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Nemôžeme vedieť, 
čo by sme mali robiť, 

pokiaľ nebudeme vedieť, čo urobí príroda, 
keď my neurobíme nič.
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> Sú také križovatky…
Neviem, kde sa práve nachádzate. Možno sedíte v pohodlnom 
kresle domova, pri šálke kávy či čaju. Možno sedíte v uháňa-
júcom vlaku a za oknom sledujete mihotanie sa ubiehajúcej 
krajiny. Možno kráčate mäkkým lúčnym chodníkom a tešíte sa 
z prítomnosti. V každom prípade, ak čítate tieto riadky, dostal 
sa k Vám náš materiál. 

To najpodstatnejšie sme Vám povedali už v jeho názve – „Tatry 
pre ľudí!“. Celý jeho obsah je zameraný na to, aby sme Vás 
presvedčili o tom, že denno – denne sa niekto pokúša privlast-
niť si Váš národný park a znivelizovať jeho hodnoty na prevlá-
dajúce hodnoty tejto krajiny. 
 
Prosíme Vás, nájdite si chvíľku času a pozorne čítajte, čo Vám 
chceme povedať. Zoberte si papier a pero, a naše slová si 
kreslite, meňte na ešte zrozumiteľnejšie schémy, obrázky… Ak 
niečomu nerozumiete, kľudne nám zavolajte. Snažte sa nás, 
prosím, pochopiť. Nás, ochranárov, čo dnes už znie ako nadáv-
ka, v tvárach časti spoločnosti vyvolávajúca ľútosť a pohŕda-
nie. Nás, ktorí s obrovským nasadením, za účasti uvedomelých 
občanov tejto krajiny, proti sile peňazí, a proti vlajke konzumu 
a ziskuchtivosti, chránia zbytky hodnôt a normálnosti v tejto 
krajine. 

Prosíme Vás, nájdite si chvíľu času a rozprávajte sa s vašimi 
scestovanými deťmi. Počúvajte príbehy o národných parkoch, 
ktorými celé týždne putovali po rozprávkových „chodníkoch 
– nechodníkoch“, spávali pod hviezdami a v krvi cítili divokosť 
prírody a prapodstatu života. V tých príbehoch nenájdete lu-
xusné hotely, lyžiarske komplexy, buldozéry uprostred národ-
ných parkov…, nájdete v nich však slobodných, nikým a ničím 
neobmedzovaných ľudí, uprostred slobodnej prírody. 

Sú také križovatky, ktoré nás posielajú na desaťročia nežela-
ným smerom a nedá sa na ne viac vrátiť. 1939, 1948, 1968… 
rozhodnutia, ktoré zmenili život miliónov ľudí a pochovali sny 
niekoľkých generácií.

Mám taký sen: Túžim, aby Tatry boli svetom slobodných ľudí, 
uprostred slobodnej, nespútanej divočiny. V tom sne však 
jasne vidím, že stojíme na križovatke. 
 
Je čas, kedy sa sedí v kresle a je čas, v ktorom sa treba posta-
viť a niečo urobiť. Je čas, v ktorom stačí mihotajúce a meniace 
sa veci iba pozorovať, a je čas, v ktorom ich treba ovplyvniť. Je 
čas, v ktorom kráčame po pohodlných chodníkoch, a je čas za-
prášených ciest, zdrvujúcich výstupov…, ktoré musíme prejsť 
a prekonať. Prosím Vás v mene tých, ktorým záleží na Tatrách 
– vstaňte, konajte a kráčajte. 

Sú také dejinné križovatky, na ktorých, ak sa nepokúsite roz-
hodnúť o sebe a Vašom svete sami, tak rozhodne o tom niekto 
iný. Na tejto križovatke sa ocitol aj Váš Tatranský národný park. 
Neopúšťajte ho, prosím. 

Rudolf Pado
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TATRY PRE ĽUDÍ!
Vážená pani, vážený pán,
podľa § 104 ods. 28 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochra-
ne prírody a krajiny, vláda do jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti novely zákona (t. j. od 1. 11. 2005) vydá nariadenie, 
ktorým vyhlási zóny Tatranského národného parku. 

Zónovanie chránených území vychádza z medzinárodne od-
skúšaných a osvedčených modelov a má jednoznačnú oporu 
aj v slovenskej legislatíve (§ 30 zákona NR SR č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny). 

Desaťročia mnohé vlády deklarovali, že Tatry sú naším naj-
cennejším územím a patria nám všetkým. Desaťročia však 
bola a je realita iná! Socialistické poľovačky, ktoré prerástli 
do ponovembrového „užívania územia“, prikrmovanie zveri 
a ťažba dreva v najprísnejších stupňoch ochrany, devastácia 
prapodstaty krajiny pod nálepkou „rozvoja“, boli a sú, podľa 
nášho názoru, feudálnym výsmechom do tváre obyčajných ľudí 
v 21. storočí. 

Chceme, aby prístupnosť či neprístupnosť jednotlivých lokalít 
Tatranského národného parku bola vymedzená jasnými pra-
vidlami, a nie politickou či ekonomickou mocou a záujmami 
skupín, ktoré ju reprezentujú. 

