovitou 

horizontálnou  textúrou  a rôznovekou  vertikálnou  priestorovou  výstavbou,  v ktorých  sa  nachádza 

primerané  množstvo  mŕtveho  dreva  (diverzifikácia  habitatovej  štruktúry  stanovišťa)  sú 

charakteristické  pre  porasty  s vysokou  biodiverzitou.  Monokultúry  s umelým  pravidelným 

rozmiestnením stromov po ploche a rovnovekou, jednovrstvou vertikálnou výstavbou bez ponechania 

mŕtveho dreva na porastovej ploche sú biodiverzitne naopak chudobné.    

 

Tabuľka 3.3: Indikácia plnenia biodiverzity lesa 

Dimenzia Atribút Naturálny indikátor Jednotky Normalizácia  

Druhová  
Diverzita 

Druhová bohatosť  Index H Shannon (1948)  ‐  x/xmax 

Prirodzenosť  Aproximácia prirodzenosti 
drevinového zloženia 

‐  1‐x/xmax 

Hrúbková diverzita  Füldner (1995)  ‐  x/xmax 

Výšková diverzita   Index APi (Pretzsch 1992)  ‐  x/xmax 
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Dimenzia Atribút Naturálny indikátor Jednotky Normalizácia  

Dimenzionáln
a, priestorová 
a 
veková 
diverzita 

Hor. Štruktúra  Clark Evans index (1954)  ‐  1‐x/2.149 

Veková diverzita   PSL/Slovný opis vek. skladby  Kv. pr.  7 usp. kódov  

Habitatová 
diverzita  

Ponechané drevo  Ležanina + zvyšky po ťažbe  m³/ha  x/xmax 

Prirodzená 
mortalita  

Mortalita  m³/ha  x/xmax 

 

3.2 Spôsoby a stratégie hospodárenia   

V rámci  optimalizácie  hospodárenia  sa  na  predmetnom  území  analyzovali  dopady  rozličných 

pestovných opatrení  a manažmentových  systémov  (stratégií).  Ako už bolo  uvedené  v kap.  3.1,  pod 

pestovným  opatrením  sa  rozumie  pestovná  akcia  vykonaná  v určitom  časovom  okamihu  (napr. 

prečistka, prebierka, clonný rub ap.) prispôsobujúca sa najmä stavu porastu. Pod manažmentovými 

systémami  alebo  stratégiami  sa  potom  rozumie  časový  rozvrh  jednotlivých  pestovných  opatrení 

(zásahov, akcií) v rámci dohodnutého 30 ročného optimalizačného obdobia.    

Návrh pestovných opatrení 

Návrh  pestovných  režimov  pre  lesné  porasty ML  BŠ  vychádza  zo  širokého  spektra  požiadaviek 

kladených na efektívne obhospodarovanie  rekreačných a ochranných  lesov. Vo všeobecnosti  je pre 

tento  účel  výhodné  vytvárať  a  pestovať  lesy  s  diferencovanou  vekovou,  druhovou,  genetickou  a 

priestorovou štruktúrou. Z tohto dôvodu boli pri návrhu pestovných režimov uvažované len alternatívy 

zahŕňajúce  „jemnejšie“  spôsoby  hospodárenia,  akými  sú  účelový  a  výberkový  hospodársky  spôsob 

alebo  maloplošná  forma  podrastového  hospodárskeho  spôsobu,  pri  ktorej  by  plocha  jedného 

obnovného prvku nemala v  ideálnom prípade presiahnuť výmeru 0,2 hektára.  Jedná sa o prakticky 

overené a v súčasnosti vysoko preferované spôsoby prírode blízkeho pestovania lesa, ktoré je možné 

uplatňovať v  rôznych  stanovištných podmienkach a drevinových  zmesiach. Pestovné opatrenia boli 

navrhnuté  aj  s ohľadom na  spektrum  optimalizovaných  ES  tak,  aby  v prípade  potreby mohlo  dôjsť 

k posilneniu ľubovoľnej sledovanej ES v ľubovoľnom lesnom poraste. 

Celkom,  išlo  o  19  rôznych  pestovných  zásahov  diferencovaných  podľa  vývojového  štádia  a 

drevinového  zloženia  porastu  (Tab.  3.4).  Detailnejšia  charakteristika  pestovných  zásahov  je 

nasledovná: 

0.  Bezzásahový režim 

Ponechanie lesného porastu na prirodzený vývoj formovaný v maximálne možnej miere prírodnými 

procesmi.  Vylúčenie  všetkých  hospodárskych  zásahov,  vrátane  spracovania  kalamitnej  hmoty  a 

odumretých  stromov.  Prípustné  sú  len  zásahy  zamerané  na  udržiavanie  rekreačnej  infraštruktúry 

(napr. zabezpečenie priechodnosti chodníkov). 
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Tabuľka 3.4: Prehľad pestovných opatrení použitých v procese optimalizácie hospodárenia v porastoch Mestských lesov Banská Štiavnica 

 
Použité skratky:   
Druh výberu: n ‐ negatívny, p – pozitívny, Spôsob výberu: ur ‐ úrovňový, pd ‐ podúrovňový, k – kombinovaný, 
Kritéria výberu: z ‐ zdravotný, t ‐ tvarový, d ‐ druhový, r ‐ rastový, zr – zrelostný, Sila zásahu: pp ‐ podľa potreby 

Rastová 
fáza 

Orientačný 
vek  

Drevinové 
zloženie  

 Pestovný režim Druh 
výberu

Spôsob 
výberu

Kritéria 
výberu 

Orientačná sila 
zásahu 

Interval 
zásahov 

Všetky 1+ Bez 
obmedzenia 

 0. Bezzásahový režim - - - - -
 1. Sanitárny režim n k z pp pp 

Holina - 2. Zalesňovanie - - - - -

Mladina 
 

10-25 
 

Listnaté a  
BO >50% 

3. Čistka n ur z, t, d 5-10% z N 1-2x za dec.
4. Čistka s podporou primiešaných 

drevín
n, p k z, t, d 5-10% z N 1-2x za dec.

Ihličnaté 
>50% 

5. Prerezávka n pd r, z, t 30-50% z N 1x za dec.
6. Prerezávka s podporou 

primiešaných drevín
n, p k r, z, t, d 30-50% z N 1x za dec. 

7. Štrukturalizácia mladiny p, n k r, z, t 10-30% z N 1-2x za dec.

Žrďkovina, 
žrďovina 
 

25-60 

Bez 
obmedzenia 

8. Úrovňová prebierka p k t, d, r, z preb% 1-2x za dec.

Ihličnaté 
>50% 

9. Podúrovňová prebierka n pd (ur) r, z, t preb% 1-2x za dec.
10. Štrukturalizačná prebierka p k zr, r, z, t preb% 1-2x za dec.
11. Výberková prebierka p, n k r, z, d, t 5-20% z V 1-2x za dec.

Kmeňovina 
 60+ 

Bez 
obmedzenia 

12. Uvoľňovacia prebierka p k r, t, z, d 15-25% z V 1x za dec.
13. Skupinový clonný rub n, p k zr, z, d, t >5%* z V 1-3x za dec.
14. Polanského skupinový clonný rub p, n k t, d, z, zr >5%* z V 1-2x za dec.
15. Ponechávanie výstavkov - - - - -
16. Podsadby - - - - -

Ihličnaté 
>50% 

17. Prebudova existujúceho porastu p, n k r, z, d, t, zr 5-30% z V 1-2x za dec.

Mladina až 
kmeňovina 

10+ 
 

Bez 
obmedzenia 

18. Účelový hospodársky spôsob p, n k zr, r, z, d, t 5-30% z V 1-2x za dec.
19. Nepriama premena p, n k d, t, z, r 5-30% z V 1-2x za dec.

* sila zásahu na obnovnom prvku sa pružne prispôsobuje drevine a fáze clonného rubu
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1.  Sanitárny režim 

Pestovné  zásahy  v  lesnom  poraste  sú  obmedzené  na  odstraňovanie  odumierajúcich  resp. 

odumretých  stromov  (zdravotný  výber)  a  udržiavanie  rekreačnej  infraštruktúry.  Vo  výnimočných 

prípadoch  je  možné  odstraňovať  aj  tzv.  nebezpečné  stromy,  ktoré  potenciálne  ohrozujú  zdravie 

návštevníkov rekreačného lesa.  

2.  Zalesňovanie 

Zalesňovacia  povinnosť  reflektuje  aktuálny  stav  holín  na  území  MLBŠ.  Obnovný  cieľ  vyjadrený 

obnovným  zastúpením  drevín,  dobou  potrebnou  na  ukončenie  obnovy  porastu,  počtom  a 

rozmiestnením  drevín  je  potrebné  prispôsobiť  podmienkam  konkrétnej  jednotky  priestorového 

rozdelenia  lesa.  Potrebu  sadeníc  jednotlivých  druhov  drevín  pri  zalesňovaní  v  lesoch  osobitného 

určenia  a  ochranných  lesoch  stanoviť  v  zmysle  STN  48  2210.  Pri  výsadbe  uprednostniť  kvalitný, 

odrastenejší sadbový materiál (STN 48 2211). Nevyhnutná je dôsledná starostlivosť o založené kultúry. 

Z  dôvodu  ochrany  výsadieb  proti  škodám  spôsobeným  zverou,  ale  aj  návštevníkmi  je  vhodné  ich 

oplocovanie. Esteticky prijateľné oplotenie by malo byť opatrené  informačnou  tabuľou s uvedením 

povahy a dôvodov realizovanej činnosti, ako aj času trvania ochrany.   

3.  Čistka 

Úrovňový zásah s negatívnym výberom v mladinách rastového typu buka a borovicových mladinách. 

Z  hornej  vrstvy mladiny  sa  v  relatívne  krátkych  časových  intervaloch  (optimálne  2  x  za  decénium) 

odstraňujú netvárne, nestabilné, poškodené jedince a jedince nežiadúcich druhov drevín. Do ostatných 

vrstiev mladiny sa nezasahuje z dôvodu zachovania výchovnej funkcie strednej a dolnej vrstvy ako aj 

kvôli  ponechaniu  určitého  rezervného  počtu  kvalitných    jedincov  v  strednej  vrstve,  ktoré  môžu  v 

priebehu výchovy porastu plnohodnotne nahradiť odstránené alebo vypadnuté jedince hornej vrstvy. 

Dôraz  je  kladený  na  zlepšovanie  kvalitovej  štruktúry  mladiny.  Sila  zásahu  5‐10%  z  počtu  jedincov 

mladiny, zápoj dokonalý. 

Prípravné  dreviny  paušálne  neodstraňovať  ak  je  ich  efekt  pozitívny  (porastová  výplň,  ohryzová 

drevina), v opačnom prípade ich primeraná redukcia.  Bukové rozrastlíky je vhodné krúžkovať. Pri DB 

zachovať  strednú  vrstvu  kvôli  formovaniu  kvalitných  kmeňov  a  prednostne  odstrániť  HB  z  hornej 

vrstvy. Sila zásahu v hornej vrstve DB‐HB mladiny je závislá od zastúpenia HB a v niektorých prípadoch 

môže prekročiť uvádzaných 10%.  

4.  Čistka s podporou primiešaných drevín 

Čistka (pestovný režim 3) v kombinácii s pozitívnym druhovým výberom zameraným na podporu 

menej  frekventovaných  primiešaných  drevín  v  prevažne  listnatých mladinách.  Za  účelom  podpory 

jednotlivo primiešaných drevín sa okrem úrovne zasahuje aj do podúrovne porastu. V hlúčikoch alebo 

skupinách ihličnatých drevín v inak listnatej mladine sa realizuje prerezávka spojená v prípade potreby 

s odstránením listnatej dreviny z hornej vrstvy.  

5.  Prerezávka 

Podúrovňový  zásah  s  negatívnym  výberom  v  mladinách  rastového  typu  smreka.  Výraznou 

redukciou počtu jedincov dolnej a strednej vrstvy mladiny v dlhších časových intervaloch (optimálne 1 
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x za decénium) sa zamedzuje predovšetkým postupnému zhoršovaniu individuálnej stability stromov. 

Prednostne sa odstraňujú jedince poškodené, netvárne a nestabilné (štíhlostný koeficient >100, dĺžka 

koruny ˂3/4 výšky stromu). Sila zásahu 30‐60% z počtu jedincov mladiny, zápoj by mal byť uvoľnený až 

voľný.  

6.  Prerezávka s podporou primiešaných drevín 

Prerezávka  v  kombinácii  s  pozitívnym  druhovým  výberom  zameraným  na  podporu  menej 

frekventovaných primiešaných drevín v prevažne ihličnatých mladinách. Za účelom podpory jednotlivo 

primiešaných drevín sa okrem podúrovne zasahuje aj do úrovne porastu.  

V hlúčikoch alebo skupinách listnatých drevín v inak ihličnatej mladine sa realizuje čistka. Zachovanie 

listnatých drevín v prevažne smrekových mladinách je účelné tak z pohľadu zvyšovania biodiverzity ako 

aj z pohľadu stability porastov. 

7.  Štrukturalizácia mladiny 

Pestovný  zásah  zameraný  prioritne  na  výškové  rozdiferencovanie  prevažne  ihličnatých  mladín. 

Zároveň aj podpora menej frekventovaných druhov drevín. Zasahuje sa tak do podúrovne ako aj do 

úrovne porastu. Prevláda pozitívny výber. Prvý zásah realizovať až po spustení procesov prirodzenej 

autoredukcie, približne medzi 10‐15 rokom veku mladiny. Sila zásahu 10‐30% z počtu jedincov mladiny. 

Počet zásahov v rastovej fáze mladiny 1‐2.  

8.  Úrovňová prebierka 

Úrovňový  zásah  s pozitívnym výberom hlavne v  žrďkovinách a  žrďovinách  rastového  typu buka. 

Perspektívne  je  však  aj  používanie  úrovňovej  prebierky  v  porastoch  ihličnatých  drevín.  Úrovňová 

prebierka zahŕňa vytypovanie budúcich rubných stromov a ich systematické uvoľňovanie zväčšovaním 

rastového priestoru. Podporuje sa vývoj objemných korún budúcich rubných stromov.  

Dôraz je kladený na dosiahnutie maximálneho prírastku na najkvalitnejších stromoch v poraste, t.z. 

vypestovanie špičkovej kvality, v prípade smreka aj na zvýšenie individuálnej stability stromov. Počet 

uvažovaných cieľových stromov pre jednotlivé dreviny: BK 150‐200, DB 100‐150, BO 200‐250, SM 300‐

400 kusov na 1 ha. Za účelom pomoci budúcim rubným stromom sa prebierkovým zásahom odstraňujú 

prednostne stromy netvárne, poškodené, zaostávajúce v raste a stromy nežiadúcich druhov drevín. 

Interval zásahov 1‐2 x za decénium. Sila zásahu stanovená podľa decenálnych prebierkových percent 

samostatne  pre  každú  jednotku  priestorového  rozdelenia  lesa.  Vhodnou metódou  je  Schädelinová 

akostná prebierka. 

V bukových porastoch v mladších rastových fázach je možné použitie silnejších úrovňových zásahov 

a  dlhších  intervalov,  čo  zvyšuje  rentabilitu  prvých  prebierok.  V  dubových  porastoch  zachovávať 

dostatočnú  hustotu  žrďkoviny,  aby  nedochádzalo  k  vytváraniu  vlkov  na  perspektívnych  duboch.  V 

porastoch  ihličnatých  drevín  pestovaných  úrovňovými  prebierkami  je možné  v  závere  rubnej  doby 

prejsť na ťažbu stromov podľa cieľových hrúbok (REININGER 1992), pričom následná generácia takýchto 

porastov má vysokú plošnú a vekovú diferenciáciu. Výhodou je aj možnosť zachovania prímesy iných 

drevín.  Vhodným  doplnkom  výchovy  úrovňovou  prebierkou  v  porastoch  ihličnatých  drevín  je 

vyvetvovanie.  
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9.  Podúrovňová prebierka 

Podúrovňový  zásah  s  negatívnym  výberom  v  žrďkovinách  a  žrďovinách  rastového  typu  smreka. 

Cieľom je dosiahnutie maximálnej objemovej produkcie z plochy porastu a s tým spojenej kolektívnej 

stability  stromov.  Výsledkom  realizácie  podúrovňových  prebierok  je  jednovrstvový,  hrúbkovo  a 

výškovo  vyrovnaný  porast  s  horizontálnym  zápojom.  V  rámci  prebierkového  zásahu  sa  odstraňujú 

hlavne stromy podúrovňové a v prípade potreby aj časť stromov úrovňových s abnormálnou korunou 

a netvárnym kmeňom. Interval zásahov 1‐2 x za decénium. Sila zásahu stanovená podľa decenálnych 

prebierkových  percent  samostatne  pre  každú  jednotku  priestorového  rozdelenia  lesa.  Vhodné 

metódou je napr. nemecká podúrovňová prebierka. 

10.  Štrukturalizačná prebierka 

Úrovňová  prebierka  s  pozitívnym  výberom  v  predrubných  hlavne  smrekových  porastoch 

(Reinineger 1992). Cieľom uplatňovania tejto prebierky je dosiahnutie dvojvrstvovej štruktúry porastu 

s následnou prebudovou na trvalo  rôznoveký  les. Prebierka vytvára predpoklady pre dlhú obnovnú 

dobu s vystupňovaním objemového a hodnotového prírastku na vybraných stromoch. Pracuje s dvoma 

kategóriami cieľových stromov, t. j. kategória C1 najkvalitnejšie úrovňové stromy s priamym kmeňom 

a dobre vyvinutou korunou a kategória C2 kvalitné, zdravé podúrovňové stromy s primeranou korunou. 

Vytváranie porastovej výstavby začína výberom a označením cca. 300 stromov C1 na ha. Tieto stromy 

sa podporujú cez pozitívny výber odstránením 1‐2 konkurentov, z čoho nepriamo profitujú aj ďalšie 

ostávajúce stromy porastu. Z nich sa neskôr formuje druhá vrstva C2 stromov taktiež v počte cca. 300 

kusov na ha.  

Stromy C1 sa začínajú ťažiť pod dosiahnutí cieľovej hrúbky 42 cm vo veku okolo 70 rokov. Tento 

časový moment  predstavuje  zároveň  začiatok  fázy  podpory  a  osamostatňovania  druhej  stromovej 

vrstvy (C2), ktorej priemerná hrúbka zodpovedá približne 20 cm. V reálnom poraste nebudú všetky 

stromy C1 zrelé naraz, takže obnovná ťažba sa pretiahne na dlhšie časové obdobie. Súčasne s ťažbou 

stromov  C1  dochádza  v  poraste  aj  k  vzniku  prirodzenej  obnovy.  Prísne  dvojvrstvová  štruktúra  tak 

postupne smeruje k rôznovekosti a viacvrstvovitosti porastu. 

11.  Výberková prebierka 

Uplatňuje sa v relatívne výškovo diferencovaných, mladších prevažne ihličnatých porastoch, ktoré 

na  rozdiel od klasického výberkového  lesa ešte nevykazujú  známky samoregulácie. Pre dosiahnutie 

rovnovážneho stavu porastu je v prvom kroku potrebná porovnávacia analýza momentálneho stavu s 

navrhnutou modelovou štruktúrou (zostavenie a verifikácia konkrétnych modelov výberkových lesov 

pre  MLBŠ  môže  byť  predmetom  ďalšej  spolupráce  s  TU  vo  Zvolene).  Pestovné  zásahy  formou 

výberkovej prebierky sú zamerané predovšetkým na zväčšovanie výškovej a hrúbkovej diferenciácie 

stromov porastu a postupné odstraňovanie  rôznych štrukturálnych nedostatkov akými sú napríklad 

nadmerné/deficitné početnosti  stromov v  jednotlivých hrúbkových  stupňoch,  chýbajúca prirodzená 

obnova alebo nevyhovujúce zastúpenie drevín.  

Zvláštnu  pozornosť  je  potrebné  venovať  vyhľadávaniu  a  odstraňovaniu  tzv.  intermediárnych 

stromov. Sú to stromy so stredným výškovým postavením, ktoré sa vyznačujú len priemernou kvalitou, 

nízkou  stabilitou  a  malým  prírastkom,  pričom  obmedzujú  vo  vývoji  perspektívne  zložky  porastu. 
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Pestovný zásah je smerovaný do všetkých vrstiev porastu.      Interval zásahov 1‐2 x za decénium. Pri 

výberkovej prebierke sa odoberá len 50‐60% naakumulovaného objemového prírastku s cieľom zvýšiť 

zásobu a zväčšiť hrúbkové rozpätie stromov. Vytvorenie diferencovanej štruktúry porastu a plynulý 

priebeh  regeneračných  procesov  drevín  predstavuje  zlomový  bod,  v  ktorom  výberkovú  prebierku 

nahrádzame výberkovým rubom.  

12.  Uvoľňovacia prebierka 

Úrovňová prebierka s pozitívnym výberom v rastovej fáze dospievajúcej kmeňoviny. Cieľom zásahu 

je vystupňovanie svetlostného prírastku na najkvalitnejších stromoch porastu (cieľové stromy) hlavne 

pri listantých drevinách ako BK a DB. Okrem toho má uvoľnenie a formovanie veľkých korún pozitívny 

vplyv na  fruktifikáciu stromov, vytvára podmienky pre prirodzenú obnovu a postupnú diferenciáciu 

štruktúry  porastu.  Pri  pestovnom  zásahu  sa  dôsledne  uvoľňujú  koruny  najkvalitnejších  stromov 

odstránením menej kvalitných, málo prirastavých zložiek a nežiadúcich druhov drevín. Interval zásahov 

1  x  za  decénium.  Sila  zásahu  15‐25%  zo  zásoby  porastu.  Pri  DB  je  pravdepodobné  rýchlejšie 

odumieranie spodných vetiev, preto začať s uvoľňovaním skôr ako pri BK. 

13.  Skupinový (skupinovite) clonný rub 

Pri skupinovej clonnej obnove aplikovať clonný rub na ploche do 0,2 ha. Každá fáza clonného rubu 

sa uskutočňuje naraz na celej ploche obnovného prvku, pričom ten sa nezväčšuje. Cieľom je postupná 

hrúbková a výšková diferenciácia porastu. Obnova v poraste postupuje vkladaním nových obnovných 

prvkov s časovým oddelením obnovy. Pri vkladaní nových obnovných prvkov uprednostniť miesta so 

stromami, ktoré sú už fyziologicky oslabené. Tvar obnovného prvku je variabilný.  Dĺžku obnovnej doby 

a rýchlosť odoberania porastovej zásoby prispôsobiť obnovovanej drevine.  

Pri BK a JD vytvárať skôr menšie skupiny (do 0,1 ha) s čiastkovou obnovnou dobou cca. 20 rokov a 

pomalým odoberaním porastovej zásoby. Celková obnovná doba viac ako 40 rokov. Pri DB sú vhodné 

väčšie skupiny (nad 0,1 ha) s čiastkovou obnovnou dobou menej ako 10 rokov a rýchlym odoberaním 

porastovej  zásoby.  V  semennom  roku  DB  odstrániť  prirodzenú  obnovu  a  podúroveň  sprievodných 

drevín hlavne HB. Po vzniku DB zmladenia jeho rýchle odclonenie (optimálne do 2 rokov). Dôsledná 

starostlivosť  o  vzniknuté  nálety  a  nárasty  DB,  predovšetkým  redukcia  ostatných  drevín  (HB,  BK)  a 

ochrana proti zveri.   Na neobnovených miestach alebo zaburinených plochách využiť umelú obnovu 

drevín. 

Suboptimálne  je  možné  skupinový  clonný  rub  kombinovať  s  okrajovým  rubom  obrubným 

(skupinovite clonný rub ‐ Gayerov). Pásové clonné ruby sú z pohľadu návštevníkov rekreačného lesa 

kontroverzné a preto sa ich snažíme nahrádzať skôr skupinovým rubom. 

14.  Polanského skupinový clonný rub 

Skupinový clonný rub, pri ktorom sa už v dospievajúcich kmeňovinách cielene uvoľňujú vznikajúce 

hlúčiky alebo skupiny prirodzenej obnovy. V prvej fáze sa znižuje zakmenenie porastu na miestach s 

existujúcou  prirodzenou  obnovou  a  uvoľňujú  sa  kvalitné  úrovňové  resp.  nadúrovňové  stromy  na 

miestach s vhodnými podmienkami pre vznik prirodzenej obnovy (latentné miesta). Zároveň s tým sa 

podsádzajú  zaburinené  plochy  s  vhodnými  svetelnými  podmienkami  pre  prežívanie    a  odrastanie 

obnovy. V druhej fáze pokračujú osvetľovacie ruby na miestach s prirodzenou obnovou a podľa potreby 
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sa  zakladajú nové východiská obnovy. V  tretej  fáze  sa  realizuje dorub na miestach s odrastenejšou 

prirodzenou obnovou a zakladajú sa ďalšie východiská obnovy. Počas obnovnej doby dlhšej ako 40 

rokov sa štruktúra porastu výrazne diferencuje a nadobúda postupne charakter výberkovej štruktúry.   

V porastoch tvorených tiennymi (BK, JD) a polotiennymi drevinami (hlavne SM) môže byť vhodnou 

alternatívou tiež Bádenský clonný rub ako prostriedok ich prebudovania na výberkové lesy parkového 

charakteru. Tento rub je zameraný na postupné odstraňovanie jednotlivých rubne zrelých, netvárnych 

alebo  slabo  prirastavých  stromov  bez  ohľadu  na  ich  umiestnenie  v  poraste  a  prerušenie  zápoja. 

Zámerom  je  zvyšovanie  kvantity  a  kvality  produkcie  cez  dominujúci  pozitívny  výber,  ktorý  je  v 

začiatkoch často spojený s výberom negatívnym (výber netvárnych stromov). Obnova ako následok 

presvetlenia  porastu  vzniká  nepravidelne  vo  forme  hlúčikov  až  skupín  s  jej  následnou  vekovou 

diferenciáciou. 

15.  Ponechávanie výstavkov 

Ponechávanie  výstavkov  v  porastoch  je  žiadúce  tak  z  hľadiska  estetického,  ako  aj  z  hľadiska 

hospodárskeho  (produkcia  semien  a  hrubých  sortimentov)  a  ochranárskeho  (eventuálne  stromy 

určené na dožitie a následnú tvorbu stojaceho a neskôr ležiaceho mŕtveho dreva). Na tieto účely sú 

vhodné prakticky všetky dreviny,  zvlášť ale BO a SC. Vzhľadom na stratégiu postupného znižovania 

zastúpenia SM v porastoch MLBŠ treba ponechávanie výstavkov tejto dreviny obmedziť na nevyhnutnú 

mieru. Podobne je to aj v prípade introdukovaných drevín (napr. BC, SP). 

Stromy určené na dožitie ponechávať po dôkladnom zvážení v počte cca. 5 kusov na hektár len na 

málo frekventovaných miestach, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť návštevníkov rekreačného lesa. 

Z hľadiska biodiverzity  je mimoriadne cenné predovšetkým mŕtve drevo s hrúbkou viac ako 50 cm, 

ktoré je ideálnym biotopom pre mnohé organizmy (BRUNET et al., 2010, MÜLLER, BÜTTLER 2010, GOSSNER 

et al., 2013). Podľa vyššie uvedených štúdií by sa mal objem mŕtveho dreva v poraste pohybovať v 

rozmedzí 20‐50 m3 na ha, pričom je lepšie koncentrovať ho vo väčšom objeme do niekoľkých málo 

porastov ako tento objem rozptýliť na celé uvažované územie. V prípade ochranných lesov plní ležiace 

mŕtve drevo aj dôležitú pôdoochrannú funkciu. 

16.  Podsadby  

Podsadby (predsadby) drevín realizovať v hlúčikoch alebo v skupinách (˂0,2 ha) do presvetlených 

miest v poraste. Počet hlúčikov resp. skupín prispôsobiť pestovnému zámeru, terénnym podmienkam, 

počtu  presvetlených  miest  atď.  Je  potrebné  rešpektovať  odlišné  nároky  podsádzaných  drevín  na 

veľkosť skupiny a redukciu clony porastu (svetelné podmienky). Podsadby by mali byť v rámci porastu 

časovo oddelené, čo prispeje k tvorbe diferencovanej štruktúry. Potrebu sadeníc jednotlivých druhov 

drevín pri podsadbách v lesoch osobitného určenia a ochranných lesoch stanoviť v zmysle STN 48 2210. 

Pri podsadbe uprednostniť kvalitný sadbový materiál vypestovaný v podmienkach zatienenia (STN 48 

2211). Samozrejmosťou je následná starostlivosť o podsadby (ochrana proti zveri atď.). Cenné listnáče 

(LM, JH, JM, JS) podsádzať v skupinovej fome zmiešania alebo vhodné je ich primiešať do skupiny BK.  

V  lesoch ochranných realizácia podsadieb prispieva k vytváraniu kompaktných porastov s plným 

zakmenením a s dokonalým vertikálnym zápojom, čo významnou mierou zlepšuje plnenie protieróznej 
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funkcie. V prípade výskytu väčších medzier v poraste zvážiť aj výsadbu drevín náročnejších na svetelné 

podmienky akými sú DZ, BO, SC. 

17.  Prebudova existujúceho porastu  

V  prebudovávanom  poraste  je  potrebné  vytypovať  40  až  60  vývojovo  mladých,  viac  menej 

pravidelne  rozmiestnených  stromov  dostatočnej  rastovej  energie,  ktoré  sú  schopné  prežiť  celé 

obdobie prebudovy (približne 60 až 80 rokov). Preferované sú vitálne nadúrovňové a úrovňové stromy 

s relatívnou dĺžkou koruny presahujúcou 30%. Týmto stromom je potrebné venovať zvýšenú pestovnú 

starostlivosť,  zvlášť  zlepšiť  ich  zhoršenú  statickú  stabilitu  úrovňovými  prebierkami  s  pozitívnym 

výberom. Po zabezpečení stability porastu sa jednotlivým výberom stromov alebo Bádenským clonným 

rubom  podporuje  vznik  a  následné  odrastanie  prirodzenej  obnovy  v  nepravidelne  rozmiestnených 

hlúčikoch resp. malých skupinách. Pritom  je nutné dbať na  to, aby prirodzená obnova nevznikala a 

neodrastala  príliš  rovnomerne.  Vytvorenie  dolnej  a  strednej  vrstvy  porastu  zaberie  pomerne  dlhé 

časové obdobie (niekoľko desaťročí). Ďalším krokom je zjemňovanie diferencovanej štruktúry porastu 

smerom k modelovému stavu.  

18.  Účelový hospodársky spôsob  

Uskutočňuje sa stromovou formou alebo skupinovou formou s veľkosťou skupín nepresahujúcou 

výmeru  0,2  ha.  Účelovým  výberom  sa  reguluje  priestorová,  veková  a  drevinová  štruktúrá  lesného 

porastu a vytvárajú sa priaznivé podmienky na vznik, uvoľnenie a odrastanie prirodzeného zmladenia 

stanovištne  vhodných  drevín.  Obnovná  doba  je  dlhšia  ako  50  rokov.  Cieľom  účelového  výberu  je 

zvyšovanie ekologickej stability lesa a stanovených mimoprodukčných funkcií. 

V ochranných lesoch s pôdoochrannou funkciou účelovým výberom podporovať vytváranie vekovo 

a hrúbkovo diferencovaných porastov s trojvrstvovou štruktúrou. Porasty by mali byť tvorené zmesou 

pôvodných slnných (DZ, BO, SC atď.), polotienných a tiennych drevín (BK, HB, JD, cl atď.). Žiadúca je 

maloplošná  mozaikovitá  textúra  porastov  s  dokonalým  zápojom.  Pri  problematickej  generatívnej 

obnove drevín vhodný aj nízky tvar lesa resp. kombinácia nízkeho a vysokého lesa. V prípade potreby 

využiť krovitú etáž.  

Na miestach s nižším zakmenením realizovať podsadby pôvodných drevín. Pri výsadbe sadeníc na 

extrémnych  stanovištiach  zvážiť  použitie  hydroabsorbentov  alebo  mykoríznych  prípravkov.  Na 

sutinách využívať pri umelej obnove vo väčšej miere kytokorenný sadbový materiál. Odporúča sa tu 

ponechať vyrúbané stromy v poraste. Z dôvodu ochrany pôdy  je  žiadúca nízka  intenzita/frekvencia 

pestovných  zásahov.  Pri  ťažbe  minimalizovať  pohyb  mechanizmov  mimo  ciest,  využiť  odvetvenú 

haluzinu na krytie pôdy pri sústreďovaní.   

19.  Nepriama premena  

Postupná  zmena drevinového  zloženia  porastu.  Existujúci  porast  pôsobí  ekologicky  priaznivo na 

prostredie  a  chráni  vznikajúci  porast.  V  novovzniknutom  poraste  sa  s  premieňanou  drevinou  (HB) 

počíta ako s pomocnou alebo výchovnou drevinou. 

V prvej fáze podporujeme pozitívnym výberom kvalitné semenné jedince žiadúcich druhov drevín, 

keď sa v poraste vyskytujú (najmä DZ, BK). V prípade potreby vnášame dreviny ako  BK, LM, JH, JD v 

hlúčikoch alebo malých skupinách pod prirodzene alebo umelo zníženú clonu HB; miera redukcie clony 
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HB porastu závisí od druhu podsádzanej dreviny. V druhej  fáze postupne odcloňujeme odrastajúce 

podsadby. V prípade potreby tlmíme pňovú výmladnosť HB a redukujeme jeho prirodzené zmladenie, 

zvlášť  v  prvých 5‐10  rokoch. V  tretej  fáze  realizujeme nové podsadby a  pokračujeme v uvoľňovaní 

staršej obnovy.    

Doplňujúce poznámky a zásady obhospodarovania lesných porastov na území ML BŠ s ohľadom na 

primárne zameranie na posilnenie rekreačnej funkcie lesa sú: 

‐ odporúčame predlžovanie rubných a obnovných dôb vo všebecnosti, 

‐ prakticky  na  celom  území  ML  BŠ  je  potrebné  pristúpiť  k  výraznejšej  redukcii  liesky  v  lesných 

porastoch, 

‐ z  lesných  porastov  odstraňujeme  nepôvodné  druhy  drevín,  ktoré  sa  správajú  invázne  a  majú 

potenciál významne negatívne ovplyvniť pôvodné ekosystémy (najmä AG), 

‐ zvážiť použitie sejby alebo podsejby,  

‐ v blízkosti frekventovaných trás ponechávať v lesných porastoch aj bizarné alebo inak zaujímavé 

stromy  (z  pohľadu  kvality  podpriemerné),  ktoré  zlepšujú  vizuálny  efekt  prostredia  a  pútajú 

pozornosť návštevníkov rekreačného lesa, 

‐ vo výnimočných prípadoch zvážiť aj iné typy pestovných zásahov (tvarovanie korún stromov alebo 

krov, prerezávanie konárov atď.), ktoré môžu zlepšiť estetický vnem návštevníkov, 

‐ podporovať esteticky atraktívne kry (kvety, listy, plody, habitus).  

Navrhované  podporné  opatrenia  môžu  pomerne  rýchlo  zlepšiť  estetickú  a rekreačnú  hodnotu 

lesných  porastov,  hoci  takmer  s určitosťou  budú  znamenať  zvýšené  náklady  na  hospodárenie  tak 

v krátkodobom, ako aj dlhodobom časovom horizonte.  

Návrh manažmetových stratégií  

Podobne ako tomu bolo pri pestovných opatreniach, experti pestovania lesov zostavili pre každý 

porast  (84)  zostavili  sadu  6  alternatívnych  manažmentových  stratégií  pozostávajúcich  z presného 

časového harmonogramu rozličných logicky a odborne odôvodnených kombinácií pestovných opatrení 

rozvrhnutých v priebehu nasledujúcich 30 rokov (ukážka v Tab. 3.5). 

Manažmentové  stratégie  vytvorené  na  úrovni  jednotlivého  porastu  umožnili  v hlavných  fázach 

optimalizácie vytvárať veľmi variabilné mixy stratégií v súbore sledovaných porastov (nazývané aj aPSL) 

vedúce k veľmi variabilnému plneniu sledovaných ES za celé sledované územie.   

Celkovo na sledovanom území došlo k vytvoreniu 84 x 6 = 504 manažmentových stratégií, pre ktoré 

bolo potrebné nasimulovať rast lesa pri ich uplatnení tak, aby sa dalo prognózovať budúce plnenie ES 

v jednotlivých porastoch a za celé územie. 
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Tabuľka 3.5: Manažmentové stratégie pre dielec 730a ‐ ukážka 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

36 
 

3.3 Simulácia rastu lesných porastov ovplyvnených rozličnými manažmentovými stratégiami  

Simulácie rastu reprezentatívnych porastov boli vykonané v prostredí rastového simulátora Sibyla 

(FABRIKA,  2005)  v jeho  aktuálnej  verzii  SIBYLA  ‐  Triquetra.  Rastový  simulátor  Sibyla  je  produktom 

dlhodobého výskumu a medzinárodnej spolupráce Katedry plánovania lesných zdrojov a informatiky 

Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Na vývoji simulačného systému sa podieľali viaceré 

domáce  a  zahraničné  univerzity  a  výskumné  pracoviská.  Z  univerzít  ide  o  Technickú  univerzita  vo 

Zvolene, Technische Universität v Mníchove a Georg‐August‐Universität z Göttingenu, z iných inštitúcií 

sa na vývoji simulátora podieľali najmä EFRA ‐ Vedecká agentúra pre lesníctvo a ekológiu a Národné 

lesnícke centrum vo Zvolene. Údajový materiál použitý na konštrukciu a parametrizáciu modelu je aj 

na  európske  pomery  veľmi  rozsiahly.  Materiál  pre  odvodenie  jednotlivých  modelov  a  algoritmov 

rastového simulátora SIBYLA pozostáva zo širokej experimentálnej základne, pričom empirické údaje 

pochádzajú zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. 

SIBYLA je priestorovo explicitný (distančne závislý) stromový rastový simulátor vyžadujúci ako vstup 

informácie  o jednotlivých  stromoch  (pozície,  hrúbky,  výšky,  parametre  korún,  parametre  kvality). 

V prípade  nedostupnosti  údajov  sa  využíva  generátor  štruktúry  lesa.  Zadaná  alebo  vygenerovaná 

štruktúra lesa sa zobrazí pomocou 3D modelu štruktúry lesa. Kalkulačný model dopočíta z parametrov 

stromov a priestorovej štruktúry porastu všetky dôležité výstupy vzťahujúce sa na produkciu, biomasu, 

biodiverzitu,  výnosy  a náklady.  Model  v  sebe  kombinuje  prvky  empirických  a  eko‐fyziologických 

stromových  rastových  modelov  a  je  schopný  realisticky  napodobniť  prakticky  akúkoľvek  štruktúru 

porastu  na  rozličných  typoch  stanovíšť  v  stredoeurópskych  prírodných  podmienkach.  Simulátor 

pracuje v ročnom simulačnom cykle a bol parametrizovaný pre 5 hlavných drevín stredoeurópskych 

lesov (buk lesný, dub letný alebo zimný, smrek obyčajný, jedľa biela a borovica lesná).  