Chceme Tatry pre ľudí, a preto žiadame, aby sa Minister 
životného prostredia SR zasadil o prijatie zonácie Tatranského 
národného parku, podľa návrhu ŠOP SR – Správy TANAP-u 
(http://www.tanap.org). 

> Ako môžete pomôcť Tatrám? 
• Pošlite pohľadnice s apelom na Ministra životné-

ho prostredia SR. Občianske združenie TATRY vydalo 
pohľadnice, ktoré môžu ľudia posielať Ministrovi životného 
prostredia SR. Zapojte sa aj Vy – oznámte nám, telefonicky 
(044/553 10 27, 0903 028 364) alebo e-mailom 
(wolf@mail.viapvt.sk), počet pohľadníc, ktoré potrebujete 
pre distribúciu a Vašu presnú adresu. Pohľadnice Vám 
obratom zašleme. Prosíme Vás, aby ste pohľadnice úplne 
vyplnili a reálne odoslali! Tri pohľadnice sú súčasťou aj 
tohto bulletinu.

• Píšte listy Ministrovi životného prostredia SR. 
Jednotlivci, napíšte Ministrovi životného prostredia SR list 
s apelom na urýchlené prijatie zonácie TANAPu, a to podľa 
návrhu ŠOP SR – Správy TANAPu. Adresa: Ing. arch. Jaro-
slav Izák, Minister životného prostredia SR, Ministerstvo 
životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bra-
tislava 1. Ktorá škola odošle najviac pohľadníc a listov? 
Najaktívnejšie školy odmeníme. 

• Napíšte a pošlite ministrovi životného prostredia 
e-mail s výzvou. Adresa: minister@enviro.gov.sk 

• Podporte výzvu „Tatry pre ľudí!“ na serveri Change-
net – www.changenet.sk (kampane) 

• Zverejnite výzvu „Tatry pre ľudí!“ na Vašich interne-
tových stránkach, v informátoroch, časopisoch, na 
nástenke a pod. 

• Pripravte infostánok vo Vašom meste a informujte ľudí 
o situácii v TANAP-e. Môžete im dať vypísať aj pohľadnice, 
ktoré následne zašlete Ministrovi životného prostredia SR. 

• Objednajte si výstavu OZ TATRY – „Tatry nezomreli!“ 
a budete zaradení do poradovníka čakateľov na jej inštaláciu. 

• Zaujímajte sa o TATRY! – pozrite si internetové stránky 
ako www.tanap.org, www.fondtatry.sk, www.wolf.sk, 
www.nasetatry.sk, www.changenet.sk. 

• Podporte našu kampaň finančne – č. účtu: 
8108976001/5600 

• Pošlite túto výzvu ďalším skupinám a ľuďom. V prí-
pade akýchkoľvek ďalších nápadov, ako pomôcť 
Tatrám, nám zavolajte!

Rudolf Pado, Občianske združenie TATRY

1
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> LZ VLK obnovilo výzvu 
„Zachráňme Čergov“

Lesoochranárske zoskupenie VLK vy-
hlásilo akciu Zachráňme Čergov, ktorej 
cieľom je výrazným spôsobom posunúť 
riešenie problému záplav v povodí riečky 
Ľutinka vo východoslovenskom pohorí 
Čergov. 

Na dramatické zvýšenie ťažieb jedľovo-
bukových lesov, ktoré majú vo flyšových 
pohoriach zásadnú úlohu pri zadržiavaní 
zrážkových vôd, upozorňuje LZ VLK už 
od roku 1988. Keďže všetky žiadosti za 
ostatných 18 rokov, týkajúce sa kon-
krétnych zmien lesných hospodárskych 
plánov na tomto území, neboli štátnymi 
orgánmi zohľadnené, „myslíme si, že 
prišiel čas, aby záchranu lesov zobrali 
do svojich rúk občania a samospráva; 
nemôžeme sa už spoliehať na štátne 
orgány a politikov“. O mediálnu podporu 
tejto akcie poprosil VLK speváka Stin-
ga prostredníctvom Stingovej nadácie 
Rainforest Foundation, ktorá je primár-
ne zameraná na záchranu dažďových 
pralesov. 

Slovenskí občania môžu akciu podporiť 
zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo 
účtu LZ VLK 4003442224/7500, varia-
bilný symbol 777. 

(LZ VLK, máj 2006, krátené) 

> Kancelária pre styk 
s verejnosťou

Kancelária pre styk s verejnosťou Minis-
terstva životného prostredia SR posky-
tuje v súlade so zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám údaje o aktuál-
nom stave jednotlivých zložiek životného 
prostredia, strategických dokumentoch 
ministerstva, plánovaných akciách 
a podujatiach a pod. 