Simulátor poskytuje široké spektrum veľmi podrobných výstupných informácií o vývoji štruktúry, 

objemu a kvality drevnej produkcie, biomase, ekologickej stabilite a biodiverzite lesa a o ekonomike 

lesnej  výroby.  Základná  koncepcia  simulátora  SIBYLA  vychádza  z  rastového  simulátora  SILVA  2.2 

(PRETZSCH et al. 2002). Simulátor sa skladá z niekoľkých základných modulov tak ako sú uvedené na Obr. 

3.1, a ktorých činnosť na seba nadväzuje. 

Simulácie  rastu  lesa  sa  začínajú  zadaním  vstupných  charakteristík  modelovaného  porastu  a 

stanovišťa a vygenerovaním realistickej virtuálnej simulačnej plochy. Simulačná plocha je vzorová časť 

lesného  porastu,  štvorcového  alebo  obdĺžnikového  tvaru  rôznej  veľkosti.  Najčastejšie  sa  využíva 

štvorec o veľkosti 0,25 ha ktorého ukážka je uvedená na Obr. 3.2.  
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Obrázok 3.1: Funkčný princíp a architektúra rastového simulátora SIBYLA (FABRIKA, 2005) 

 

Obrázok 3.2: Ukážka štruktúry virtuálneho porastu v prostredí rastového simulátora Sibyla 

 

Plocha môže byť rovinná alebo môže byť položená na digitálny model terénu. Pre každý strom je 

potrebné z terénneho merania poznať nasledovné charakteristiky: druh dreviny, hrúbka stromu, výška 

stromu, parametre korún stromov (výška nasadenia, šírka a tvar), súradnice polohy stromov na ploche, 
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vertikálna  súradnica  päty  stromu  na  teréne,  kvalita  a  poškodenie  stromu,  jeho  zdravotný  stav  a 

hospodárske určenie  (odumretý strom, živý strom označený do prebierky, živý strom označený ako 

budúci  rubný,  resp.  živý  neoznačený  strom).  V  prípade,  ak  niektoré  z  týchto  charakteristík  nie  sú 

namerané, modul Generátor štruktúry porastu ich za pomoci známych dendrometrických zákonitostí 

odhadne a dopočíta  z menej detailných  informácií  o  lesnom poraste. Môže  ísť napr.  údaje  z opisu 

porastov z LHP alebo údaje z meračských zápisníkov a výberových výškových meraní alebo aj neúplné 

stromové údaje z pokusných plôch.  

Po doplnení všetkých vstupných údajov počítač umiestni na simulačnú plochu  jednotlivé stromy 

známych  parametrov  a  vytvorí  realistický  3D  model  štruktúry  porastu  na  začiatku  simulácie.  Ten 

primárne  slúži  na  vizualizáciu  a  zachytenie  iniciálnej  štruktúry  porastu  v  priestore.  Priestorová 

konštelácia  má  veľký  význam  predovšetkým  pre  popis  konkurenčných  vzťahov  a  namodelovanie 

prebierkových zásahov. Model vizualizuje les vo forme statického schematického obrázku s možnosťou 

základných operácii posunu a natáčania lesa v 3‐D perspektíve alebo vo forme komplexnej virtuálnej 

reality, ktorá zabezpečuje možnosť simulovania pohybu vo virtuálnom lese.  

Po vygenerovaní iniciálnej stromovej situácie vstupuje do simulácie mortalitný submodel, ktorého 

účelom  je  vybrať  stromy  v  jednotlivých  rokoch  rastovej  simulácie,  ktoré  odumrú  prirodzeným 

spôsobom. Prirodzená mortalita závisí od hustoty porastu a od individuálnej náchylnosti jednotlivých 

stromov.  Náchylnosť  každého  stromu  závisí  od  jeho  hrúbky,  prírastku  na  kruhovej  základni 

ovplyvneného konkurenčným tlakom susedov, štíhlostného koeficientu a bonity stanovišťa.  

Okrem  prirodzenej  mortality  je  možné  (po  užívateľskej  aktivácií)  v  simulátore  namodelovať  aj 

mortalitu stromov spôsobenú vplyvom náhodných škodlivých činiteľov. Kalamitný modul je schopný 

stochasticky  modelovať  mortalitu  stromov  vplyvom  vetra,  snehu,  námrazy,  podkôrného  a 

drevokazného  hmyzu,  škodcov  asimilačných  orgánov,  drevokazných  húb,  imisií,  sucha,  požiaru,  či 

krádeže.  Počet  odumretých  stromov  sa  odhadne  na  základe  očakávanej  frekvencie  výskytu  a 

očakávanej veľkosti  škôd  istého  typu. Tie  závisia od množstva ponechaných odumretých stromov v 

poraste,  od  klimatických  výkyvov,  geografickej  polohy  porastu,  geomorfológie  stanovišťa  a  stavu 

porastu. Výber konkrétnych stromov sa riadi pravidlami šírenia škodlivého činiteľa v poraste (difúzne, 

ohniskové, plošné). 

Po  identifikácií  odumretých  stromov  simulácia  pokračuje  namodelovaním  zámerných  zásahov 

(prečistky, prebierky)  lesného hospodára do  lesa. Cieľom prebierkového submodelu  je  identifikovať 

stromy určené do ťažby alebo naopak hospodárom podporované stromy, tzv. budúce rubné stromy pri 

naplánovanom výchovnom zásahu definovaného typu (druhu a sila prečistky resp. prebierky) v danom 

čase. Simulátor umožňuje použiť rôzne druhy zásahov: podúrovňová, úrovňová a neutrálna prebierka, 

metóda cieľových stromov, metóda cieľových dimenzií, metóda cieľovej frekvenčnej krivky, metóda 

obnovného prvku a interaktívna prebierka. Prebierky môžu byť usporiadané v čase úplne flexibilným 

spôsobom (pravidelne, nepravidelne) pri rozličných dobách začatia a ukončenia výchovy. Sila zásahu 

môže byť definovaná vo forme absolútnej (m3 ha‐1), relatívnej (% zo zásoby) alebo vo forme cieľového 

zakmenenia hlavného porastu po vykonaní prebierky.  

Okrem  toho môže byť  sila  zásahov predpísaná  empirickými  rovnicami  určujúcimi,  aké majú byť 

hodnoty  počtov  stromov,  zakmenenie,  relatívna  sila  prebierky,  kruhová  základňa  alebo  zásoba  po 
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vykonaní prebierky v určitom veku alebo pri určitej strednej alebo hornej výške porastu, pri určitej 

strednej hrúbke ap. Sila zásahov teda nemusí byť v čase konštantná a môže sa plynule prispôsobovať 

intenzite  rastu  porastu  na  danom  stanovišti.  Sila  prebierky  môže  byť  vymedzená  aj  exaktným 

zoznamom  stromov,  ktoré  užívateľ  určí  do  prebierky  napr.  pri  prieskume  databázy  informácií  o 

stromoch nachádzajúcich sa na simulačnej ploche. Navyše môže užívateľ vyznačovať aj tzv. interaktívnu 

prebierku,  pri  ktorej  vstupuje  a  prechádza  sa  po  virtuálnom  poraste  a  na  základe  subjektívneho 

posúdenia vyznačuje cieľové a/alebo prebierkové stromy, čím sa plne simuluje bežné vyznačovanie 

prebierok v reálnom lese.  

Po identifikácií stromov, ktoré nebudú v nasledujúcom prírastkovom období pokračovať v raste z 

titulu prirodzenej a kalamitnej mortality alebo úmyselnej ťažby, simulátor počíta pre každý strom index 

konkurenčného  zaťaženia.  Konkurenčný  modul  berie  do  úvahy:  (i)  vertikálnu  štruktúru  porastu  v 

najbližšom okolí každého stromu, (ii) horizontálne umiestnenie okolitých stromov vo všetkých smeroch 

okolo hodnoteného stromu a priestorovú asymetriu rozmiestnenia konkurentov, (iii) vlastnosti terénu 

pod stromom a v jeho okolí, (iv) druhové zloženie okolitých konkurentov.  

V  ďalšom  kroku  dochádza  k modelovaniu  ročných  prírastkov  biometrických  veličín  jednotlivých 

stromov a aktualizácií rozmerov jednotlivých živých stromov Základom je namodelovanie hrúbkových 

a výškových prírastkov pomocou prírastkového modelu založenom na redukcii rastového potenciálu 

daného  kvalitou  stanovišťa.  Po  stanovení  hrúbky  a  výšky  stromu  na  konci  roka  sa  pristupuje  k 

aktualizácií  rozmerov  korún  jednotlivých  stromov.  Prírastkový  potenciál  je  definovaný  na  základe 

ekologickej bonitácie stanovišťa a predstavuje maximálny prírastok stromu dosiahnuteľný v daných 

prírodných podmienkach za predpokladu, že strom rastie ako solitér. Ekologická bonitácia vychádza z 

8  klimatických  a  pôdnych  charakteristík,  takže  simulátor  je  schopný  premietnuť  zmeny 

environmentálnej situácie v čase do veľkosti prírastkov. Prírastkový potenciál je potom modifikovaný 

resp. redukovaný konkurenčným indexom stromu a jeho vitalitou. Vitalita stromu je meraná veľkosťou 

koruny.  

Namodelované  rozmery  stromov  sa  konci  roka  vstupujú  ako  iniciálne  hodnoty  na  začiatku 

nasledujúceho roka a celý simulačný cyklus sa opakuje. Po prebehnutí preddefinovaného počtu rokov 

sa končí simulácia rastu lesa na stromovej úrovni a nasleduje dopočet porastových charakteristík za 

pomoci kalkulačného submodelu. Kalkulačný submodel počíta široké spektrum agregovaných výstupov 

na úrovni vygenerovanej plochy pre rozličné časové hladiny resp. veky porastu.  

Sú  to  veličiny  charakterizujúce  produkčný  stav  porastu  (napr.  stredná  hrúbka,  stredná  výška, 

zásoba, kruhová základňa, hustota porastu), hodnoty biomasy a obsahu prvkov v dreve, kôre, koreňoch 

a asimilačných orgánoch, ďalej rôzne indexy biodiverzity lesa (druhovej aj štrukturálnej), výnosy z lesa 

vo forme sortimentového zloženia porastovej zásoby (v objeme a aj v hodnote) a napokon náklady na 

základné  ťažbovo‐dopravné  procesy.  Výsledky  sú  diferencované  podľa  drevín  a  porastovej  zložiek 

(hlavný, združený a podružný porast, mortalita, budúce rubné stromy).  

Z doterajšieho popisu je jasné, že rastový simulátor je mimoriadne flexibilný modelovací nástroj, 

ktorého charakteristickými črtami sú: 

‐ schopnosť  generovať  realistickú  stromovú  štruktúru  modelovaného  porastu  i  na  základe 

minimálneho počtu jednoduchých porastových charakteristík,  
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‐ schopnosť zachytiť a popísať vplyv celkovej hustoty porastu na inter‐ a intra‐ špecifické kompetičné 

vzťahy jednotlivých stromov na ich rast,  

‐ ekologicky  zhodnotiť  bonitu  stanovišťa  –  drevinovo  špecifický  rastový  potenciál  je  určený  8 

pôdnymi a klimatickými charakteristikami reflektujúcimi živinové, teplotné a vlhkostné pomery na 

stanovišti,  

‐ schopnosť modelovať  prirodzenú mortalitu  stromov  a  prakticky  akýkoľvek  druh  výchovy  alebo 

obnovy lesného porastu,  

‐ model  poskytuje  veľmi  široké  spektrum  výstupných  informácii  o  raste  jednotlivých  stromov  a 

produkčných, ekonomických a ekologických charakteristikách celého porastu.  

Pre všetky tieto dôvody je model veľmi flexibilný a použiteľný pre riešenie rozličných modelovacích 

úloh. Model  je  platný  pre  akýkoľvek  porastový  typ  (pre  rovno‐  i  rôznoveké  porasty,  nezmiešané  i 

zmiešané porasty, pre porasty s jednoduchou alebo zložitou horizontálnou a vertikálnou štruktúrou, 

pre celý rad rozdielnych typov zmiešaní atď.).  

 

3.4 Návrh a generovanie alternatívnych aPSL 

Po  vytvorení  manažmentových  stratégií  a nasimulovaní  dopadov  ich  potenciálnej  aplikácie  pre 

každý porast  tvoriaci  záujmový  súbor bolo možné  z pohľadu optimalizácie položiť  základnú otázku: 

ktorá manažmentová stratégia sa má aplikovať v ktorom poraste tak, aby sa za celé územie dosiahla 

maximalizáciu plnenia definovaných ES a biodiverzity ?  

Táto  úloha  bola  riešená  heuristickými  metódami  multikriteriálnej  optimalizácie.  Východiskom 

riešenia  bol  náhodný  prieskum  a zmapovanie  hraníc  štvorkriteriálneho  cieľového  priestoru 

optimalizácie  za  pomoci  počítačom náhodne  vygenerovaných  rozvrhov manažmentových  systémov 

podľa nazývaných aj alternatívne manažmentové plány. Náhodné generovanie bolo naprogramované 

jednoduchým algoritmom implementovaným do prostredia Borland Pascal zostaveným účelovo pre 

potreby projektu. 

Pre  každé  náhodné  vygenerované  rozdelenie manažmentových  systémov  v súbore  sledovaných 

porastov  je  možné  vďaka  simuláciám  rastu  odhadnúť  možné  plnenie  produkcie  dreva,  rekreácie, 

stability  a biodiverzity  po  30  rokoch.  Z porastových  informácií  vieme pomerne  jednoducho odvodiť 

plnenie ES a biodiverzity za celé sledované územie, keďže údaje za územie sa dajú vyrátať pomocou 

vážených  priemerov  údajov  získaných  v jednotlivých  porastoch,  kde  ako  váha  vystupuje  výmera 

porastu.  

Počet  možných  rozličných  rozdelení  manažmentových  systémov  v  sledovaných  porastoch  je 

enormný a rovná sa  684 =2.31 x 1065 možnostiam. Pre potreby projektu bolo z tohto obrovského súboru 

náhodne  vygenerovaných  16 000  alternatív  (t.  j.  aPSL).  To  je  maximálny  počet,  ktorý  je  schopný 

pamäťovo spracovať optimalizačný softvér VisAn (LOTOV et al., 2004), ktorý bol k dispozícií.   

Náhodné generovanie tak vytvorilo 16 000 alternatívnych plánov hospodárenia a poskytlo 16000 

vektorov  plnenia  produkcie  dreva,  rekreácie,  stability  a  biodiverzity  na  sledovanom  území.  Týchto 
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16 000 vektorov potom predstavovalo 16 000 bodov v 4D  cieľovom priestore,  ktorý bol  zobrazený 

softvérom VisAn vo forme tzv. interaktívnej rozhodovacej mapy IDM.  

Ako  IDM vyzerá  v praxi  ? V našom prípade  IDM pozostáva  z matice 2D  grafov  (Obr.  3.3).  Stĺpce 

matice  predstavujú  plnenie  ostatných  ES  pri  fixovaných  úrovniach  ekologickej  stability.  Ekologická 

stabilita  lesa  raste  zľava doprava,  v poslednom stĺpci  teda  vidíme aké plnenie  ostatných ES možno 

dosiahnuť pri najvyššej  stabilite  lesa,  aká  sa dá v priebehu nasledujúcich 30‐tich  rokoch dosiahnuť. 

Podobne  riadky matice  zachytávajú  plnenie  ES  pri  preddefinovaných úrovniach  rekreácie  (hodnoty 

rekreácie sa zvyšujú odhora dole, v poslednom riadku matice potom vidíme možné plnenie ostatných 

ES, ak by rekreácia bola v nasledujúcich 30 rokoch primárne maximalizovaná. 

2D  grafy  z určitej  kombinácie  riadka  a stĺpca  (Obr.  3.4)  potom  zobrazujú  plnenie  Biodiverzity 

a Produkcie  dreva  pri  zafixovaných  hodnotách  statickej  stability  lesa  a jeho  rekreačnej  hodnoty. 

Vizuálne  –  čím  je  zelená  plocha  2D  grafu  vyselektovaného  z určitého  riadka  a stĺpca  väčšia,  tým  je 

dvojkriteriálne plnenie biodiverzity a produkcie dreva lepšie.  

Na 2D grafoch môžeme potom vidieť veľkosť rezu 4D priestorom a môžeme na nich kontrolovať 

možné plnenie biodiverzity a produkcie dreva, najmä pri hranici cieľového priestoru.   

 

Obrázok 3.3: Interaktívna rozhodovacia mapa pre štvorkriteriálny problém 
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Obrázok 3.4: Zobrazenie cieľového priestoru na interaktívnej rozhodovacej mape (2D rez 4D priestoru) 

 

3.5 Stanovenie cieľov optimalizácie (hospodárenia) a výber optimálneho riešenia  

Interaktívne rozhodovacie mapy sú schopné graficky zobraziť cieľový priestor optimalizácie (napr. 

u nás ide priestor plnenia troch sledovaných ES a biodiverzity poskytnutých veľkým počtom aPSL, čo 

umožňuje užívateľom ľahko pochopiť a vyhodnotiť všetky výsledky simulácií a počítačového prieskumu 

cieľového priestoru optimalizácie (u nás simulácie rastu lesných porastov a plnenie ES a biodiverzity za 

územie pre 16000 aPSL).  

Hlavnou úlohou IDM potom je zobrazenie: (i) priestoru prípustných riešení (pokrývajúceho rozličné 

reálne možné plnenia ES a biodiverzity ) a (ii) hraníc cieľového priestoru, v blízkosti ktorých  potom 

ležia aPSL poskytujúce multikriteriálne optimálne plnenie ES (Obr. 3.5 a 3.6).  

 

Obrázok 3.5: Základné komponenty interaktívnych rozhodovacích máp 
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Obrázok 3.6: Prekonané a optimálne riešenia v rámci multikriteriálnej optimalizácie hospodárenia 

v lese 

 

Optimálnych riešení a aPSL je teda viac a ich charakteristickou črtou je fakt, že keď sa pokúsime 

vylepšiť ich plnenie ES, tak sa nám nikdy nepodarí dosiahnúť zlepšenie všetkých kritérií naraz. Vždy sa 

niektoré ES zlepšia, ale v dôsledku existencie tzv. trade‐offs len za cenu zhoršenia iných ES (Obr. 10), 

riešenia  ležiace  pri  hranici  cieľového  priestoru  –  produkcia  dreva  sa  dá  zvýšiť  len  za  cenu  poklesu 

biodiverzity a naopak).  

Vo vnútri zobrazeného cieľového priestoru zase ležia prekonané neoptimálne riešenia resp. aPSL 

s plnením ES, ktoré môže byť simultánne vylepšené tak, že sa dosiahne zlepšenie všetkých sledovaných 

ES  naraz  (Obr.  10,  riešenia  ležiace  vo  vnútri  cieľového  priestoru  poskytujú  relatívne malé  plnenie 

produkcie dreva a biodiverzity, ktoré sa dajú simultánne vylepšiť). Mimo oblasti prípustných riešení 

(modrá  plocha)  leží  priestor  neprípustných  riešení  vymedzujúci  také  kombinácie  plnení  ES,  ktoré 

reálne, vzhľadom na produkčné a ekologické podmienky a aktuálny stav lesa na záujmovom území, nie 

sú v definovanom časovom horizonte dosiahnuteľné. 

Hranice priestoru slúžia aj na stanovenie cieľov hospodárenia, keď selekcia ľubovoľného bodu na 

hranici znamená v postate stanovenie želaných úrovní plnenia ES. V praxi sa pri riešení problému 4D 

optimalizácie potom postupuje tak, že najprv si rozhodovateľ/rozhodovatelia najprv stanovia želané 

úrovne plnenia statickej stability  lesa a rekreácie, čím si z matice  IDM vyberú 2D graf  (Obr. 3.7). Pri 

určovaní 2D grafu si rozhodovateľ všíma aj veľkosť priestoru zobrazeného v jeho vnútri, pretože ten 

odráža možnosti plnenia produkcie dreva a biodiverzity.  
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Obrázok 3.7: Stanovenie cieľov hospodárenia – určenie želaných resp. vyhovujúcich úrovní statickej 
stability lesa a rekreácie 

 

Po fixácií úrovní statickej stability a rekreácie sa následne určuje želané plnenie produkcie dreva 

a biodiverzity na hranici cieľového priestoru vyselektovaného 2D grafu, čiže určí sa finálna poloha 

cieľového bodu v celom 4D priestore (Obr. 3.8).  

 

Obrázok 3.8: Stanovenie konečnej polohy cieľového bodu a identifikácia optimálneho riešenia 
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Veľkou výhodou takejto definície cieľov hospodárenia je skutočnosť, že: (i) takto stanovené ciele 

hospodárenia sú vždy reálne dosiahnuteľné, (ii) pri stanovovaní cieľov a hľadaní optimálneho riešenia 

prirodzene dochádza k interakcií medzi optimalizátorom a rozhodovateľom (u nás riešiteľ TU Zvolen a 

zadávateľ MLBŠ),  (iii)  stanovenie cieľov hospodárenia môže byť konsenzuálne dohodnuté viacerými 

rozhodovateľmi zainteresovanými na výsledkoch optimalizácie (osoby a organizácie zainteresované na 

výsledkoch hospodárenia v lese).  

Po  stanovení  (reálnych)  cieľov  hospodárenia  dochádza  vo  finálnom  kroku  optimalizácie 

k vyhľadaniu aPSL ležiaceho v cieľovom priestore najbližšie k definovanému cieľovému bodu (Obr. 12). 

Ten poskytuje takú kombináciu plnenia sledovaných ES, ktorá sa iba minimálne líši od želaného plnenia 

stanoveného v rámci definovania cieľového bodu.  

Optimálny  aPSL  sa  v poslednom  kroku  vypracovania  štúdie  stáva  podkladom  pre  zladenie 

hospodárskych  činností  v lese    s optimalizovaným    rozmiestnením  rekreačno‐športových  aktivít  a 

existujúcej a plánovanej rekreačnej infraštruktúry v krajine. Tým dôjde k synergií dvoch optimalizácií 

a dvoch častí projektu – lesníckej a krajinárskej.   

 

3.6 Východiská rozvoja rekreačného potenciálu územia 

Rekreačná  krajina  je  kultúrny  typ  krajiny  a  prímestská  rekreácia  sa  vždy uskutočňuje  v  blízkosti 

urbanizovaného prostredia, konkrétne v kontaktnej zóne mesta a voľnej krajiny. V prípade využívania 

takejto zóny na rekreáciu, sa volá prímestská rekreačná zóna. Prímestská rekreácia  je zameraná na 

priebežné  uspokojovanie  ľudskej  potreby  telesnej  a  duševnej  regenerácie  v  krátkych  časových 

intervaloch,  v  bezprostrednej  časovej  nadväznosti  na  pracovné  aktivity  pri  významnej  eliminácii 

vzdialenostnej bariéry. Potreba rekreácie sa prejavuje bez rozdielu u všetkých sociálnych a vekových 

skupinách obyvateľstva. 

Podpora pre prekategorizovanie riešeného územia na lesy osobitého určenia spočíva najmä v tom, 

že  predstavuje  ideálnu  prímestskú  rekreačnú  zónu.  Rekreácia  v  mestách  tvorí  doplnkovú  funkciu 

sídelného útvaru, v súvislosti s tým môžeme rátať s nasledovnými objektmi, ako prejavom mestskej 

rekreácie: zelené trávnaté plochy, nízka a vysoká zeleň, parky, lesoparky, záhrady, záhradné kolónie, 

lúky  a  lesy  v  okolí mesta;  vybavenosť detských  zariadení;  ihriská;  prírodné  kino,  amfiteáter;  vodné 

plochy; kúpaliská, pláže; atď. Predmetné územie zahŕňa veľkú časť takýchto objektov. Pre tieto plochy 

je charakteristické, že: (1) sú voľne prístupné širokej verejnosti a (2) poskytujú základnú každodennú 

rekreáciu.  

Popri  tom  územie  plní  aj  ostatné  základné  funkcie  prímestských  rekreačných  zón  (majú 

krajinotvorný  význam  –  zapojenie  sídla  do  krajiny, majú  pufračný  –  ochranný  význam,  sú  zdrojom 

biotického  dosycovania  sídla  –  zdroj  biodiverzity,  sú  ekotónom  urbánneho  ekosystému,  sú 

vyrovnávačom klímy hraničných ekosystémov atď.). 

V rámci rozvoja rekreačných aktivít v krajine a využívania rekreačného potenciálu krajiny je dôležité 

uvedomiť si, že existujú určité faktory, ktoré ovplyvňujú požiadavky obyvateľstva na rekreáciu, ktoré 

sú ovplyvnené najmä rozsahom voľného času, charakterom a veľkosťou bydliska, ale aj kvalitou jeho 

životného  prostredia.  Predmetné  územie  teda  predstavuje  ideálne  územie  na  rozvoj  rekreačných 
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aktivít. Vzhľadom na jeho blízku dostupnosť z centra mesta a možné nástupné body predstavuje oblasť, 

ktorá je schopná disipovať množstvo návštevníkov mesta Banská Štiavnica a poskytnúť tak alternatívu 

pre aktívny, resp. pasívny oddych. 

V prípade Banskej Štiavnice nadobúda formovanie rekreačnej krajiny v kontaktnej zóne mesta a 

voľnej krajiny aj iný rozmer. Masívny rozvoj návštevnosti mesta, ktorý sa v ostatných rokoch pohybuje 

nad  stotisíc  prenocovaní,  medziročný  nárast  návštevnosti  na  hranici  10  %  a  viac,  a  rovnako  aj 

zvyšovanie návštevnosti mesta bez prenocovania, pridáva tvorbe rekreačného prostredia v okolí mesta 

dôležitosť a naliehavosť. Podobne ako samotné mesto je doslova nabité kultúrnymi pamiatkami, tak aj 

okolitá krajina poskytuje dostatok atraktivít, ktoré lákajú návštevníkov. Extrémne nárasty návštevnosti 

v krátkom rozpätí zhruba poslednej dekády rokov spôsobilo, že mesto samotné a jeho blízke okolie so 

súčasnou  infraštruktúrou  dokáže  už  iba  ťažko  zabezpečiť  plnohodnotné  rekreačné  prostredie  pre 

návštevníkov a rovnako aj komfortné bývanie pre obyvateľov mesta, najmä v letnej turistickej sezóne, 

ktorá sa za ostatné roky pozvoľna predlžuje aj do obdobia pred a po letných prázdninách, a cez víkendy, 

počas ktorých sú ubytovacie kapacity plné prakticky celoročne. Nárast záujmu vidno aj na údajoch, 

ktoré  vykazuje  tamojšie  informačné  centrum.  Podľa  (https://ziar.dnes24.sk)  evidovalo  v  roku  2010 

banskoštiavnické informačné centrum 23 219 návštev, ale v roku 2017 to bolo už 59 846 návštev a o 

rok  neskôr  už  60  949  návštev.  Podiel  slovenských  návštevníkov  predstavoval  zhruba  75  %  a 

zahraničných bola až štvrtina. Medzi zahraničnými turistami tvoria až 44 % návštevníci z Maďarska, 18 

%  z  Českej  republiky,  významná  je  aj  návštevnosť  z  Rakúska  a  Nemecka,  Francúzska,  no  Banskú 

Štiavnicu navštevujú ľudia z prakticky celého sveta. Tvorba prímestských rekreačných oblastí, ktorá pri 

iných mestách vytvára širší priestor pre rekreáciu najmä miestnych obyvateľov a poskytuje im možnosti 

krátkodobého oddychu na dennej báze (po práci) alebo počas víkendov, sa pre mesto Banská Štiavnica 

stáva  životnou  potrebou,  ktorá  by  mala  zabezpečiť  najmä  rozptyl  návštevníkov  mimo  mesta,  do 

atraktívnej krajiny, aby sa aspoň čiastočne znížil nápor vysokého počtu návštevníkov na malé centrum 

mesta.  Poskytnutie  rekreačného  prostredia  miestnym  obyvateľom  je  v  prípade  Banskej  Štiavnice 

zrejme  až  na  druhom  mieste.  Uvedomenie  si  tejto  skutočnosti  môže  ovplyvniť  najmä  charakter 

rekreačných funkčných zón v riešenom území. 

Pri štandardnom postupe by sme pri stanovovaní východísk pre navrhovanie veľkosti a charakteru 

prímestských rekreačných zón zvažovali najmä počet a hustotu obyvateľov, charakter mesta, charakter 

zástavby, množstvo zelene v meste, charakter okolitej krajiny, lesnatosť, nadmorskú výšku, klimatickú 

zónu  mesta,  prítomnosť  hodnotných  prírodných  území  v  užšom  i  širšom  okolí  mesta,  prítomnosť 

vodných  plôch  a  tokov  a  ďalšie  atribúty.  V  prípade  Banskej  Štiavnice  sa  na  prvé  miesto  dostáva 

maximálny denný počet návštevníkov a priemerný počet návštevníkov (sezónny, celoročný). Dôležité 

sú  samozrejme  aj  ostatné  spomínané  faktory,  ale  tie  by  v prípade  Banskej  Štiavnice  výrazne 

nenavyšovali potrebu rozširovania rozsahu rekreačných aktivít a existujúci stav a rozsah rekreačných 

aktivít by dokázal plnohodnotne zabezpečiť potreby miestneho obyvateľstva. Za rozhodujúci faktor pre 

rozširovanie a skvalitňovanie prímestského rekreačného prostredia preto považujeme práve vysokú 

návštevnosť,  ktorá  má  vplyv  nielen  na  dnešné  potreby,  ale  perspektívne  musíme  uvažovať  aj  s 

budúcimi nárokmi na umiestnenie, rozsah a charakter prímestských rekreačných zón v okolí Banskej 

Štiavnice.  Riešené  územie  však  predstavuje  len  časť  potenciálu  tvorby  prímestských  rekreačných 

oblastí v okolí Banskej Štiavnice. Ak zhrnieme súčasné využitie územia, ktoré sme popísali už vyššie,  a 
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ďalšie  obmedzujúce  faktory  v  riešenom  území  (najmä  sklonitosť),  potom musíme  konštatovať,  že 

samotné  riešené  územie  Mestských  lesov  Banská  Štiavnica  nedokáže  v  plnom  rozsahu  pokryť 

požiadavky neustále rastúceho cestovného ruchu. Toto môže naplniť len komplexné riešenie a rozvoj 

prímestských rekreačných zón v celom okruhu mesta, čo však prekračuje stanovený rámec projektu v 

riešenom území.  

Z hľadiska optimálneho prístupu ku krajine v mestskom regióne Banskej Štiavnice s dôrazom na jej 

rekreačné  využívanie  je  potrebné  hodnotiť  všetky  aktivity  v území  regiónu,  nielen  vybraného 

krajinného  segmentu  a vychádzať  zo  širších  územných  vzťahov,  zakaždým  pri  navrhovaní,  resp. 

rekonštrukcii rekreačných aktivít.  

Územie musí byť atraktívne, aby dokázalo subjekty cestovného ruchu a rekreácie prilákať, ale aj 

udržať  v  danom  území  (domácich  obyvateľov  mesta  Banská  Štiavnica  ako  aj  jej  domácich,  či 

zahraničných  návštevníkov).  Dôležitou  súčasťou  sa  tým  stáva  aj  vybavenosť  územia  s  dôrazom  na 

následné odkomunikovanie existujúcich priestorov smerom k verejnosti (vstupné uzly) a s príslušnou 

interpretáciou daného miesta (funkčné zóny), ktoré tvoria jadro návrhu k optimalizácii usporiadania 

rekreačných aktivít v riešenom území. 

 

3.7 Výber lokalít funkčných zón a vstupných uzlov 

Pre  výber  lokalít  s možnosťou  umiestňovania  aktivít  s rekreačným  potenciálom  sme  si  zvolili 

metódu  selekcie  na  základe  prístupnosti  a fyzickej  využiteľnosti  územia.  Pre  riešené  územie  sme 

vychádzali  s potreby  naplnenia  potenciálnej  kapacity  územia  možnosťami  rekreačných  aktivít  čo 

možno  najširšieho  spektra.  Vzhľadom  na  charakter  územia  a potreby  stanovenia  priestorových 

atraktorov s akcentom na konkrétne aktivity – využitie – sme identifikovali  jednotlivé funkčné zóny. 

Ide o krajinné priestory, ktoré majú potenciál poňať do seba konkrétnu aktivitu, resp. skupinu aktivít. 

Dôraz sme pri výbere kládli na  fakt,  že  jednotlivé  funkčné zóny by mali byť priestorovo dostatočne 

rozľahlé a mali by sa od seba v budúcnosti funkčne odličovať.  

V prvom  kroku  bolo  potrebné  identifikovať  kontinuitu  územia  vzhľadom  k jeho  prístupnosti 

jednotlivých cieľových skupín. Vychádzali sme so stávajúcich peších trás a cykloturistických trás bez 

ohľadu na intenzitu ich súčasného využitia. Ide o analýzu všetkých značených trás v rámci turisticko‐

rekreačného využívania územia v súčasnosti. V druhom kroku bolo potrebné určiť plochy v riešenom 

území,  ktoré majú  fyzický potenciál  využiteľnosti,  keďže  ide o morfologicky výrazne diverzifikované 

územie.  Pre  celý  vybraný  krajinný  priestor  sme po  analýze  sklonitosti  územia  vysegregovali  plochy 

s intervalmi sklonov 0‐3 %; 3‐7 %; 7‐12 %; 12‐25 % a 25‐41 %. Vychádzajúc z predpokladu využiteľnosti 

plôch pre rekreačné aktivity v sklone 0‐12 %, sme vyselektovali všetky takéto lokality. V treťom kroku 

pre výber funkčných zón sme brali do úvahy ich prístupnosť z existujúcich alebo potenciálnych trás, 

vrátane trás, ktoré nadväzujú na napojenie uzlov zo zastavaného územia mesta. Takto sme v území 

určili niekoľko lokalít, ktoré navrhujeme ako funkčné zóny. V niektorých lokalitáck sme však určili aj 

miesta  s menším  rozsahom,  ale  dobrou  dostupnosťou,  ktoré  môžu  slúžiť  na  dobudovanie 

infraštruktúry uvažovaného atraktora.  

Sklonitosť  je  vo  všeobecnosti  faktor  prostredia  (vlastnosť  reliéfu),  ktorá  podmieňuje  intenzitu 

rôznych prírodných procesov (zosuvných, eróznych; rýchlosť odtoku vody), čo výrazne ovplyvňuje aj 
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ďalšie vlastnosti samotného územia na topickej, či širšej úrovni. Pre využitie územia sú vyššie sklony 

prirodzeným a nevyhnutne akceptovateľným limitom. Najmä extrémna sklonitosť  (25,1° – 41,0° a viac) 

limituje aj väčšinu rozvojových aktivít v oblasti cestovného ruchu a rekreácie. Extrémne sklony tak aj 

z hľadiska  rekreačného  potenciálu  územia  považujeme  za  tzv.  negatívnu  prírodnú  danosť,  ktorá 

limituje, prípadne až znemožňuje rozvoj rekreačného využitia územia (lokality).  

 

 

Obrázok 3.9: Sklonitosť v riešenom území Mestských lesov Banská Štiavnica. 
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Na druhej strane, heterogenita územia, striedanie sklonov a najmä vyšší podiel územia s priaznivými 
sklonmi spravidla umožňuje uvažovať aj nad špecifickým využitím lokalít, ktoré v rámci širšieho územia 
majú  práve  extrémnu  sklonitosť,  a  tieto  sú  potom  využiteľné  ako  špecifické  priestory  pre  oddych 
návštevníka – rekreanta (napr. výhľady na krajinu), alebo priestory pre špecifické aktivity (napr. ferraty, 
steny na lezenie).  

Vplyv  sklonitosti  na  rekreačné  využitie  územia  potom  vo  veľkej  miere  závisí  na  pomere 
sklonitostných kategórií na riešenom území a rozmiestnení sklonov v území. V nadväznosti na analýzu 
sklonov a dostupnosť územia potom je možné zhodnotiť negatívne a pozitívne pôsobenie sklonitosti 
na rekreačné využitie územia a stanoviť rekreačné predpoklady, či rekreačnú hodnotu územia danú 
mierou  prevahy  jeho  kladných  hodnôt  nad  zápornými.  Problematické  je  aj  využitie  územia  so 
sklonitosťou 12,1° – 25,0°, kde spravidla nie je možné uvažovať s umiestňovaním prvkov, ktoré by viedli 
k predĺženiu  pobytu  návštevníkov.  Lokality  (územia)  s týmto  sklonom  sú  čiastočne  obmedzené  aj 
z hľadiska  zvyšovania  atraktivity  územia  umiestňovaním  prvkov  vybavenosti,  s výnimkou 
jednoduchých prvkov drobnej architektúry (altánky, orientačné a informačné tabule a iné). Pobytové 
plochy  na  týchto  sklonoch  zvyčajne  vyžadujú  aj  vyššie  investície  na  ich  zriadenie  a údržbu.  Pre 
optimálne využiteľné plochy na budovanie a rozvoj funkčných zón a s potenciálom podpory dlhšieho 
zdržania návštevníka a umiestňovanie vybavenosti územia sú ideálne plochy so sklonmi do 12°; ak je 
to možné, treba uprednostniť sklony v rozsahu 0° ‐ 7°.  
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4 Výsledky 

4.1 Stanovenie cieľov hospodárenia na území Mestských lesov Banská Štiavnica 

Ciele hospodárenia vyplývajú zo Zadania projektu. Podľa vyjadrenia zadávateľa hlavným cieľom má 

byť  maximalizácia  rekreačnej  hodnoty  a  stability  lesa  (reflektujúc  rastúce  požiadavky  obyvateľov 

a návštevníkov mesta) pri minimalizácií strát z produkcie dreva (v záujme mestského zastupiteľstva) a 

negatívnych vplyvov na biodiverzitu (záujem CHKO). 

V dôsledku  prioritizácie  plnenia  rekreácie  pri  zabezpečení  čo  najvyššej  stability  lesa  v období 

klimatických  zmien  a tým  aj  bezpečnosti  toku  sledovaných  služieb  v nasledujúcich  30  rokoch    sa 

selekcia  2D  grafu  zo  4D mapy  sústredila  na  tú  časť  cieľového  priestoru,  kde  sa  dosahujú  najvyššie 

hodnoty rekreácie a stability lesa (Obr. 4.1a).  

 

 

Obrázky 4.1a: Stanovenie cieľového (koncového) bodu na území ML BŠ – výber 2D grafu 



 
 
 
 
 
 

51 
 

 

Obrázok 4.1b: Stanovenie cieľového (koncového) bodu na území ML BŠ – poloha koncového bodu 

 

Na  vyselektovanom  2D  grafe  potom  vidíme,  že  pri  stanovených  úrovniach  stability  a rekreácie 

nedochádza  hranica  cieľového  priestoru,  na  ktorej  sa  nachádzajú  optimálne  kombinácie  plnení 

produkcie dreva a rekreácie (medzi ktorými dochádza k vzájomným negatívnym výmenám tzv. trade‐

offs je veľmi krátka. Preto stanovenie cieľa hospodárenia bolo veľmi ľahké (Obr. 4.1b). Konečný cieľový 

bod musí z logického hľadiska ležať na priesečníku maximálne dosiahnuteľnej biodiverzity a produkcie 

dreva v pravom hornom rohu cieľového priestoru. Povedané  ináč, akákoľvek  iná poloha koncového 

bodu by bola neracionálna.  