Adresa: 
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
tel.: 02/59 56 22 22 (Zelená linka), 
02/59 56 11 11 (ústredňa)
fax: 02/59 56 22 22
e-mail: info@enviro.gov.sk
Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok od 8:30 do 15:00 

> V Smolníckej Osade 
otvorili výnimočný 
lesnícky náučný chodník

Odborná i laická verejnosť má od za-
čiatku júla možnosť obdivovať jedinečný 
lesnícky náučný chodník Smolnícka 
Osada. Nachádza sa v okolí Smolníka 
neďaleko Košíc a je celkovo deviatym 
náučným chodníkom, ktorý vybudovali 
Štátne lesy SR. 

Na vyše štvorkilometrovej trase je 
možné pristaviť sa pri 16 tabuliach, 
ktoré komplexne a zrozumiteľne vy-
svetľujú výnimočné hodnoty okolitého 
lesa. Jedinečnosť lokality, ktorej vývoj 
usmerňuje lesník Ladislav Alcnauer, 
paradoxne spočíva v najprirodzenejšom 
a najjemnejšom výberkovom spôsobe 
pestovania lesa a ťažby dreva. Efektivitu 
tohto prístupu potvrdzujú nielen ťažobné 
výsledky, ale aj fakt, že hoci táto lokalita 
bola dlhodobo poškodzovaná emisiami 
z neďalekých Krompách a Rudnian, 
dnes tu možno vidieť od semenáčikov až 
po 120-ročné kmene. 

Chodník Smolnícka Osada je samoob-
služný. Jeho prehliadka začína i končí pri 
Smolníckej Osade a trvá približne tri až 
štyri hodiny. 

(www.wolf.sk) 

> Informačné zdroje 
k Tatrám 

• FOND TATRY PRI NADÁCII 
EKOPOLIS – http://www.fondtatry.sk

• MIMOVLÁDNY VÝBOR NAŠE 
TATRY – http://www.nasetatry.sk

• LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUPE-
NIE VLK – http://www.wolf.sk

• EKOKOMPAS – 
http://www.ekokompas.host.sk

• CHANGENET –
http://www.changenet.sk

• Kontakt na ŠOP SR – Správu TA-
NAP-u: P. O. Box 21, 059 41 Tatran-
ská Štrba 75 

 tel./fax: 052/44 84 217 
 e-mail: tanap@tanap.org 
 http://www.tanap.org
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O silných a sla-
bých stránkach, 
príležitostiach 
a ohrozeniach 
Tatier
Pýtate sa možno: „Načo je potrebné poznať silné a slabé 
stránky čohokoľvek, načo je potrebná analýza možných príleži-
tostí a ohrození?“ Pokúsime sa Vám túto otázku zodpovedať. 
Už vykonanie takejto analýzy na osobnej úrovni Vám odhalí 
to, v čom ste momentálne dobrý, ako aj Vaše slabiny. Napr. 
Vašou silnou stránkou je výborná kondícia, slabou nedostatoč-
ná jazyková zdatnosť, tzn. že z hľadiska budúcnosti je Vaším 
možným ohrozením napr. strata Vašej výbornej kondície cho-
robou vyvolanou zmenou životného štýlu a Vašou príležitosťou 
napr. absolvovanie jazykových kurzov, ktoré Vám sprístupnia 
možnosť uchádzať sa o nové pracovné pozície. Silné a slabé 
stránky hovoria o tom, čím práve ste, príležitosti a ohrozenia 
predvídajú Vašu budúcnosť. SWOT analýza, takto sa totiž táto 
analýza nazýva, nie je hrou, je to odpoveď na fakt, že nerieše-
nie skutočných príčin problémov vedie k časovo a obsahovo 
predvídateľným dôsledkom. A to na úrovni človeka, školy, 
mesta, obce, krajiny... 

> Silné stránky

Silnou stránkou Tatier a okolitej spišskej, liptovskej a oravskej 
krajiny je okrem objektívnych unikátnych prírodných, kultúrno-
-historických a ďalších hodnôt aj miesto tejto časti Slovenska 
v národnom povedomí Slovákov. Tatry sú pravdepodobne 
najdôležitejší identifikačný znak nášho národného spoločen-
stva, a zároveň jeden z fenoménov, ktoré Slovensko reprezen-
tujú v zahraničí. Tatranský národný park je naším najstarším 
a najznámejším národným parkom medzinárodného významu. 
Spiš, Liptov i Orava disponujú veľkým množstvom unikátnych, 
nielen prírodných, ale aj kultúrno-historických hodnôt, vrátane 

lokalít zapísaných na listinu Svetového dedičstva UNESCO. 
Celý región je už dnes významnou destináciou cestovného 
ruchu. Aj vďaka tomu sa na Tatry upiera prvoradá pozornosť. 
Silnou stránkou celého regiónu je (čiastočne reálne, čiastočne 
potenciálne) ľudský potenciál miestnych obyvateľov i bohatá, 
nielen prírodná, ale aj kultúrna rôznorodosť. Správne pocho-
pené, dôsledne chránené a rozumne i citlivo využité hodnoty 
Tatier i celého tatranského regiónu, potenciálu tunajšej krajiny 
i ľudských zdrojov, sú príležitosťou v symbolickom, ale aj vo 
veľmi praktickom zmysle.