Stanovenie  koncového  bodu  znamená  stanovenie  želaných  úrovní  plnenia  ES.  U nás  ide 

o kombináciu  relatívnych  plnení:  rekreácia  0,500,  statická  stabilita  0,500,  produkcia  dreva  0,295 

a biodiverzita  0,415.  Uvedené  úrovne  sú  v podstate  maximálne  dosiahnuteľné  v nasledujúcich  30 

rokov pri danom stave lesa a územia a pri stanovenom ciele hospodárenia.  

Cieľový  bod  v maximálnej  miere  reflektuje  cieľ  hospodárenia,  ktorý  má  v podstate  stupňovitý 

charakter  z pohľadu  významu  sledovaných  ES  – maximalizácia  rekreačnej  funkcie  a stability  lesa  je 

považovaná za dôležitejšie ako produkcia dreva a biodiverzita. Biodiverzita má najmenšiu pomyslenú 

váhu, ak by vyselektovaný 2D graf mal skosenú hranicu v pravom hornom segmente dlhšiu, zrejme by 

bola poloha koncového bodu umiestnená smerom k vyššiemu plneniu produkcie dreva  (v dôsledku 

snahy  o minimalizáciu  ekonomických  strát  po  zavedení  kategórie  účelových  lesov).  Posilnenie 

biodiverzity by bolo zrejme slabšie, vzhľadom k faktu, že na území i tak nie je veľa lesných porastov 

mimoriadne hodnotných z pohľadu ochrany prírody.   Pri aktuálnom tvare cieľového priestoru nie je 

výhodné  uvažovať  s trade‐offs  medzi  produkciou  dreva  a biodiverzitou,  pretože  pri  danej  úrovni 

rekreácie a stability sa dá súčasne dosiahnúť maximálne plnenie produkcie dreva a biodiverzity naraz.  
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Po  stanovení  koncového  cieľového  bodu  došlo  k vyhľadaniu  riešenia  tj.  aPSL,  ktorý  leží  k nemu 

najbližšie (Obr. 4.2). 

 

Obrázok  4.2:  Vyhľadanie  optimálneho  aPSL  ležiaceho  najbližšie  k cieľovému  bodu  v programovom 

prostredí VisAn   

Správnosť výberu konkrétneho riešenia potvrdzujú údaje v tab. 4.1. Optimálny alternatívny plán leží 

skutočne v  tesnej blízkosti stanoveného koncového bodu, čo značí, že realizácia plánu v praxi by mala 

viesť  k želanému  plneniu  ES  a biodiverzity  v realite  a mala  by  v nasledujúcich  30  rokoch  dosiahnuť 

pomerne vysokú úroveň plnenia všetkých ES. 

Tabuľka 4.1: Cieľové, aktuálne a optimálne plnenie ES a biodiverzity   

Plán 
Relatívne plnenia ekosystémových služieb 

Produkcia Rekreácia Stabilita Biodiverzita 

Cieľový bod  0.295  0.500  0.500  0.415 

Aktuálny PSL  0.205  0.487  0.555  0.386 

Optimálny aPSL  0.294  0.502  0.492  0.395 

 

Optimálny  alternatívny  plán  je  vo  svojej  podstate  rozpisom/rozdelením  konkrétnych 

manažmentových stratégií pozostávajúcich z časového rozvrhu konkrétnych pestovateľských opatrení 

v priebehu nasledujúcich 30 rokov podľa jednotlivých lesných porastov resp. JPRL.  

Obr. 4.3  zobrazuje  frekvenciu využitia  jednotlivých typov pestovateľských opatrení v pridelených 

manažmentových  systémoch.  Celkovo  došlo  v sledovanom  súbore  porastov  k využitiu  9  typov 

pestovných opatrení. 
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Obrázok 4.3: Percentuálne zastúpenie pestovných opatrení tvoriacich optimálny alternatívny plán 

hospodárenia 

 

Najzastúpenejšími pestovnými opatreniami sú účelový výber, výberková prebierka a podúrovňová 

prebierka, ktoré  sú aplikované až na 146,07 ha, čo tvorí až 88,18% z celkovej výmery územia. Účelový 

výber je aplikovaný až na výmere 100,75 ha, z čoho až 88,33 % je aplikovaných v ochranných lesoch. 

Úplne chýba pasívny manažment a sanitárna ťažba.  

Dominancia účelového výberu s podporou výberkovej a podúrovňovej prebierky bola očakávaná. 

Dôležitým  prvkom  optimalizácie  je  znalosť  konkrétneho  pridelenia  systémov  a opatrení  do 

konkrétnych porastov,  ktorá bola urobená  tak,  že  sa  kontrolovalo plnenie ES  a biodiverzity  za  celé 

sledované územie.   

Detailné  informácie  o  optimálnom  alternatívnom  pláne  ako  sérií  manažmentových  stratégií  a 

opatrení pridelených do jednotlivých porastov sú obsiahnuté v Prílohe II. Príloha II predstavuje priamy 

výstup  optimalizácie,  ešte  pred  jeho  modifikovaním  pre  zohľadnenie  rozmiestnenia  rekreačno‐

športových aktivít v krajine.  

 

4.2 Porovnanie vlastností a plnenia ES a biodiverzity medzi optimálnym a aktuálnym PSL 

Produkcia dreva 

Napriek  očakávaniam,  že  rekategorizácia  lesov  hospodárskych  na  lesy  účelové  s primárnym 

zameraním  sa  prejaví  na  zjemnení  hospodárenia  a poklese  objemu  ťažieb,  výsledky  ukazujú:  (i) 

zlepšenie  relatívneho plnenia produkcie dreva  (Tab. 9) a  (ii)  zvýšenie  intenzity a celkového objemu 

ťažieb o takmer 13,5 % za 30 rokov, zvýšenie objemu ťažbových zvyškov (o 4 %) a zníženie prirodzenej 

mortality stromov (o ‐1,1 %) a hlavne zvýšenie očakávaných príjmov z ťažby a obchodu s drevom až 

o 43 % (Tab. 4.2).  

 



 
 
 
 
 
 

54 
 

Tabuľka 4.2: Výsledky optimalizácie – porovnanie platného a optimalizovaného PSL  

Obdobie   
Jed
not
ky 

Decénium na ha Za územie a 
decénium 

Za územie a 30 rokov 

Plán Aktuálne 
PSL 

Opt.  
plán 

∆ Aktuálne 
PSL 

Opt.
plán 

∆ Aktuálne 
PSL 

Opt.  
plán 

∆

Zásoba* m3  320 299.7  ‐20.3 ‐3526.3 55587  52061  -3526.3

Ťažba  m3  26.9 38.7  11.7 4680 6717 2037.0 14036  20150  6114.6
 

%  8.4 12.9  4.5 8.4 12.9 4.5 25.3  38.7  13.5

Mortalita m3  22.3 19.8  ‐2.5 3874 3439 ‐434.3 11604  10318  -1285.5

%  7.0 6.6  ‐0.4 7.0 6.6 ‐0.4 20.9  19.8  -1.1

Zvyšky   m3  8.1 11.6  3.5 1407 2015 608.0 4221  6045  1824.0

po ťažbe  %  2.5 3.9  1.3 2.5 3.9 1.3 7.6  11.6  4.0

Tržby € 1 637 2 349 712 284 295 408 045 123 750 852 673 1 224 134 371 461

*na konci 30 ročného obdobia 

 

Relatívny nárast očakávaných tržieb z dreva je vyšší ako relatívne zvýšenie objemu ťažieb, hlavným 

dôvodom je fakt, že do budúcna očakávame nárast cien dreva vyvolaný nielen inflačnými tlakmi, ale aj 

rastúcim dopytom po dreve ako prírodne obnoviteľnom zdroje materiálu a energie. Projekciu vývoja 

priemerného speňaženia môžete vidieť na Obr. 4.4.  

 

Obrázok 4.4: Vývoj očakávaného speňaženia dreva 

 

Trend  budúceho  vývoja  je  matematicky  popísaný  logaritmickým  modelom,  ktorý  predpokladá 

pomerne  rýchly  rast  speňaženia  v blízkej  budúcnosti  (rast  cien  energií  a všeobecne  vysoká  inflácia 
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v dôsledku vojny a následnej komoditnej krízy). Vo vzdialenejšej budúcnosti sa však už predpokladá 

upokojenie dnešnej búrlivej situácie a stabilizácia rastu speňaženia.       

Zvýšenie ťažieb dreva na prvý pohľad pôsobí z pohľadu zmierňovania konfliktov a sťažností často 

zviazaných s klasickým hospodárením paradoxne a kontraproduktívne. Je však potrebné poznamenať, 

že pri  zmene hospodárenia dôjde nielen k zmene objemu ťažieb, ale aj k zmene  ich charakteru. Pri 

aplikácií  optimálneho  plánu  hospodárenia  sa  ako  prevládajúce  pestovné  opatrenie  bude  aplikovať 

v mnohých porastoch (na cca 61% územia, Obr. 14) účelový výber. Ten je charakteristický špecifickým 

výberom ťažených stromov, keď sa pri zásahoch orientujeme najmä na rozdiferencovanie rovnovekej 

a pomerne  unifikovanej  štruktúry  lesa  a preto  ťažíme  stromy  z úrovne.  Tie  sa  vyznačujú  vyššou 

objemovosťou a preto existuje veľký predpoklad, že zvýšený objem ťažieb cielený na reštrukturalizáciu 

lesa bude naplnený menším počtom hrubších stromov.  

To povedie k dvom efektom: (i) zníženým nákladom na ťažbu dreva (ii) k menšiemu narušovaniu 

prírodného prostredia (najmä pri použití správnych dopravno‐ťažbových technológií a technologickej 

disciplíny).  Dôležité  bude  aj  dodržiavanie  zásad  vykonávania  ťažieb  uvedené  v kap.  5.  Potenciálne 

zníženie nákladov na ťažbu dreva a zvýšenie očakávaných tržieb z dreva vytvorí vhodné podmienky pre 

posilňovanie reálneho uplatňovania rekreačnej funkcie lesa, pretože príjmy z obchodu z drevom môžu 

vytvoriť  vhodný  finančný  rámec  pre  vykonávanie  ťažby  šetrným  spôsobom  a dodržiavanie 

technologickej disciplíny (napr. používanie forwarderov  kombinácií so sortimentovou metódou ťažby 

dreva) alebo umožní dôsledné napĺňanie kľúčových zásad hospodárenia uvedených v kap. 5.  

Z nich viaceré znamenajú zvýšené náklady na hospodárenie (napr. dôsledné upratovanie ťažbových 

plôch, turistických trás, používanie bio‐olejov ), ale pri tom prísne dodržiavanie zásad hospodárenia je 

kľúčové z pohľadu okamžitého vnímania verejnosti, ako sa v lese hospodári. Ak sa teda zvýšené tržby 

reinvestujú  do  rekreačne  zameraného  hospodárenia  a za  predpokladu  striktného  dodržovania 

doplnkových  zásad  hospodárenia  nemusí  zvýšený  objem  ťažieb  znamenať  nevyhnutne  zvýšenie 

konfliktov, ale môže naopak výrazne posilniť praktickú implementáciu zmeneného hospodárenia.      

Rekreácia  

Aplikácia optimálneho plánu hospodárenia povedie k zvýšeniu rekreačnej hodnoty lesa (Tab. 4.2). 

Toto  je  určite  očakávaný  výsledok  a hoci  zlepšenie  v relatívnom  vyjadrení  pri  zvolenej  metodike 

indikácie plnenia číselne nie je zdanlivo veľké, v realite môžu nastať výrazné zmeny dobre vnímateľné 

širokou  verejnosťou  a návštevníkmi.  Z našich  doterajších  skúseností  vyplýva,  že  komplexné  indexy 

tvorené veľkým počtom subindexov kalkulované za väčšie územia sa správajú v dôsledku existencie 

trade‐off vzťahov medzi  subindexami veľmi stabilne a na  to, aby sa  finálny  index v čase výraznejšie 

zmenil sú potrebné dlhšie ako 30 ročné obdobia optimalizácie. Každopádne nárast hodnoty indexu pri 

uplatnení optimálneho plánu je zreteľne viditeľný a to naznačuje, že trendy v hospodárení vo vzťahu 

k rekreácií sú jasne pozitívne. 

Ak sme sa pozreli na plnenie jednotlivých dimenzií tvoriacich finálny index rekreácie podrobnejšie, 

zistili sme, že:  
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(i)  vnem  narušovania  prírodných  procesov  sa  mierne  zhorší  –  toto  zrejme  súvisí  so  zvýšenou 

intenzitou  ťažieb  nutnou  pre  prebudovu  lesa  (čo  však  nevyhnutne  nemusí  viesť  k veľkým 

problémom, ako sme odôvodnili v predošlej podkapitole)  

(ii)  Priechodnosť  terénu,  priestorová  a veková  diferenciácia,  otvorenosť  a  dohľadnosť  a estetika 

lesných porastov ostane na približne rovnakej úrovni – predpokladaným hlavným dôvodom je ich 

vysoká stabilita v čase a potreba dlhšieho ako 30 ročného obdobia na prejavenie sa pozitívneho 

vplyvu  zmeneného  hospodárenia.  Pri  dodržaní  všeobecných  zásad  hospodárenia  (kap.  5)  však 

existuje veľký predpoklad, že priechodnosť terénu, otvorenosť priestorov a dohľadnosť v poraste 

sa môže pomerne rýchlo zlepšiť, najmä po vyčistení územia od liesky, inváznych druhov a vykonaní 

ostatných sanitárnych opatrení.     

(iii) Starostlivosť o lesné porasty a vnem historicity  lesa sa veľmi výrazne zlepšia –   predpokladaný 

reálne zlepšený vnem poriadku, hygieny a zdravia lesa (obzvlášť „upratovanie“ po vykonaní ťažieb 

a v okolí  frekventovaných  turistických  trás,  náučných  chodníkov  a  vyhliadok)  v kombinácií 

s predĺžením obnovných dôb a spomalením obnov,  ponechávaním výstavkov a hrubých stromov 

v porastoch a všeobecným ostarením lesa v priebehu nasledujúcich 30 rokov vedúcich k rýchlemu 

nárastu  podielu  stromov  nad  40  cm  na  zásobách.  K tomu  pristupuje  aj  intenzívna  výchova 

a rozvoľňovanie hlavnej stromovej vrstvy urýchľujúce rast zostávajúcich stromov zväčšením ich 

disponibilného rastového priestoru, čo opäť zvyšuje podiel hrubších stromov na zásobách.   

Z uvedeného  vyplýva,  že  pozitívny  vývoj  dvoch  z celkovo  siedmich  dimenzií  je  v pozadí  za 

očakávaným rastom rekreačnej hodnoty lesa. Okrem toho rekreačnú hodnotu krajiny je možné veľmi 

rýchlo zvýšiť realizáciou krajinárskej časti projektu.      

Stabilita lesa  

Stabilita  lesa sa v budúcnosti oproti aktuálnemu stavu zhorší (Tab. 4.2). Hlavné dôvody nesúvisia 

s hospodárením, dokonca sa dá konštatovať, že ak sa optimálny alternatívny plán nebude aplikovať, 

situácia bude ešte horšia. Dve charakteristiky súvisiace so stabilitou lesa sa v nasledujúcich 30 rokoch 

úplne prirodzene zhoršia:  les v priemere ostarne a zásoby dreva stúpnu. Vývoj oboch indikátorov je 

daná aktuálnym stavom – na území máme nadnormálne zastúpené mladé porasty.  Stabilizačne bude 

pôsobiť  vyššia  intenzita  a diverzifikačný  charakter  ťažieb  a mierny  nárast  podielu  listnáčov  na 

drevinových skladbách.  

V súvislosti s nárastom podielu listnáčov je zaujímavým faktom, že podiel smreka bude takisto rásť. 

To naznačuje,  že  z porastových  skladieb vypadnú  (zrejme v dôsledku ukončenia obnov niektoré  iné 

ihličnany).  Súčasne môžeme pri  analýze  bazálnych  subindikátorov  tvoriacich  celkový  index  stability 

sledovať  pokles  indexu  druhovej  bohatosti  (zrejme  v dôsledku  plánovanej  úmyselnej  redukcie 

niektorých  nepôvodných,  pionierskych,  resp.  inváznych  druhov).  Nárast  podielu  smreka  a pokles 

druhovej diverzity však nie je podporným faktorom z čiastkového pohľadu statickej stability lesa.   

Pokles druhovej diverzity lesných porastov, ktorá je v súčasnosti až nadštandardne (umelo) vysoká,  

nemusí byť hodnotený ako veľmi negatívny jav, ak zmeny drevinového zloženia povedú k zvýšeniu ich 

prirodzenosti. Prirodzené drevinové zloženie je žiadúce tak z pohľadu ochrany prírody a z dlhodobého 

hľadiska určite povedie k zvýšeniu ekologickej stability lesa na predmetnom území.   
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Zachovávanie smreka v porastových skladbách je veľmi sporné. Určite je žiadúce z pohľadu plnenia 

služby produkcie dreva a je  žiadúce aj  kvôli  jeho vysokej estetickej hodnote v účelových  lesoch. Na 

druhej  strane,  v období  rýchlych  klimatických  zmien  smrek  na  nepôvodných  stanovištiach  dokáže 

prosperovať  iba  vo  vlhkých  regiónoch.  Preto  je  jeho  budúcnosť  na  danom území  sporná  a bude  si 

vyžadovať  veľmi  intenzívnu  sanitárnu  starostlivosť  (až  na  úrovni  jednotlivých  stromov).  Ak  sa  však 

podarí udržať jeho vitalitu a dobrý zdravotný stav, jeho výskyt v rekreačných lesoch nie je sám o sebe 

problémom.   

Biodiverzita 

V súvislosti s biodiverzitou sa na skúmanom území v budúcnosti očakáva pozitívny vývoj (Tab. 4.2). 

Optimálny plán by s najväčšou pravdepodobnosťou mal viesť k jej posilneniu. Vo všeobecnosti mala by 

stúpnuť veková, dimenzionálna a priestorová diferenciácia porastov a hlavne by malo dôjsť v dôsledku 

ponechávania  rozumného množstva  hrubšieho mŕtveho  dreva  vo  vhodných  lokalitách  a porastoch 

k podstatnému nárastu habitatovej diverzity. 

Pod vhodnými lokalitami sa rozumejú menej navštevované porasty mimo hlavných pohybových trás 

identifikovaných v krajinárskej časti projektu, teda mimo lokalít s vysokou koncentráciou existujúcich 

alebo plánovaných športovo‐rekreačných aktivít. V týchto miestach by totižto ponechané mŕtve drevo 

mohlo  (pre menej prírodne orientovaných návštevníkoch) narušovať vnem poriadku a starostlivosti 

o les. Prirodzeným kandidátom potom sú zle priechodné porasty v strmších sklonoch ochranného rázu.  

 

Obrázok  4.5:  Multikriteriálna  užitočnosť  plnenia  ES  a biodiverzity  pri  aplikácií  aktuálneho 

a alternatívneho PSL  

 

Celkovo tak môžeme konštatovať, že zmena hospodárenia a aplikácia optimálneho alternatívneho 

plánu  by  mala  oproti  aktuálnemu  stavu  zlepšiť  tri  zo  štyroch  sledovaných  ES  a mala  by  viesť 
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k podstatnému  zvýšeniu  celkovej  funkčne‐integrovanej  hodnoty  lesa  (t.j.  jeho  multikriteriálnej 

užitočnosti, Obr. 4.5). Po zladení s krajinárskou časťou by tak nové hospodárenie malo výrazne prispieť 

k zvýšenej rekreačnej atraktivite celého územia.    

 

4.3. Návrh funkčných zón 

Ako bolo uvedené v metodickom postupe (kapitola 3.7), základným kritériom na výber funkčných 

zón  bola  analýza  sklonistosti  územia.  Zastúpenie  jednotlivých  sklonitostných  kategórií  v  riešenom 

území  uvádza  tabuľka  4.3.  Územie  je  heterogénne,  čo  vyzdvihuje  jeho  atraktivitu.  Poskytuje  však  

rôznorodosť  nielen  z  hľadiska  vlastností  terénu,  ale  aj možnosť  interpretácie  rôznych  tém  v  území 

(banská história, ale aj história  samotného mesta a  jeho význam a postavenie ako  jedného z  troch 

najvýznamnejších miest stredovekého Uhorska, kultúrne a vedecké súčasné, ale aj historické centrum). 

 

Tabuľka 4.3: Zastúpenie sklonitostných kategórií v riešenom území  

Kategória sklonu územia  Podiel sklonitostných kategórií v riešenom území 

0° ‐ 3,0°  0,6 % 

3,1° ‐ 7,0°  2,8 % 

7,1° ‐ 12,0°  10,4 % 

12,1° ‐ 25,0°  68,1 % 

25,1° a viac  18,1 % 

 

Z  tabuľky  vyplýva,  že  len  zhruba  3,5  %  predstavuje  ideálne  územie  pre  rozvoj  pobytovej 

infraštruktúry  a budovanie  nových  prvkov,  ktoré  by  mohli  prilákať  a zdržať  návštevníkov  územia. 

Rozsah a umiestnenie plôch so sklonitosťou do 7° znázorňuje obrázok 4. Pri započítaní sklonov do 12° 

sa podiel využiteľného územia pre pobytové aktivity a podporu umiestňovania prvkov (atraktantov) 

približuje  14 %  riešeného  územia.  Približne  18 % územia  predstavujú  extrémne  sklony  a pri  tomto 

pomerne  nízkom  zastúpení  je  možné  ich  vnímať  ako  potenciál  pre  špecifické  prostredie  pre 

umiestňovanie prvkov (najmä vyhliadky). 

V našom  prípade  je  možné  považovať  sklonitostné  pomery  v riešenom  území  za  faktor,  ktorý 

obmedzuje možnosti  pre  výber  a  budovanie  funkčných  rekreačných  priestorov  na  niekoľko  lokalít 

s vhodnými  sklonmi  a dostatočnou  veľkosťou,  na  druhej  strane  však  ide  o faktor,  ktorý  prispieva 

k zvýšeniu  atraktivity  predmetného  územia  formou  výhľadov  na mesto  Banská  Štiavnica  a  okolitú 

krajinu,  a konečne  v neposlednom  rade  bude  zrejme  aj  faktorom,  ktorý  bude  ovplyvňovať  výšku 

investícií  do  tvorby  atraktívneho  a funkčného  rekreačného  priestoru  približujúceho  sa  funkčnému 

potenciálu využitia a rešpektujúceho prirodzené a stanovené limity územia. 
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Na základe sklonov do 7° sme vyselektovali lokality s najvyšším potenciálom pre využitie a následne 

sme v daných lokalitách diferencovali priestory so sklonmi do 12°, ktoré vytvoria zázemie pre samotné 

využitie. Takto sme navrhli funkčné zóny (FZ) (obrázok 4.6), ktoré podľa lokalít označujeme: 

FZ 1 Svätotrojičný vrch – nachádzajúci sa v južnej časti riešeného územia. Predstavuje územie priľahlé 

k lokalite Pracháreň, na ktorej sa okrem NKP Pracháreň nachádza aj niekoľko objektov historických 

banských  stavieb,  ktoré  v minulosti  pravdepodobne  boli  v území  inštalované  ako  objekty 

skanzenu. Čo sa týka prístupnosti územia, lokalita sa nachádza na vstupe do mesta od Levíc, má 

dostatočne  priestranné  zázemie  od  cesty  II:  triedy  č.  524  s vyhovujúcim  sklonom  (uzol  č.  5). 

Územie je prístupné aj z mesta od ulice Tabaková (uzol č. 4), kde sa peší návštevník alebo cyklista 

dostane do územia po trase, ktorej prvá časť je spoločná aj pre funkčnú zónu Klinger. Lokalita je 

vhodná pre umiestnenie aktivít so širšou cieľovou skupinou, s akcentom na rodiny s deťmi. Keďže 

je  územie  dostatočne  rozľahlé  a veľká  časť  priľahlého  územia  je  odlesnená  je  sem  možné 

lokalizovať  viac  inraštruktúrnych  prvkov.  Svätotrojičný  vrch  je  vhodný  pre  aktivity,  ako  lanový 

park,  resp.  lanový park v korunách stromov, detská zóna so zameraním na dynamické aktivity, 

pumptrack,  možná  gastro  prevádzka  v stávajúcich  objektoch,  prevádzka  skanzenu  baníckej 

architektúry a pod. 

FZ 2 Klinger – sa nachádza na juhu riešeného územia východne od FZ Svätotrojičný vrch v okolí tajchu 

Klinger.  Ide o štyri  samostatné menšie plochy  s vyhovujúcim sklonom,  z ktorých najjužnejšia  je 

v bezprostrednom kontakte s tajchom, východná na navrhovaných prístupových trasách k hlavnej 

trase  s výhľadovými  bodmi,  severnú  pretína  hlavná  navrhovaná  trasa  a severozápadná  je 

v pokojnom lesnom prostredí izolovaná od prístupových trás. Funkčná zóna Klinger tvorí zázemie 

prístupových  trás  a hlavnej  trasy,  jej  menšie  plochy  s vyhovujúcim  sklonom  sú  vhodné  pre 

umiestňovanie  atraktorov  s menším  nárokom  na  priestor.  V severnej  ploche  je  možnosť 

umiestnenia  vyhliadky,  ktorá  by  vystupovala  do  priestoru  nad  terén,  čo  umožňuje  sklonitosť 

priľahlých svahov. Pri vhodnom a atraktívnom architektonickom riešení by mohla predstavovať 

podobne  atraktívnu  lokalitu,  ako  nedávno  realizované  „javisko“  v lokalite  pod  Paradajsom 

v severnej časti riešeného územia. Takýchto miest na riešenie potenciálnych výhľadových bodov 

je v štúdii navrhovaných 5 – označené ako PoV 1‐5 viď príloha IV. 

FZ 3 Horná Roveň –  sa nachádza  severozápadne nad obcou Horná  roveň.  Jej  súčasťou  je  aj objekt 

Kalvárie  na  Hornej  Rovni.  Ide  o hodnotnú  barokovú  pamiatku,  ktorá  by  si  aj  vzhľadom  na 

Banskoštiavnickú  kalváriu  zaslúžila  náležitú  pozornosť  a rekonštrukciu,  keďže  sa  nachádza 

v nepriaznivom stave. Z vrcholu kalvárie je jeden z hodnotných výhľadov na Banskú Štiavnicu (obr. 

4.16). Navyše umiestnenie lokality na hranici riešeného územia, napojenie na zastavané územie 

obce a neďaleký športový rezort je základom návrhu tejto funkčnej zóny ako prioritnej z hľadiska 

využitia,  prístupnosti  a potenciálneho  rozširovania  zázemia  a infraštruktúry  s akcentom  na 

rekreačný  potenciál  lokality.  Z uvedeného  dôvodu  v južnom  predpolí  riešeného  územia 

navrhujeme do budúcnosti  riešiť komplexne nástupný priestor umocnený atraktivitou kalvárie, 

resp. novými atraktormi, ktoré je možné aj vzhľadom k sklonitosti v území realizovať. Čo sa týka 

možností  potenciálnych  atraktorov,  malo  by  ísť  o lokálne  objekty  s menším  priestorovým 

nárokom, ktoré je možné umiestňovať aj do lesného prostredia. Môže ísť o prezentáciu kultúrno‐

historických hodnôt územia, napr. rekonštrukciu a interpretáciu banských jarkov, iných baníckych 
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objektov a reliktov banskej  činnosti  (pingy),  či  umiestňovanie umeleckých výtvarných objektov 

a pod. Z uzla č. 6 vychádza aj hlavná nová navrhovaná trasa územím, ktorá by v budúcnosti mohla 

byť nositeľkou tematickej trasy venovanej osobnostiam lesníctva, ktorá by, aj ku kontextu návrhu 

lesov osobitného určenia, našla v území svoje opodstatnenie. Podobné trasy v území by však mali 

spolu  komunikovať,  kontinuálne  nadväzovať  už  na  úrovni  informačného  systému  a vnášať  do 

prostredia atraktivitu  svojou príbehovosťou. Pre  tento účel by  to mohla byť napríklad „Krajina 

známych tvárí“, ako tematická trasa venovaná osobnostiam lesníctva, ktoré ma v Banskej Štiavnici 

svoje historické korene v celoeurópskom kontexte. 

FZ  4  Predné  Rosniarky  –  sa  nachádzajú  približne  v centrálnej  časti  riešeného  územia  a predstavujú 

vizuálne najexponovanejšiu  lokalitu  celého územia. Už dnes  sa  tu nachádza niekoľko objektov 

rekreačnej  infraštruktúry  (náučný  chodník,  geopark,  vyhliadka,  piknikové  sedenie,  prístrešok 

atď.), ktorej stav a kvalita vo veľkej miere nezodpovedajú cieľovej kvalite takejto rekreačnej zóny. 

Je  to  lokalita,  kde  asi  najlepšie  vidieť  nesúrodosť  riadenia  aktivít  v cestovnom  ruchu  mimo 

zastavaného územia mesta. Práve Predné Rosniarky svojim priestorovým rozsahom, zalesnením, 

plochami  mimo  les  majú  veľký  potenciál  rozvoja  rekreačných  aktivít  a rekreačného  zázemia 

mesta,  kde  však  jednotnosť  a cieľ  aktivít  a umiestňovaných  objektov  je  kľúčovým  z pohľadu 

komplexnej  atraktivity  územia.  V tejto  funkčnej  zóne  treba  dbať  aj  na  koordináciu  aktivít 

s ohľadom na stret trás rôznych kategórií (peší, cyklo, bežkárske trate), ktoré tu sú kumulované. 

Navyše cez Predné Rosniarky vedie aj navrhovaná hlavná trasa, keďže sú akýmsi jadrom riešeného 

územia.  

FZ 5 Paradajs – tvorí v podstate hrebeň vrchu Paradajs severozápadne nad mestom Banská Štiavnica. 

Na  severnej  strane  sa  nachádza  výbežok  vrcholu  Paradajs,  ktorý  tvorí  prírodnú  vyhliadku 

s  výhľadom do širokého okolia. Navyše má lokalita potenciál byť jedným z hlavných atraktorov 

v území, keďže je dostatočne exponovaná, nachádza sa na navrhovanej aj stávajúcich trasách a je 

pomerne dobre prístupná (obr. 4.17). Atraktívna je aj jej vertikalita, keďže sklonitostne vyhovujúci 

tiahly  hrebeň nadväzuje na pomerne  strmé  svahy  tak  v juhovýchodnej,  ako  aj  severozápadnej 

expozícii. Pod vrchol v minulosti viedla aj lyžiarska infraštruktúra, ktorá má za istých podmienok 

v menšom rozsahu aj dnes svoj potenciál. V predmetnej lokalite sa dlhodobo uvažuje s rôznymi 

typmi  aktivít  a rozširovaním  infraštruktúry  cestovného  ruchu.  Jednou  je  možnosť  vybudovať 

v trase bývalého lyžiarskeho vleku lanovku na vrch Paradajs, čo využívaniu územia neodporuje, 

ale  bude  vyžadovať  posúdenie  nielen  v kontexte  ochrany  prírody  a krajiny,  ale  aj  v kontexte 

charakteristického  vzhľadu  krajiny,  keďže  ide  o mimoriadne  vizuálne  exponovaný  priestor. 

Potenciál územia a možnosti jeho využívania nesmú po svojej realizácii znížiť hodnotu a vizuálne 

vlastnosti  územia,  aby  v konečnom  dôsledku  nevyvolali  opačný  dopad.  Trasovanie 

a architektonické  riešenie  takejto  stavby  musí  predpokladať  zachovanie  charakteristického 

vzhľadu  krajiny,  nenarušiť  jej  charakteristické  krajinné  črty  a nesmie  narúšať  a prekračovať 

vizuálnu kapacitu prostredia. Bolo by nežiadúce, aby sa akýkoľvek novotvar objavil v panoráme 

Banskej Štiavnice viditeľný z bežných bodov výhľadu, ktoré tvoria jeden zo základných atraktorov 

celého mestského regiónu. Rovnako tak je potrebné aktivity tohto charakteru plánovať s ohľadom 

na  zabezpečenie  potrebnej  infraštruktúry  s akcentom  na  distribúciu  návštevníkov  v území 

a odľahčenie historického centra. 
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FZ 6 Veľká vodárenská – je funkčná zóna nachádzajúca sa na severnom cípe riešeného územia (obr. 

4.18). Tvorí okolie Červenej studne, lokality v súčasnosti najviac impaktovanej cestovným ruchom 

v rámci riešeného územia, resp. jeho dopadmi. Ide o územie, ktoré bezprostredne nadväzuje na 

prístupové cesty do Banskej Štiavnice: cestu III. triedy č. 2493 vedúcej zo Bzenice a cestu III. triedy 

č. 2530 vedúcej zo Žarnovice. Územie vstupného uzla 7, ktorý sa tu nachádza je potrebné riešiť 

ako vstupnú bránu do územia, rovnocennú s lokalitou Horná Roveň s tým rozdielom, že statickú 

dopravu  je  potrebné  z územia  čo  najviac  vytesniť  a presmerovať  do  lokality  Šobov,  ktorá  je 

odtiaľto vzdialená len približne 500 m. Dôležité je aj z hľadiska funkčnosti riešiť priestor jednotne, 

čo  sa  týka  dizajnu  prvkov  aj  informačného  systému,  keďže  sa  z Červenej  Studne  vychádza  na 

viacero trás, či peších, cykloturistických alebo bežkárskych. Je možné si v tejto  lokalite zvoliť aj 

tému chodníka v riešenom území, resp. jeho náročnosť. Navyše sa odtiaľto pomerne pohodlne dá 

dostať priamo do historického jadra Banskej Štiavnice, čo ešte viac vyvíja tlak na danú lokalitu, čo 

sa týka jej zázemia.  

FZ 7 Glanzemberg – sa nachádza v severnej časti územia, tvorí samostatnú lokalitu nadväzujúcu na FZ 

Veľkú  vodárenská  (obr.  4.19).  Ide  o vizuálne  exponovaný  krajinný  priestor,  ktorý  sa  nachádza 

v lokalite archeologického náleziska tzv. starého mesta. Aj vzhľadom na tento fakt navrhujeme 

lokalitu  riešiť  ako  kultúrno‐historickú  atraktivitu  s interpretáciou  objavených  archeologických 

objektov  –  stavieb,  drobných  architektonických  prvkov,  fortifikačných  valov  a pod.  Dôležitosť 

lokality je aj v jej prístupnosti z historického jadra mesta Banskej Štiavnice a spomínaných lokalít 

na Šobove, ktoré by mali tvoriť dôležité zázemie pre túto časti rekreačného mestského regiónu 

Banskej  Štiavnice.  Juhovýchodne  pod  Glanzembergom  smerom  k mestu  sa  nachádza  celý  rad 

prírodných  a historických  pozoruhodností,  vrátane  zaujímavých  výhľadových  bodov  na mesto, 

ktoré  pri  dobre  nastavenom  informačnom  systéme  dokážu  poňať  značný  počet  návštevníkov, 

ktorým ponúknu veľmi atraktívne priestor na krátkodobú rekreáciu s akcentom na dávnu históriu 

regiónu. Navyše ak návštevník prichádza do územia s cieľom okružnej  trasy  riešeným územím, 

Glanzemberg  je  ideálnou  lokalitou na  začiatok okružnej  trasy  cez  centrum,  Svätotrojičný  vrch, 

resp. Klinger, Horná Roveň, Rosniarky, Paradajs a Veľká Vodárenská.  

Vymedzené  územie  je  však  pre  snahy  o  distribúciu  návštevníkov  z  historického  jadra mesta  do 

širšieho  okolia  kľúčové,  a  to  kvôli  nadväznosti  na mesto  a  prírodné  i  kultúrno‐historické  hodnoty. 

Zároveň  však  konštatujeme,  že  lokality,  ktoré  sú  na  riešenom  území  využiteľné  ako  funkčné  zóny 

prímestskej rekreačnej oblasti, predstavujú len malú časť územia a aj ich plné využitie nemusí výraznou 

mierou ovplyvniť hustotu návštevníkov mesta, dokáže ju však čiastočne zmierniť. 

V  nadväznosti  na  vyčlenenie  funkčných  zón  prímestskej  rekreačnej  oblasti  v  riešenom území  je 

potrebné uskutočniť aj zmeny mimo riešeného územia, a to priamo v meste, kde je rovnako dôležité 

podporiť rozvoj nástupných miest (uzlov) do prímestskej rekreačnej oblasti. Podmienky prostredia v 

riešenom území umožňujú navrhnúť funkčné zóny, ako ideálne územia na rozvoj rekreačných aktivít, 

roztrúsene a v nadväznosti na to je možné aj nástupné body (uzly) rozmiestniť s väčšími odstupmi pri 

zachovaní blízkej dostupnosti z centra mesta. Tento stav je ideálny pre disipáciu väčšieho množstva 

návštevníkov mesta Banská Štiavnica.  



 
 
 
 
 
 

62 
 

Pre uvedené sme vyselektovali vstupné uzly do územia, ktoré je potrebné napojiť na unifikovaný 

informačný  systém  v území  celého  mestského  regiónu  Banskej  Štiavnice,  čo  by  malo  byť  jedným 

z cieľov organizácie rekreačných aktivít v území. Navrhované vstupné uzly sa nachádzajú po obvode 

riešeného územia na styku so zastavaným územím mesta v nasledujúcich lokalitách: 

1. Námestie Svätej trojice (obrázok 4.6); 

2. Ulica A. Pécha (obrázok 4.7); 

3. Ulica Staronová (obrázok 4.8); 

4. Ulica Tabaková (obrázok 4.9); 

5. Pracháreň (obrázok 4.10); 

6. Kalvária Horná Roveň (obrázok 4.11); 

7. Červená studňa (obrázok 4.12); 

8. Nad Šobovom (obrázok 4.13); 

9. Pod Šobovom (obrázok 4.14). 

Z vyššie uvedených navrhovaných uzlov dnes  tvorí  hlavný uzol  lokality Červená  studňa,  ktorá  je 

spádová aj vzhľadom na vstupné cesty do Banskej Štiavnice. Lokalita je však dnes na hranici únosnosti, 

čo sa týka statickej dopravy a uvedené je rizikové aj pre budúcnosť. Preto navrhujeme v tejto lokalite 

statickú dopravu nerozširovať, resp. s lokalitou počítať len pre extenzívne využívanie, to znamená, že 

statockú dorpavu z tohto územia presmerovať na ďalšie okolité vstupné uzly. Ide o uzly 8 a 9 v lokalite 

Šobov,  ktorá  sa  síce  dnes  z hľadiska  súčasnej  zástavby  môže  zdať  ako  nevyhovujúca,  z dlhodobej 

perspektívy je však najviac vhodná. Či už ide o uzol 8 alebo 9, oba sú pre prístup do funkčných zón aj 

z hľadiska dopravnej dostupnosti najvhodnejšie.  