> Slabé stránky

Slabou stránkou a zdrojom rizík čí ohrození pre Tatry a okolitú 
krajinu sú, popri niektorých prírodných faktoroch, súvisiacich 
s veľkou zraniteľnosťou čiastočne reliktných tatranských 
ekosystémov, nachádzajúcich sa v extrémnych prírodných 
podmienkach, nerozumné a necitlivé ľudské aktivity. Niekto-
ré rany, choroby a disproporcie sú dedičstvom minulosti, iné 
sú aktuálne dodnes, a sú dokonca stále väčšou hrozbou pre 
budúcnosť. Vo vzťahu k tatranskej prírode je to najmä celkové 
nepochopenie samotného zmyslu ochrany prírody a pamia-
tok, ako aj toho, že dôsledná ochrana Tatier a kultúrneho 
dedičstva ich podhoria sú hlavným predpokladom prosperity 
tatranského regiónu. Ten sa z veľkej časti naďalej vyvíja tak, 
ako keby sa na jeho území nenachádzal Tatranský národný 
park (s neopakovateľnou siluetou Tatier) a nezasahovali do 
neho ďalšie tri národné parky, ako keby sa tu nevyskytovalo 
niekoľko mestských pamiatkových rezervácií, či pamiatko-
vých rezervácií ľudovej architektúry a celý rad pamiatkových 
zón, ako keby tu nebolo niekoľko významných kúpeľov, veľký 
potenciál geotermálnych vôd, ale aj nadštandardné dopravné 
spojenie a široké možnosti spolupráce so susedným Poľskom. 
K tomu všetkému sa pripája príslovečná rivalita, závisť, indivi-
dualizmus a neochota komunikovať, nieto ešte dosahovať kon-
senzus... A tak sa nám unikátne hodnoty strácajú pred očami, 
a dosiaľ niet tej sily, ktorá by tomu dokázala zabrániť.

> Zmena je žiadúca

Táto situácia nevznikla zo dňa na deň, má hlboké axiolo-
gicko-paradigmatické korene, a preto sa zo dňa na deň ani 
nedá zmeniť. Ak sa však zhodneme na tom, že táto zmena je 
žiadúca, mali by sme sa zbaviť ilúzií, odmietnuť vízie falošných 
prorokov, sľuby populistov a prospechárov i recepty ľahkých 
a bezbolestných riešení a začať poctivo, krok za krokom, budo-
vať nový vzťah k Tatrám a okolitej krajine. Vzťah založený na 
poznaní princípov fungovania prírody i zdravej spoločnosti, na 
úcte k hodnotám, ktoré vytvoril niekto pred nami, na poznaní 
potenciálu krajiny, na ochote poctivo sa angažovať, na hľadaní 
konsenzuálnych riešení z kategórie „viacnásobných víťaz-
stiev“, na ochote riadiť sa princípmi trvalo udržateľného spô-
sobu života a na pochopení, že jednou z podmienok úspechu 
je aktívna účasť každého, koho sa prítomnosť a budúcnosť 
tatranskej prírody a podtatranskej krajiny týka.

Mimovládny výbor Naše Tatry
www.nasetatry.sk 
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Tatranský
národný park

> Základné informácie o TANAP-e

Tatranský národný park bol vyhlásený zákonom SNR 
č. 11/1948 Zb. o Tatranskom národnom parku zo dňa 
18. decembra 1948 s účinnosťou od 1. januára 1949. Naria-
dením vlády SSR č. 12/1987 Zb. zo dňa 6. februára 1987 boli 
za súčasť TANAP-u vyhlásené Západné Tatry. Dňa 1. marca 
2003 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 58/2003 zo 
dňa 5. februára 2003, ktorým sa vyhlasuje TANAP, a na zákla-
de ktorého boli spresnené hranice národného parku (rozloha 
73 800 ha) a jeho ochranného pásma (rozloha 30 703 ha).

Je to najstarší národný park na Slovensku. Tvorí ho najvyššia 
horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – 
Gerlachovským štítom (2 655 m. n. m.). Člení sa na 2 základ-
né podcelky – Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné 
Tatry. Dĺžka hlavného hrebeňa Vysokých Tatier je 26 km, 
Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Národný 
park sa rozprestiera na území Žilinského a Prešovského kraja 
v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Na severe 
susedí s poľským Tatrzaňskim parkom narodowym, s ktorým 
tvorí bilaterálne cezhraničné chránené územie. 

Krása tatranskej prírody a jej neoceniteľná hodnota bola 
dôvodom pre zaradenie územia národného parku v roku 
1993 rozhodnutím UNESCO do siete biosférických rezervácií 
v rámci programu MaB (Človek a biosféra). Najväčšie hodnoty 
tvoria sieť maloplošných chránených území, ktorú predstavuje 
28 národných prírodných rezervácií (NPR), 24 prírodných re-
zervácií (PR), 3 národné prírodné pamiatky (NPP) a 1 prírodná 
pamiatka (PP). 