 

   
Obrázok 4.6 1: Uzol 1 – Námestie Svätej trojice        Obrázok 4.7: Uzol 2 – Ulica Antona Pécha 
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Obrázok 4.8: Uzol 3 – Ulica Staronová            Obrázok 4.9: Uzol 4 – Ulica Tabaková 

 

     
Obrázok 4.10: Uzol 5 – Pracháreň         Obrázok 4.11: Uzol 6 – Kalvária Horná Roveň 
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Obrázok 4.12: Uzol 7 – Červená Studňa           Obrázok 4.13: Uzol 8 – Nad Šobovom 

 

     
Obrázok 4.14: Uzol 9 – Pod Šobovom      Obrázok 4.15: Lokalita Horná Roveň ‐ zázemie 
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Obrázok 4.16: Výhľad z kalvárie na Hornej Rovni    Obrázok 4.17: Lokalita Paradajs 

 

     
Obrázok 4.18: Funkčná zóna Veľká Vodárenská    Obrázok 4.19: Funkčná zóna Glanzemberg 

 

Zriadenie (sfunkčnenie, či výstavba) uzlov sa nezaobíde bez posilnenia ich funkcie. Budovanie uzlov 

v rámci intravilánu môže samo o sebe čiastočne napomôcť distribúcii návštevníkov mesta, pretože v 

(niektorých) uzloch môžeme uvažovať aj s doplnkovou rekreačnou funkciou sídelného útvaru, a v tejto 

súvislosti s doplnením (prestavaním) priestoru uzlov a ich doplnením o objekty ako: zelené trávnaté 

plochy  a  aj  vyššia  zeleň,  či  sadové  úpravy  (len  mimo  historického  jadra),  či  vybavenosť  detských 
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zariadení ́ (mini  ihriská,  či  solitérne  hracie  prvky).  Samozrejmosťou  každého  uzla  je  aj  vyčlenenie 

primeranej  kapacity  pre  parkovanie  osobných  automobilov.  Obmedzená  parkovacia  kapacita  vo 

viacerých uzloch je potenciálne vyššia, než veľké záchytné parkovisko umiestnené priamo v riešenom 

území;  centrálne  záchytné parkovisko pre  riešené územie by  prakticky na  všetkých posudzovaných 

lokalitách znamenalo výraznejšie krajinárske narušenie takto dotknutej lokality. 

Vyššie  uvedená potreba  riešenia  statickej  dopravy  je  v Prílohe  IV  uvedená  ako objekty  statickej 

dopravy intenzívne a extenzívne. Samozrejmosťou je, že predmetné objekty sa týkajú len uzlov, kde 

z hľadiska ich priestorovej kapacity je takéto zariadenia možné umiestňovať. Práve spomínaná lokalita 

Šobov (Pod a Nad Šobovov) je ideálna pre prístup do riešeného územia. Rovnako vhodné, aj z hľadiska 

distribúcie  návštevníkov  sú  lokality  na  juhu  riešeného  územia  v predpolí  funkčnej  zóny  Pracháreň 

a v lokalite  pri  Kalvárii  na  Hornej  Rovni  (obr.  4.15).  Ako  bolo  uvedené  lokalita  Červená  studňa  je 

z hľadiska únosnosti a priestorovej kapacity územia menej vhodná, preto ju uvádzame ako extenzívnu. 

Dôvodom  je  nielen  priestorová  kapacita  územia,  ale  aj  vizuálna  kapacita.  Priestor  vstupného  uzla 

Červenej studne tvorí akúsi vstupnú bránu do riešeného územia, ktorá by mala zdôrazňovať prírodný 

a kultúrny  rozmer  riešenej  rekreačnej  oblasti.  Z tohto  dôvodu  nepovažujeme  za  vhodné,  aby  sa  tu 

rozširovali priestory pre statickú dopravu, ktoré pôsobia neesteticky a rušivo.  

Distribúcia  návštevníkov  na  uzly  a  funkčné  plochy  sa  zrejme  nedosiahne  automaticky,  no  bude 

odkázaná aj na masívnu propagáciu. Za nevyhnutnú súčasť posilňovania rekreačnej hodnoty územia 

preto je potrebné uvažovať aj s vybudovaním jednotného informačného systému, ktorého súčasťou 

bude nielen propagácia územia, ale do istej miery aj usmerňovanie pohybu návštevníkov, najmä na 

jednotlivé uzly, či východiskové miesta s prepojením na ďalšie lokality v regióne Banskej Štiavnice.  

 

4.4 Modifikácie optimálneho alternatívneho plánu hospodárenia vyvolané rozmiestnením 

rekreačno-športových aktivít v krajine 

Prehľad  modifikácií  pôvodného  návrhu  hospodárenia/manažmentových  stratégií  je  uvedený  v   

Prílohe III. Príloha II a jej doplnok Príloha III potom po skombinovaní predstavuje finálny modifikovaný 

alternatívny plán hospodárenia  (t.  j.  rozvrh manažmentových systémov podľa  lesných porastov) na 

sledovanom území ML, ktorý môže slúžiť ako základ pre vyhlásenie lesov osobitného určenia. 

Modifikácie  hospodárenia  vyplývajú  z návrhu  funkčných  zón  a novej  hlavnej  transferovej  trasy 

prechádzajúcej  územím.  Všetky  prvky  sú  obklopené  50  metrov  širokou  nárazníkovou  zónou 

ochranného  pásma  (Príloha  IV).  Na  týchto  plochách  bude  potrebné  diferenciáciu  lesa  urobiť 

prednostne  za  pomoci  intenzifikovaných  ťažieb,  ešte  pred  dobudovaním  resp.  kompletným 

vybudovaním plánovanej rekreačnej infraštruktúry. Po jej vybudovaní by sa vo funkčných zónach a ich 

bufferových  pásoch  malo  hospodáriť  už  len  výnimočne.  Predovšetkým  by  išlo  o sanitárne  ťažby 

zamerané  na  zabezpečenie  maximálnej  bezpečnosti  návštevníkov,  resp.  stability  lesa.  Za  účelom 

zlepšenia  štruktúrnych,  estetických  a kompozičných  nedostatkov  porastov  však  bude  potrebné 

v dlhých  časových  intervaloch  (15  a viac  rokov)  realizovať  aj  pestovné  zásahy  formou  jednotlivého 

účelového výberu s nízkou intenzitou. Tieto by mali byť vykonávané len v nevyhnutne potrebnej miere, 

keďže sa jedná o budúce zóny ticha a pokoja.   
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Z týchto dôvodov v lesných porastoch, v ktorých sa funkčné zóny a ich ochranné pásma nachádzajú 

došlo k všeobecnému skráteniu dĺžky hospodárenia. Súčasne manažment bol upravený v tom zmysle, 

že plánované ťažby a pestovné zásahy zamerané na rýchle rozdiferencovanie štruktúry lesa by mali byť 

v dotknutých porastoch vykonané (ako už bolo uvedené) ihneď v prvých rokoch prvého decénia, čiže 

stávajú sa prioritou z pohľadu ťažbovej naliehavosti.                    
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5. Všeobecné odporúčania a zásady hospodárenia posilňujúce preferované plnenie 

rekreácie a ekologickej stability lesa 

Ide o praktické zásady a odporúčania ako posilniť  implementáciu navrhnutého optimálneho PSL, 

ktoré boli v rámci optimalizácie zohľadnené iba nepriamo alebo ich nebolo možné zohľadniť vôbec. Ich 

použitie sa však očakáva a je pre efektívnu implementáciu nutné.  Odporúčania súvisiace s výchovou a 

obnovou lesných porastov a posilneným plnením rekreačnej funkcie je možné zhrnúť do nasledujúcich 

bodov:   

‐ Na  obnovu  lesných  porastov  využívať  prevažne  hospodársky  spôsob  účelový  v  jeho  dvoch 

formách stromovej a skupinovej (do 0,2 ha). Pri obnove preferovať využívanie dlhších obnovných 

dôb, krátke obnovné doby uplatňovať hlavne v porastoch s krátkymi rubnými dobami a v lesných 

porastoch nepôvodných drevín.  

‐ V prípade využitia podrastového hospodárskeho spôsobu využívať len jeho maloplošnú formu. 

Tvar pásu využívať vo výnimočných prípadoch so šírkou rubu na jednu výšku porastu, vo väčšine 

prípadov využívať tvar skupiny so šírkou rubu do 2 výšok porastu, ideálne so šírkou rubu na 1 

výšku porastu. Využitie holorubného hospodárskeho spôsobu len vo výnimočných prípadoch, na 

území  kde  došlo  k  zániku  podmienok  pre  prirodzenú  obnovu  (rekonštrukcie),  len  vo  forme 

maloplošnej, tvar skupiny so šírkou rubu do 2 výšok porastu.  

‐ Vylúčiť  tvorbu  líniových  prvkov  a  ucelených  porastových  stien  pri  ťažbe,  snažiť  sa  ťažbami 

napodobniť  prírodné maloplošné  prírodné  narušenia, minimalizovať  objem dorubov  v  rubne 

zrelých  porastoch,  na  ploche  po  ukončení  vždy  ponechať  primeraný  počet  živých  stromov  z 

predošlej  generácie  (prinajmenšom  podľa  pokynov  FSC  certifikácie  8‐10  kusov  na  hektár). 

Obzvlášť vhodné je ponechávať výstavky, netvárne stromy, stojace kmene a ojedinelé dreviny s 

vysokou estetickou a nižšou hospodárskou hodnotou v primeranom množstve. 

‐ Preferovať prirodzenú obnovu stanovištne vhodných drevín, prípadne kombinovanú obnovu. Na 

obnovu  lesných  porastov  so  zhoršenými  podmienkami  pre  prirodzenú  obnovu  využívať 

podsadby vhodných pôvodných drevín, s dôrazom na druhovú diverzitu následných porastov. V 

prípade umelej výsadby využívať nepravidelný spon. Nepoužívať veľkoplošnú prípravu pôdy.   

‐ Podporovať  druhovú  bohatosť  a  vyrovnanosť  drevín  a  celkovú  pestrosť  drevinovej  skladby, 

najmä  v  ihličnato‐listnatých  zmesiach,  účelovo  podporovať menej  zastúpené pôvodné druhy 

drevín,  nevyužívať  na  zalesňovanie nepôvodné druhy  drevín,  ale  dôsledne  dbať  o  uvoľnenie 

zmladenia pôvodných druhov drevín. 

‐ možnosť podpory obnovy ihličnatých drevín (napr. vybrané druhy borovíc, duglaska tisolistá) za 

účelom posilnenia plnenia estetickej funkcie lesa v skupinách do 0,1 ha. 

‐ Pri výchovnej a obnovnej ťažbe v maximálnej miere eliminovať expanzívne šírenie inváznych a 

nepôvodných  druhov  drevín,  na  lesných  pozemkoch  lesostepného  charakteru  odstrániť 

nežiadúci nálet liesky a iných krovín 

‐ Pri  výchovných  ťažbách  využívať  vo  zvýšenej  miere  metódu  budúcich  rubných  stromov  s 

pozitívnym  výberom  a  zásahom  do  úrovne,  čím  sa  zabezpečí  rozdiferencovanie  štruktúry 

vychovávaných porastov. Pri výchovných zásahoch dbať na ojedinelé druhy drevín a ponechávať 

ich v poraste pre podporu zvýšenia druhovej diverzity vychovávaných lesných porastov. 
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‐ Dôsledne vykonávať prečistky mladých porastov  so  zameraním na  tvorbu vekovo, druhovo a 

priestorovo diferencovaných porastov,  v  ktorých hlavným  cieľom  je  postupne  transformovať 

neprirodzenú rovnovekú štruktúru lesa na štruktúru prírode blízku štruktúru, s vysokou estetickú 

hodnotou schopnou autoregulácie v rámci malého vývojového cyklu lesa. 

‐ Výchovu lesných porastov robiť rozličnou intenzitou v rozličných častiach porastov so zámerom 

vytvárať diferencovanú horizontálnu štruktúru  lesa po ploche porastu a dosiahnuť striedanie 

otvorenejších a uzavretejších priestorov v lese (krajná intenzita zásahov by nemala pod kritické 

zakmenenia v  zmysle práce Halaj 1985  ‐ plochy  z  intenzívnejšou  ťažbou by  sa mali  striedať  s 

plochami s veľmi jemnými zásahmi, či bezzásahovým režimom v snahe napodobniť horizontálnu 

textúru  prírodných  lesov),  klasické  celoplošné  hospodárske  postupy  sústrediť  do  porastov  s 

nízkym stupňom indexu naliehavosti uplatnenia rekreačného manažmentu (ochranné lesy)    

‐ ťažbové zásahy v intenzívne navštevovaných lesných porastoch umiestňovať do obdobia mimo 

hlavnej rekreačnej sezóny,  pre minimalizáciu škôd na lesnej pôde nasmerovať ťažbové zásahy 

do obdobia so snehovou prikrývkou, resp. do obdobia sucha s využitím jemnejších ťažbových 

technológií  (kone,  UKT),  s  prioritou  sortimentovej  metódy  a  využitím  vývozných  súprav  s 

nízkotlakovými pneumatikami na vývoz sortimentov z lesných porastov.  

‐ Dbať na dostatočné rozčleňovanie lesných porastov, a maximalizovať pohyb mechanizmov po 

približovacích linkách. Pri následnej kontrole a zabezpečovaní včasného ošetrenia poškodených 

stojacich stromov s využitím schválených fungicídnych prípravkov. 

‐ Pri každej ťažbe priebežne vykonávať úpravu ciest, chodníkov a lesných skladov do pôvodného 

stavu, v rekreačne exponovaných porastoch sa po ťažbe odporúča dôsledné likvidácia, resp. iné 

využitie odpadovej tenčiny na celej porastovej ploche. Na druhej strane, v takýchto porastoch je 

potrebné ponechávať primeraný objem hrubiny mŕtveho dreva napr. v poraste ponechať všetky 

prirodzené odumreté stromy nad 7 cm v prsnej výške vo forme ležaniny.  

‐ V rekreačne exponovaných porastoch potrebné dôsledne dbať na hygienu práce a prírodného 

prostredia  a  technologickú disciplínu,  používať  len  strojové  vybavenie  v  dobrom  technickom 

stave,  minimalizovať  riziko  úniku  ropných  látok  a  olejov,  akékoľvek  úniky  do  prírodného 

prostredia okamžite likvidovať v snahe zabrániť znečisteniu vodných zdrojov a tokov a okamžite 

obnoviť zníženú prírodnú a rekreačnú hodnotu prírodného prostredia.   

‐ Používať  najmä  individuálne  formy  ochrany  proti  zveri  minimalizujúcej  obmedzenia  pohybu 

návštevníkov lesa.    

‐ Rešpektovať všetky vodné stavby, ktorými sú aj ochranné hrádze a pobrežné pozemky vodných 

stavieb a vodných tokov, v porastoch s prioritnou vodohospodárskou funkciou plochu používať 

obnovnej ťažby maximálne do výmery 1,00 ha s plošnou distribúciou jednotlivých obnovných 

prvkov, ktorá bude v maximálnej možnej miere vylučovať kumulatívny vplyv súbežne odkrytých 

plôch  na  vodné  zdroje.  Plochy  po  obnovnej  ťažbe  bezpodmienečne  v  najbližšom  možnom 

pestovnom termíne zalesniť a tým zabezpečiť okamžité krytie plôch lesnou vegetáciou. 

‐ Manažment  cenných  biotopov  v  JPRL  vykonávať  podľa  dohôd  a  odporúčaní  Štátnej  ochrany 

prírody. 
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6 Záver 

Všeobecným zámerom štúdie bola príprava odborných podkladov pre vyhlásenie lesov osobitného 

určenia so zameraním na posilnenie rekreácie na území obhospodarovaného Mestskými lesmi Banská 

Štiavnica. Všeobecným cieľom zmeny hospodárenia bude postupne úprava charakteristík lesa tak, aby 

poskytol  obyvateľom  a  návštevníkom  mesta  kvalitný  priestor  na  oddych,  pasívnu  a  aktívnu 

regeneráciu,  poznávanie  a  príjemné  estetické  zážitky.  Zároveň  by  sa  sám  les  mal  stať  jedným 

z atraktantov pre návštevu územia.  

Návrh  osobitného  režimu  hospodárenia  bol  založený  na  heuristickej  optimalizácií  plnenia 

ekosystémových služieb plynúcich z lesa tak, aby na vymedzenom území primárne došlo k posilneniu 

rekreácie pri minimalizácií strát na produkcii dreva a súčasnom zachovaní alebo zlepšení biodiverzity 

a statickej  stability  lesa  a to  pri  rešpektovaní  obmedzení  súvisiacich  s plánovaným  rozmiestením 

rekreačných aktivít v krajine. 

Súčasne  s optimalizáciou  hospodárenia  v lese  na  predmetnom  území  prebehla  jeho  funkčná 

zonácia, návrh hlavných a vedľajších tranzitných trás cez územie od a k vstupným uzlom, ktoré tvoria 

základ pre potenciálne posilnenie rekreačnej a podpornej infraštruktúry s akcentom na distribúciu ľudí 

v zastavanom území mesta Banská Štiavnica a možnosťou viacerých alternatívnych vstupov do územia. 

Zámerom  štúdie  je  optimalizovať  pobyt  a pohyb  návštevníkov  a zabezpečiť  celkové  zvýšenie 

pobytového komfortu a rekreačnej atraktivity územia. 

Hodnotiac  komplexne  stav  využitia  rekreačného  potenciálu  riešeného  územia  a  jeho  súčasnú 

infraštruktúru, a  to najmä v nadväznosti na dynamický rozvoj návštevnosti mesta Banská Štiavnica, 

považujeme  ideu prekategorizovania  lesov v  riešenom území na  lesy osobitného určenia za vysoko 

aktuálnu a jej realizáciu za nevyhnutnú. Rozšírenie rekreačných lesov spolu s rozvojom infraštruktúry, 

širším sprístupnením územia, akcentovaním a podporou atraktívnosti územia a postupným napĺňaním 

potenciálu  územia,  je  nevyhnutným  krokom  pre  udržanie  neustále  rastúceho  záujmu  o  Banskú 

Štiavnicu a jej okolie. 

Jedným zo zistení rekognoskácie terénu bola informačná presýtenosť územia a tak jednou z výziev 

riešiteľov  je  unifikácia  daného  územia  (predovšetkým  vizuálna  a  následne  interpretačná).  S  tým 

následne bude súvisieť vytvorenie jednotného, ľahko čitateľného a hlavne používateľsky‐priateľského 

informačného  systému,  ktorý  návštevníkom  bude  schopný  poskytnúť  potrebné  informácie  (aj  z 

hľadiska  ich  časovej dostupnosti  a  tematickej preferencie) o  širšom okolí mesta Banská Štiavnica a 

odviesť ich mimo centra. 

Štúdia  ukázala,  že  potenciál  na  zlepšenie  sledovaných  ekosystémových  služieb  na  sledovanom 

území je značný. Výsledky naznačujú, že na danom území sa dá dosiahnuť takmer win‐win riešenie t. j. 

existuje možnosť simultánne zlepšiť plnenie takmer všetkých sledovaných služieb. Problémom bude 

znížená  statická  stabilita  lesa,  ktorej  bude  potrebné  venovať  osobitnú  pozornosť  v súvislosti 

s prebiehajúcimi  klimatickými  zmenami.  Osobitne  dôležitá  bude  starostlivosť  o vitalitu  a zdravotný 

stav porastov so zvýšeným zastúpením smreka a to aj v ochranných lesoch.   
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Zlepšenie produkcie dreva poskytuje možnosť na reinvestovanie finančných prostriedkov do krajiny 

a  dôsledné  dodržiavanie  podporných  opatrení  zameraných  na  zlepšenie  rekreačnej  hodnoty  lesa 

a krajiny, ale aj jeho ekologickej stability.  