V roku 2004 bol TANAP, v rámci budovania európskej sústa-
vy chránených území NATURA 2000, zaradený do zoznamu 
Významných vtáčích území, podľa smernice EÚ o vtákoch. Úze-
mie národného parku slúži okrem svojho hlavného poslania, 
ktorým je ochrana mimoriadnych prírodných hodnôt územia, aj 
pre potreby rekreácie, športu, poznávania, liečby a turistiky. 

> Ochrana prírody a zonácia 
národných parkov

Definícia národného parku podľa § 19 platného zákona NR SR 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: „Rozsiahlejšie 
územie, spravidla s výmerou nad 1 000 hektárov, prevažne 
s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou 
alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace 
nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, 
v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.“
Na území národného parku platí tretí stupeň ochrany prírody. 
Pre najvzácnejšie časti územia národného parku platí štvrtý 
a piaty (najvyšší) stupeň ochrany. 



5východiská

TANAP je však polyfunkčným priestorom s pestrou históriou 
vývoja prírodnej krajiny, s bohatým sociálno-ekonomickým vý-
vojom, čo vplývalo na formovanie súčasnej krajinnej štruktúry 
a ovplyvnilo reálny stav prírodného prostredia na jednotlivých 
lokalitách. Preto si TANAP vyžaduje diferencovanú ochranu 
prírody a krajiny. 

Zákon o ochrane prírody a krajiny túto zásadu zdôrazňuje, a to 
tak, že umožňuje členiť chránené územia „na základe stavu 
biotopov najviac na štyri zóny, ak je to potrebné na zabezpeče-
nie starostlivosti o ne“. Z toho vyplýva, že ide o zóny diferenco-
vanej starostlivosti o ekosystémy.

> Členenie zón

Príroda na území národného parku a v jeho ochrannom 
pásme sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou. Nachádzajú sa 
tu rôzne typy biotopov: od skalných stien, brál a sutín v naj-
vyšších častiach, cez vysokohorské lúky, kosodrevinu a lesné 
biotopy, až po lúky, pasienky a polia v podhorí. 

Človek toto územie oddávna využíval a rôznou mierou ovplyv-
nil pôvodné prírodné prostredie. Rôznorodosť prírody, ako aj 
ľudských aktivít a záujmov v národnom parku, si vyžaduje, aby 
sa volili rôzne prístupy k starostlivosti o jednotlivé časti úze-
mia. Preto sa územie delí na menšie časti a pre tieto časti sa 
určujú ciele a zásady starostlivosti z hľadiska ochrany prírody 
a krajiny. Pri členení územia sa zohľadňujú mnohé kritériá, 
ako napríklad stupeň zachovalosti, reprezentatívnosť a vzác-
nosť biotopov, stupeň ohrozenia, veľkosť vplyvu ľudských 
aktivít, funkcie, ktoré má daná časť územia plniť a iné.

Zóny:
• A – ZÓNA: jadrová, platí v nej 5. stupeň ochrany,
• B – ZÓNA: nárazníková, platí v nej 4. stupeň ochrany,
• C – ZÓNA: prechodná, platí v nej 3. stupeň ochrany,
• D – ZÓNA: ochranné pásmo národného parku, platí v nej 

2.  stupeň ochrany. 

Klasický národný park podľa kritérií IUCN musí obsahovať 
bezzásahovú zónu na zodpovedajúcej výmere. V prípade 
národných parkov s menšou výmerou, by mala predstavo-
vať bezzásahová zóna 75 % výmery. Väčšie národné parky, 
ako napríklad TANAP, sa posudzujú individuálne. V takýchto 
prípadoch by výmera bezzásahovej zóny mala byť aspoň 50 % 
celkovej výmery. V bezzásahovej zóne sú vylúčené zásahy, 
ktoré narušujú prírodné procesy, vrátane výstavby, akýchkoľ-
vek lesníckych zásahov a poľovníctva. Bezzásahová zóna je 
obyčajne prístupná pre turistov.

V okolí bezzásahovej zóny je nárazníková zóna, ktorej úče-
lom je tlmiť vplyvy oblasti, ktorá sa hospodársky využíva, na 
bezzásahovú zónu, a naopak. V nárazníkovej zóne je nutné 
intenzívne lesnícky zasahovať. Súčasťou národných parkov sú 
aj hospodárske zóny so zástavbou a s intenzívnym využívaním 
lesa. Na území klasických národných parkov je vylúčené aké-
koľvek používanie pesticídov.

> Základné ciele jednotlivých zón 
v TANAP-e

V programe starostlivosti („Program starostlivosti o Tatranský 
národný park“) sa územie národného parku člení na zóny. 
Zóny sa delia na menšie územné jednotky, ktoré nazývame 
ekologicko-funkčné priestory (EFP).
 
A – ZÓNA
Zóna ochrany bez aktívnych zásahov človeka 
Zahŕňa časti územia s najvýznamnejšími prírodnými hodno-
tami. Patria sem pôvodné prírodné ekosystémy s vysokým 
stupňom ekologickej stability, samoregulačnou a samoregene-
račnou schopnosťou. Do A – zóny sú zaradené predovšetkým 
najvyššie časti národného parku, ktoré tvoria kompaktné 
jadrové územia národného parku. Z nižšie položených častí ná-
rodného parku sú do zóny A zaradené reprezentatívne ekosys-
témy, a tak má zóna A v týchto častiach aj ostrovčekovitý cha-
rakter. Cieľom ochrany v A – zóne je ponechať ekosystémy ich 
prirodzenému vývoju bez usmerňovania a ľudských zásahov. 

B – ZÓNA
Zóna ochrany s aktívnymi manažmentovými opatreniami 
Zóna B zahŕňa časti územia s významnými prírodnými hodno-
tami, ktorých zachovanie a posilnenie si vyžaduje uvážené, 
mierne a veľmi jemné regulačné zásahy. Do tejto zóny patria 
zachovalé, málo pozmenené ekosystémy, ktoré si vyžadujú 
určité aktívne opatrenia. Časti zaradené do B – zóny sa nachá-
dzajú nižšie, najmä okolo jadrovej A – zóny. Do B – zóny patria 
aj zachovalé biotopy (napr. lúky, rašelinné biotopy) s výskytom 
vzácnych a ohrozených druhov rastlín, ktorých existencia závisí 
od zásahov človeka (napr. pravidelného kosenia).

Cieľom ochrany v B – zóne je posilňovať stabilitu a odolnostný po-
tenciál lesných porastov, zachovať biodiverzitu a podporovať priaz-
nivý stav biotopov. Úlohou B – zóny je zároveň zabezpečiť ochranu 
zóny A pred nežiadúcimi vplyvmi, prichádzajúcimi z okolia.

C – ZÓNA 
C – zóna zahŕňa časti územia národného parku s výraznejším 
socio-ekonomickým využívaním, s výraznejším narušením 
ekosystémov a človekom premenenými zložkami prírodného 
prostredia (výrazne zmenené časti lesov, trvalé trávne porasty, 
sídla a rekreačné strediská). Územie C – zóny sa nachádza 
prevažne v nižších, okrajových častiach národného parku. 

Cieľom ochrany na území zóny C je:
• zabezpečiť starostlivosť o ekosystémy prírode blízkymi 

spôsobmi obhospodarovania, zameranú na posilnenie 
ekologickej stability, zachovanie biodiverzity,

• zachovať krajinné a kultúrno-historické hodnoty územia,
• udržiavať rekreačné a iné využívanie územia v trvaloudrža-

teľnej miere. 

D – ZÓNA
Ochranné pásmo TANAP-u
Ochranné pásmo TANAP-u predstavuje kultúrna krajina 
s rozptýlenými prírodnými hodnotami, na ktoré sa sústreďuje 



pozornosť ochrany prírody. Vyskytuje sa tu prevažne poľno-
hospodárska, menej lesná pôda a osídlenie. Cieľom ochrany 
v ochrannom pásme je:

• umožniť a podporovať trvaloudržateľné obhospodarovanie 
a využívanie územia, ktoré zachováva jeho prírodné, krajin-
né a kultúrno-historické hodnoty,

• zachovať charakteristický vzhľad krajiny, 
• zlepšiť ekologickú stabilitu krajiny (schopnosť krajiny odo-

lávať dynamickým zmenám, napr. zmene klímy),
• zachovať biodiverzitu územia a posilniť priaznivý stav 

významných biotopov a druhov. 

> Návrh zonácie TANAPu podľa 
ŠOP SR – Správy TANAP-u

Podľa návrhu zonácie, ktorý pripravila Štátna ochrana príro-
dy SR – Správa TANAP-u, Tatranský národný park by zaberal 
plochu necelých 74 284 hektárov. 

• Zóna A s najprísnejším, 5. stupňom ochrany, kde je za-
kázaný zásah človeka (nie však klasické turistické pôso-
benie), je navrhnutá na 42 433 hektároch (57 % rozlohy 
parku). Štátu patrí z toho 26 668 hektárov, ostatné sú 

majetkom súkrom ných vlastníkov. Lesy v A zóne rastú 
takmer na 17 000 ha, z tejto výmery viac ako 15 000 ha 
tvoria ochranné lesy, zvyšok A – zóny zaberajú skaly, hole 
a kosodrevina. Súkromníci majú v A – zóne asi 5 000 ha 
lesa. 

• Zóna B so 4. stupňom ochrany, kde sú zásahy člove-
ka povolené len za určitých podmienok, sa navrhuje na 
11 933 ha, v správe štátu je si 44 % územia, zvyšok vlastnia 
urbáre a mestské lesy. Takmer celé územie je zalesnené. 

• Zóna C s 3. stupňom ochrany by mala mať takmer 20 tisíc 
hektárov, z toho má štát 10 430, až 90 % sú lesy. 

• Zónu D má tvoriť 490 hektárov. Sú to intravilány 15 tatran-
ských osád, ktoré spolu tvoria mesto Vysoké Tatry. V zó-
ne D platí 2. stupeň ochrany. 