Celé riešené územie považujeme za nerovnomerne zaťažené, ale s potenciálom zmeny distribúcie 

návštevníkov územia založenej na (1) využití potenciálu pre posilnenie rekreačných priestorov a aktivít, 

(2)  zvýšení  počtu  atraktorov  v  krajine,  ktoré  môžu  zvýšiť  celkovú  návštevnosť,  no  najmä  na  (3) 

vybudovaní,  či  sprevádzkovaní  väčšieho  počtu  menších  nástupných  bodov  (uzlov),  ktoré  dokážu 

absorbovať viac návštevníkov pri minimalizácii vzniku negatívnych javov.  

Samotnú využiteľnosť územia však vo veľkej miere obmedzujú vlastnosti reliéfu, najmä sklon, ktorý 

má vplyv nielen na vedenie trás spájajúcich potenciálne nové atraktory v území, ale výrazne  ovplyvňuje 

a limituje rozsah a charakter plôch s posilnenou rekreačnou funkciou a ich samotné využitie. 

Zmena  hospodárenia  bola  skoordinovaná  s  optimalizáciou  priestorového  rozmiestnenia 

krajinársko‐rekreačných prvkov zaručujúcich  lepšie a rovnomernejšie využitie definovaného územia. 

Rekreačná hodnota  lesa  a krajiny  by  sa  tak  po  realizácií  lesníckej  a krajinárskej  časti  projektu mala 

výrazne zvýšiť a mala by poskytnúť návštevníkom lesa príjemné prostredie na rekreačné a športové 

vyžitie, či spoznávanie územia a bohatej histórie mesta.         
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Prílohy 

Príloha I 

Záujmové  územie  leží  v tesnej  blízkosti  mesta  Banská  Štiavnica  (Obr.  1),  je  obhospodarované 

Mestskými lesmi Banská Štiavnica a je tvorené lesnými pozemkami patriacimi do dvoch lesných celkov:  

Lesného celku Banská Štiavnica I a Lesy Kozelník. 

 
Obrázok P1: Hranice záujmového územia spravovaného Mestskými lesmi Banská Štiavnica 
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Opis  hraníc  záujmového  územia  je  nasledovný:  hranica  začína  v časti  Červená  studňa,  odkiaľ 

prechádza  Geologickým  náučným  chodníkom,  severnou  hranicou  dielca  Lesného  celku  Banská 

Štiavnica II. 735, 731, 828 prechádza do Lesného celku Banská Štiavnica I. , 776 b, a  severozápadnou 

hranicou dielca 51, 50b, 47, 45, západnou hranicou dielca 43a, 32, 31, 746. V lokalite Rovenská kalvária 

prechádza opäť Lesným celkom Banská Štiavnica II. južnou hranicou dielcov 745, 748, ktorého zároveň 

východnou hranicou kopíruje hlavnú cestu do obce Horná Roveň.  

Ďalej prechádza západnou hranicou 740, 750b,a, južnou hranicou dielca 751b. v lokalita Pracháreň 

prechádza poľnou cestou ku dielcu 767b, pričom pokračuje južnou hranicou dielca 767a, zatáča sa na 

východ kopírujúc dielce 768a, 769a, b. Prechádza obecnou komunikáciou hranicami porastu 771a, 527 

v lokalite  Zigmund  šachta.  Severozápadnou hranicou  dielcov  769b  sa  vracia  k dielcu  751b,  ktorého 

východnou hranicou prechádza kopírujúc vonkajšie hranice dielcov 740,739, 738, 737a,b. Nad jazerom 

Ottergrund sa zatáča východne lemujúc južnú hranicu dielca 736 a pokračuje poľnou cestou k lokalite 

Červená studňa. Odtiaľ sa stáča na východ južnou hranicou dielca 730b, a, 727. Turistickým chodníkom 

prechádza  východnou  a severovýchodnou  hranicou  dielca  724a,b,  severnou  hranicou  dielca  723a 

a 464c až po lokalitu Červená studňa.   

Aktuálny a navrhovaný stav lesov (výmery) na predmetnom území je obsiahnutý v tab. P1. Údaje 

pochádzajú z Programov starostlivosti o les platných na dotknutých lesných celkoch.  

 

Tabuľka P1: Lesy osobitného určenia ‐ stav a návrh výmer podľa kategórií lesa   

 

 

 

H O U OLP H O U OLP

Banská Štiavnica I. 91,1249 31,6 59 0 0,5249 0 59 31,6 0,5249

Banská Štiavnica II. 185,8412 77,59 95,41 0 12,8412 0 95,41 77,59 12,8412

Lesy Kozelník 0,9941 0,43 0,54 0 0,0241 0 0,54 0,43 0,0241

Spolu 277,9602 109,62 154,95 0 13,3902 0 154,95 109,62 13,3902

Súčasný stav - kategórie lesa

Výmera 

/ha/Lesný celok

Po vyhlásení LOU
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Príloha II Optimálny alternatívny plán - rozvrh manažmentových režimov na obdobie 30 rokov v porastoch Mestských lesov Banská Štiavnica 
JPRL Roky 

0 5 10 15 20 25 30

46A_0_1   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn   

46A_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn   

46B_0_0 preb_urov preb_urov preb_urov preb_uvol

723A_0_1   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

  ucel_hs_jedn 
 

    ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

723A_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

723B_0_1   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

723B_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

723C_0_1 ucel_hs_skup 
podsadba (BK, cl) 

  ucel_hs_skup 
 

    ucel_hs_skup 
podsadba (BK, cl) 

 

723C_0_2 ucel_hs_skup    ucel_hs_skup      ucel_hs_skup   

724A_0_0   ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

724A_0_9   vystavky (BO, BK)    vystavky (BO, BK)      vystavky (BO, BK) 

724B_0_0   ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

726_1_1   ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

  ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn   

726_1_2 ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn

726_1_3   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn   

726_2_0 ucel_hs_jedn 
 

  ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

  ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

727_0_1 ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (cl) 

 

727_0_2 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn
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Pokračovanie Prílohy II 
JPRL Roky 

0 5 10 15 20 25 30

728A_0_1 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

728A_0_2 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

729_1_1 ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

  ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn
podsadba (BK) 

729_1_2 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

729_2_0 zalesnovanie 
(BK) 

    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn   

729_2_9 vystavky (JH)      vystavky (JH)    vystavky (JH)   

730A_0_1 skup_cl_rub 
zalesnovanie 
(BK, DZ, SM) 

skup_cl_rub    skup_cl_rub  skup_cl_rub    skup_cl_rub 

730A_0_2 cistka cistka cistka
preb_urov 

cistka
preb_urov 

cistka
preb_urov 

730B_0_0 preb_urov preb_urov preb_urov pol_skup_rub
podsadba (cl, JD) 

pol_skup_rub

731_1_1 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 

731_1_2 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 

731_2_0 preb_urov    preb_urov    preb_uvol    preb_uvol 

731_3_1 preb_struk    preb_struk    preb_struk    preb_struk 

731_3_2         preb_struk    preb_struk 

731_3_9 vystavky (SC, JD)    vystavky (SC, JD)    vystavky (SC, JD)    vystavky (SC, JD) 

732A_0_0 preb_urov  preb_urov    preb_urov    preb_urov   

732B_0_0 preb_vyb  preb_vyb    preb_vyb    preb_vyb   

733_0_0 preb_urov  preb_urov    preb_urov    pol_skup_rub 
podsadba (BK, JD, cl) 

pol_skup_rub 
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Pokračovanie Prílohy II 
JPRL Roky 

0 5 10 15 20 25 30

734A_0_0 prebudova  prebudova    prebudova    prebudova   

734B_1_0 preb_podu    preb_podu    preb_podu    preb_podu 

734B_2_0 prerezavka    preb_podu preb_podu preb_podu

735_1_0              

735_2_0 preb_urov    preb_urov    preb_uvol    preb_uvol 

735_3_0 preb_urov preb_urov preb_urov preb_urov

735_4_0 zalesnovanie (JD)  cistka  cistka    preb_urov    preb_urov 

736_1_1   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl, JD) 

  ucel_hs_jedn 
 

    ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl, JD) 

736_1_2 ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn

736_2_0   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

736_2_9   vystavky (JD, JH, BK)    vystavky (JD, JH, BK)      vystavky (JD, JH, BK) 

736_3_0 ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, JD) 

  ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn
podsadba (BK, JD) 

737A_1_1              

737A_1_2              

737A_2_0 ucel_hs_jedn 
podsadba (JD) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

737B_0_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn
podsadba (BK, cl) 

ucel_hs_jedn

737B_0_9 vystavky (JD, JH, BK)    vystavky (JD, JH, BK)    vystavky (JD, JH, BK)     
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Pokračovanie Prílohy II 
JPRL Roky 

0 5 10 15 20 25 30

737C_1_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 
 

  ucel_hs_jedn 
podsadba (JD, cl) 

   

737C_2_0     ucel_hs_jedn 
podsadba (JD, cl) 

  ucel_hs_jedn 
 

  ucel_hs_jedn 
podsadba (JD, cl) 

738_1_1 ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

 

738_1_2 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

738_2_0 ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

 

738_3_0 ucel_hs_jedn 
zalesnovanie (BK, SM) 

  ucel_hs_jedn 
 

    ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, JD, cl) 

 

739_1_1 ucel_hs_skup 
zalesnovanie (BK, JD, 
SM) 

  ucel_hs_skup      ucel_hs_skup 
podsadba (BK, JD) 

 

739_1_2 ucel_hs_skup    ucel_hs_skup      ucel_hs_skup   

739_1_3 ucel_hs_skup    ucel_hs_skup      ucel_hs_skup   

739_2_0 ucel_hs_jedn 
 

  ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

  ucel_hs_jedn     

739_3_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

739_3_9 vystavky (BK, DZ, SC)    vystavky (BK, DZ, SC) vystavky (BK, DZ, SC)

740_1_0   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, JD, cl) 

  ucel_hs_jedn 
 

    ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, JD, cl) 

740_1_9   vystavky (SM, JM, SC, JD, 
BO, DZ) 

  vystavky (SM, JM, SC, JD, 
BO, DZ) 

    vystavky (SM, JM, SC, JD, 
BO, DZ) 
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Pokračovanie Prílohy II 
JPRL Roky       

 0 5 10 15 20 25 30

740_2_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

  ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

740_3_1 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

740_3_2 zalesnovanie (BK, SC)    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

740_4_0 zalesnovanie (BK, SC)      ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn   

741A_0_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

  ucel_hs_jedn     

741B_0_1   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

741B_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

741B_0_3   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

742A_0_1 ucel_hs_jedn
podsadba (BK, cl) 

ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn
podsadba (BK, cl) 

742A_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

742A_0_9   vystavky (SC, JD)    vystavky (SC, JD)      vystavky (SC, JD) 

743A_0_1 ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

 

743A_0_2 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn   

743A_0_9 vystavky (SM, JD)    vystavky (SM, JD) vystavky (SM, JD)

743B_0_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 
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Pokračovanie Prílohy II 
JPRL Roky       

 0 5 10 15 20 25 30

744_0_0 preb_vyb  preb_vyb    preb_vyb    preb_vyb   

745_0_0 preb_vyb  preb_vyb    preb_vyb    preb_vyb   

747_0_0 preb_urov preb_urov preb_urov preb_uvol

747_0_9 vystavky (SM, JD)  vystavky (SM, JD)    vystavky (SM, JD)    vystavky (SM, JD)   

748_0_0 preb_urov    preb_urov    preb_uvol    preb_uvol 

749C_0_1   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

749C_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

750A_0_0 ucel_hs_jedn
podsadba (BK, cl) 

ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn
podsadba (BK, cl) 

750B_0_0   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, JD) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, JD) 

750B_0_9   vystavky (LM, JD)    vystavky (LM, JD)      vystavky (LM, JD) 

751A_0_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 

751B_0_1 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 

751B_0_2 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn ucel_hs_jedn

767A_1_1 ucel_hs_skup  ucel_hs_skup    ucel_hs_skup  ucel_hs_skup    ucel_hs_skup 

767A_1_2 ucel_hs_skup  ucel_hs_skup    ucel_hs_skup  ucel_hs_skup    ucel_hs_skup 

767A_2_0 preb_urov preb_urov preb_urov preb_uvol

767A_3_0 preb_urov  preb_urov    preb_urov    preb_uvol   

767A_3_9 vystavky (BK)  vystavky (BK)    vystavky (BK)    vystavky (BK)   

767A_4_0 cistka
zalesnovanie (BK) 

cistka 
preb_urov 

cistka
preb_urov 

preb_urov preb_urov
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Pokračovanie Prílohy II 
JPRL Roky       

 0 5 10 15 20 25 30

767A_4_9 vystavky (JD, DZ)  vystavky (JD, DZ)  vystavky (JD, DZ)    vystavky (JD, DZ)  vystavky (JD, DZ)   

767B_0_0 preb_urov  preb_urov    preb_urov    preb_urov   

768A_1_1 skup_cl_rub skup_cl_rub skup_cl_rub

768A_1_2   preb_urov    preb_uvol    preb_uvol   

768A_2_0 preb_urov    preb_urov    preb_uvol    preb_uvol 

768A_2_9 vystavky (JD, DZ, BK)    vystavky (JD, DZ, BK) vystavky (JD, DZ, BK) vystavky (JD, DZ, BK) 

768A_3_0 zalesnovanie (DZ, BK)  prerezavka    preb_urov    preb_urov   

768A_4_0 cistka  cistka    preb_urov    preb_urov   

768B_0_0 preb_podu preb_podu preb_podu

769A_0_1   ucel_hs_jedn 
podsadba (JD) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (JD) 

769A_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

769B_0_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, JD) 

  ucel_hs_jedn     

769C_0_0 ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn
 

ucel_hs_jedn podsadba 
(BK, cl) 

771A_0_0   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

1044A_0_0              

1044B_0_0   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

1044C_0_0   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 
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Pokračovanie Prílohy II 
JPRL Roky       

 0 5 10 15 20 25 30

1044D_0_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK) 

  ucel_hs_jedn   

1654A_0_0 preb_vyb  preb_vyb    preb_vyb    preb_vyb   

1654B_0_0 preb_vyb preb_vyb preb_vyb preb_vyb

1654B_0_9 vystavky (JD)  vystavky (JD)    vystavky (JD)    vystavky (JD)   

1654C_0_0 preb_vyb  preb_vyb    preb_vyb    preb_vyb   

1991D_0_0 preb_urov preb_urov preb_urov preb_uvol

464C_0_0   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn   

527_0_1   ucel_hs_jedn 
podsadba (BK,cl) 

  ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 
podsadba (BK, cl) 

527_0_2   ucel_hs_jedn    ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

 
          les hospodársky                     les ochranný 

Použité skratky: 
zalesnovanie ‐ zalesňovanie   skup_cl_rub ‐ skupinový clonný rub 
cistka ‐ čistka s podporou primiešaných drevín    pol_skup_rub ‐ Polanského skupinový clonný rub 
prerezavka ‐ prerezávka s podporou primiešaných drevín  vystavky ‐ ponechávanie výstavkov 
preb_urov ‐ úrovňová prebierka   podsadba ‐ podsadba 
preb_podu ‐ podúrovňová prebieka   prebudova ‐ prebudova existujúceho porastu 
preb_struk ‐ štrukturalizačná prebierka   ucel_hs_jedn ‐ účelový hospodársky spôsob jednotlivý 
preb_vyb ‐ výberková prebierka  ucel_hs_skup ‐ účelový hospodársky spôsob skupinový 
preb_uvol ‐ uvoľňovacia prebierka   cl ‐ cenné listnáče (hlavne LM, JM, JH, JS) 
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Príloha III Modifikovaný alternatívny plán hospodárenia - rozvrh manažmentových režimov na obdobie 30 rokov v porastoch Mestských lesov Banská 
Štiavnica 

JPRL Roky 

0 5 10 15 20 25 30 

46A_0_1 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

46A_0_2 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

723A_0_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

723A_0_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

723B_0_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

723B_0_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

723C_0_1 ucel_hs_jedn podsadba 

(BK, cl)

      ucel_hs_jedn     

723C_0_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

726_1_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

726_1_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

726_1_3 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

726_2_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

727_0_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

727_0_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

730A_0_1 ucel_hs_jedn zalesnovanie 

(BK, DZ, SM) 

      ucel_hs_jedn     

730A_0_2 cistka      ucel_hs_jedn       

730B_0_0 preb_urov      ucel_hs_jedn       
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Pokračovanie Prílohy III 
JPRL Roky 

0 5 10 15 20 25 30 

734A_0_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

734B_1_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

734B_2_0 prerezavka      ucel_hs_jedn       

735_2_0 preb_urov        ucel_hs_jedn     

735_3_0 preb_urov      ucel_hs_jedn       

736_1_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

736_1_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

736_2_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

736_2_9 vystavky (JD, JH, BK)        vystavky (JD, JH, BK)     

736_3_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

737B_0_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

737B_0_9 vystavky (JD, JH, BK)        vystavky (JD, JH, BK)     

738_1_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

738_1_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

738_2_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

738_3_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       
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Pokračovanie Prílohy III 
JPRL Roky       

 0 5 10 15 20 25 30 

739_1_1 ucel_hs_jedn 

zalesnovanie (BK, JD, cl) 

      ucel_hs_jedn     

739_1_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

739_1_3 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

739_2_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

739_3_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

739_3_9 vystavky (BK, DZ, SC)      vystavky (BK, DZ, SC)       

740_1_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

740_1_9 vystavky (SM, JM, SC, JD, 

BO, DZ) 

      vystavky (SM, JM, SC, JD, 

BO, DZ) 

   

740_4_0 zalesnovanie (BK, SC)      ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

741A_0_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

743A_0_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

743A_0_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

743A_0_9 vystavky (SM, JD)        vystavky (SM, JD)     

743B_0_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

744_0_0 preb_vyb      ucel_hs_jedn       

745_0_0 preb_vyb      ucel_hs_jedn       
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Pokračovanie Prílohy III 
JPRL Roky       

 0 5 10 15 20 25 30 

747_0_0 preb_urov      ucel_hs_jedn       

747_0_9 vystavky (SM, JD, JP)      vystavky (SM, JD, JP)       

748_0_0 preb_urov        ucel_hs_jedn     

749C_0_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

749C_0_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

750A_0_0 ucel_hs_jedn             

750B_0_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

750B_0_9 vystavky (LM, JD)        vystavky (LM, JD)     

751A_0_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

767A_1_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

767A_1_2 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

767A_3_0 preb_urov      ucel_hs_jedn       

767A_3_9 vystavky (BK)      vystavky (BK)       

767A_4_0 cistka      ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

767A_4_9 vystavky (JD, DZ)      vystavky (JD, DZ)      vystavky (JD, DZ) 

767B_0_0 preb_urov      ucel_hs_jedn       
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Pokračovanie Prílohy III 
JPRL Roky       

 0 5 10 15 20 25 30 

768A_1_1 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

768A_1_2 preb_urov        ucel_hs_jedn     

768A_2_0 preb_urov        ucel_hs_jedn     

768A_2_9 vystavky (JD, DZ, BK)        vystavky (JD, DZ, BK)     

768A_3_0 zalesnovanie (DZ, BK)      ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn 

768A_4_0 cistka      ucel_hs_jedn       

1044B_0_0 ucel_hs_jedn        ucel_hs_jedn     

1654B_0_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

1654B_0_9 vystavky (JD)      vystavky (JD)       

1654C_0_0 ucel_hs_jedn      ucel_hs_jedn       

         

          les hospodársky                     les ochranný 

 

Použité skratky: 

zalesnovanie ‐ zalesňovanie   cistka ‐ čistka s podporou primiešaných drevín 

prerezavka ‐ prerezávka s podporou primiešaných drevín  vystavky ‐ ponechávanie výstavkov 

podsadba ‐ podsadba  ucel_hs_jedn ‐ účelový hospodársky spôsob jednotlivý 

preb_urov ‐ úrovňová prebierka   cl ‐ cenné listnáče (hlavne LM, JM, JH, JS) 