Problém prijatia zonácie v Tatranskom národnom parku je 
problém politický – neschopnosť uzavrieť dohodu medzi Minis-
terstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohos-
podárstva SR. Informácie o aktuálnom vývoji situácie získate 
na http://www.tanap.org. Na tejto stránke nájdete aj rôzne 
populárno-vedecké letáky, návrh zonácie, mapy, návštevný po-
riadok a pod., ktoré si môžete stiahnuť v pdf. a word. formáte. 

východiská6
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> Výmera súčasných chránených území SR podľa stupňov ochrany 
(Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) 

Stupeň 
ochrany

Chránené územia Výmera [ha]  % výmery 
SR

2. CHKO, zóna „D“ CHKO Horná Orava: 491 260 ha, OP NP, zóna „D“ PIENAP: 267 062 ha 758 322 15,46

3. NP, zóna „C“ PIENAP: 247 665 ha, OP PR: 86 ha, OP NPR: 875 ha, OP PP: 158 ha, 
CHA: 467 ha, OP CHA: 2 419 ha, Zóna „C“ CHKO Horná Orava: 14 793 ha

266 463 5,43

4. CHA: 4 734 ha, OP PR: 148 ha, PP: 857 ha, PR: 3 264 ha, OP NPR: 1 935 ha, OP 
PP: 49 ha, OP NPP 27 ha, Zóna „B“ PIENAP: 837 ha, NPP: 58 ha, NPR: 2 319 ha, 
Zóna „B“ CHKO Horná Orava: 3 356 ha

17 584 0,36

5. PR a súkromné PR: 9 168 ha, NPR: 81 393 ha, PP: 689 ha, NPP: 1 ha, Zóna „A“ 
PIENAP: 277 ha, Zóna „A“ CHKO Horná Orava: 1 263 ha

92 791 1,89

Vysvetlivky: CHKO – chránená krajinná oblasť, NP – národný park, OP – ochranné pásmo, NPR – národná prírodná rezervácia, 
PR – prírodná rezervácia, NPP – národná prírodná pamiatka, PP – prírodná pamiatka, CHA – chránený areál 
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, 2004

Z rôznych zdrojov spracoval Rudolf PADO

> Príklad „Zásad starostlivosti o faunu v jednotlivých zónach TANAP-u“
 A – ZÓNA
Ponechať populácie živočíchov na prirodzený vývoj bez priamych zásahov človeka, len v prípade kriticky ohrozených druhov 
postupovať podľa programov záchrany. V rámci A – zóny sú vyčlenené rozsiahlejšie územia s časovo obmedzeným alebo zaká-
zaným vstupom pre návštevníkov, ktoré majú zabezpečiť priaznivé podmienky pre nerušený život, získavanie potravy a rozmno-
žovanie živočíchov. 

B – a C – ZÓNA
V okolí rekreačných zariadení dôsledne zabezpečiť a kontrolovať likvidáciu odpadu, aby nedochádzalo k privykaniu živočíchov 
na neprirodzený zdroj potravy. Zabezpečiť dodržiavanie „Návštevného poriadku“ s cieľom zabrániť vyrušovaniu živočíchov. 
Usmerniť a obmedziť nelegálny zber lesných plodov len na vyhradené územia, aby nedochádzalo k odoberaniu prirodzených 
zdrojov potravy pre živočíchov a ich vyrušovaniu. 

Ochranné pásmo TANAP-u 
Biotopy vzácnych, ohrozených a chránených druhov manažovať s cieľom zachovania, prípadne zlepšenia ich stavu. Zachovať 
rozptýlené lesné a krovité biotopy, najmä zabrániť ničeniu medzí, brehovej a sprievodnej vegetácie v poľnohospodárskej kraji-
ne. Ďalšie informácie nájdete na www.tanap.org. 



Problematika 
trvale 
udržateľnej 
starostlivosti 
o lesy 
v podmienkach 
Tatranského 
národného 
parku
Rastislav Jakuš – vedec, ochranca prírody, lesník
 
„Hory, zvlášť Tatry, sú od detstva súčasťou môjho života. Na-
učili ma veľa o prírode, ľuďoch a o mne. Sú pre mňa zdrojom 
sily a útočiskom vo chvíľach, keď je toho na mňa veľa. Vďačím 
im za mnohé, preto sa ich snažím chrániť. Ochrana tatranských 
lesov naráža na nevyriešené krivdy minulosti, vieru vo falošné 
mýty a ľudí, ktorí nemajú úctu k prírode. Tatry sú posvätné 
hory pre Slovákov, Poliakov a iné okolité národy. Pochádzam 
z dediny, ktorú pred stáročiami založili strážcovia nedotknuteľ-
nosti kráľovských lesov. Ochrana tatranských lesov je pre mňa 
výzvou pre naplnenie odkazu mojich predkov.“

> Úvod
Intenzita konfliktu medzi záujmami zástancov trvale udržateľ-
ného využívania Tatranského národného parku, vrátane ochra-
ny prírody, na jednej strane a zástancami ich intenzívneho 
ekonomického využívania, v ostatných rokoch rástla. Vetrová 
kalamita v novembri 2004 náhle odkryla dlhodobo neriešené 
problémy. 

Pôvodným zámerom zakladateľov Tatranského národného 
parku bolo založiť klasický národný park so zodpovedajúcou 
bezzásahovou zónou (Pacanovský a kol, 1967; Vološčuk, 
1998). Pôvodné návrhy počítali s rozsiahlou bezzásahovou 
zónou v lesných ekosystémoch. Aj vyznamní lesnícki odborníci 
podporovali existenciu rozsiahlej bezzásahovej zóny v lesoch 
Tatranského národného parku (Korpeľ, 1998). Tento zámer 
narážal a naráža na silný odpor zástancov intenzívneho hos-
podárenia na území Tatier. Takisto časť lesnícky orientovaných 
odborníkov, v dobrom zámere, na základe vtedajších poznat-
kov, presadzovala lesnícke zásahy s cieľom rekonštrukcie 
lesov v Tatranskom národnom parku. 

V súčasnosti časť lesníckych odborníkov neakceptuje vývojovú 
samostatnosť lesných ekosystémov vo Vysokých Tatrách (Ko-
reň, 2005). Výsledná úroveň ochrany prírody v lesoch Tatier 
je výsledkom tohoto konfliktu týchto troch skupín. V súvislosti 
s politickými a ekonomickými tlakmi, klimatickými zmenami, 
imisiami a inými antropickými vplyvmi, ktoré poškodzujú lesné 
ekosystémy, sa tento konflikt stupňuje. V Poľsku sa podarilo 
odolať tlakom a poľský Tatraňski park narodówy je, podľa pô-
vodnej koncepcie, klasický národný park s rozľahlou bezzása-
hovou zónou. 

> Koncepcia klasického 
národného parku

Klasický národný park podľa kritérií IUCN musí obsahovať 
bezzásahovú zónu na zodpovedajúcej výmere. V prípade 
národných parkov s menšou výmerou, by mala predstavo-
vať bezzásahová zóna 75 % výmery. Väčšie národné parky, 
ako napríklad TANAP, sa posudzujú individuálne. V takýchto 
prípadoch by výmera bezzásahovej zóny mala byť aspoň 50 % 
celkovej výmery. V bezzásahovej zóne sú vylúčené zásahy, 
ktoré narušujú prírodné procesy, vrátane výstavby, akýchkoľ-
vek lesníckych zásahov a poľovníctva. Bezzásahová zóna je 
obyčajne prístupná pre turistov.

V okolí bezzásahovej zóny je nárazníková zóna, ktorej účelom 
je tlmiť vplyvy oblasti, ktorá sa hospodársky využíva, na bezzá-
sahovú zónu, a naopak. V nárazníkovej zóne je nutné intenzív-
ne lesnícky zasahovať. 

Súčasťou národných parkov sú aj hospodárske zóny so zástav-
bou a s intenzívnym využívaním lesa. Na území klasických ná-
rodných parkov je vylúčené akékoľvek používanie pesticídov.
Koncepcia vychádza z vedecky a skutočnosťou overeného 
názoru, že ide o dynamický vyvíjajúci sa ekosystém s prirodze-
nou schopnosťou autoregulácie. Lesy sa milióny rokov vyvíjali 
a existovali bez lesníckych zásahov. Dokázali sa adaptovať na 

východiská8



zmeny klímy a chemizmu atmosféry. Čím je les viac vzdialený 
od svojho prirodzeného stavu (aj lesníckymi zásahmi), tým sa 
v ňom vyskytuje viac disturbancií (kalamít). Úlohou kalamít je 
vrátiť les do prirodzenej dynamickej rovnováhy.

Koncepcia klasického národného parku je pôvodnou kon-
cepciou zakladateľov TANAP-u. Správnosť tejto koncepcie je 
všeobecne akceptovaná širším spektrom odborníkov, zaobe-
rajúcich sa ochranou prírody a multidisciplinárnym výskumom 
lesných ekosystémov, vrátane progresívne orientovaných lesní-
kov na Slovensku, v Európe, a aj v iných štátoch. Táto koncep-
cia je tradičná pre Slovensko a Európu. Ideu bezzásahovosti 
v prírodných rezerváciách presadzoval Korpeľ (1989). Kon-
cepciu klasického národného parku zohľadňuje návrh zonácie 
TANAP-u vypracovaný Správou Tatranského národného parku.

> Koncepcia „zeleného lesa 
bez mŕtvych stromov“

Táto koncepcia je presadzovaná zástancami intenzívneho 
hospodárenia na území a časťou lesníckej verejnosti, ktorá 
neakceptuje vývojovú samostatnosť lesných ekosystémov. 
V Tatranskom národnom parku sa do roku 2003 nepodarilo 
presadiť skutočnú bezzásahovú zónu. Správa Tatranského 
národného parku v roku 2003 začala uplatňovať koncepciu 
klasického národného parku s bezzásahovou zónou. Tento 
prístup však naráža na silný odpor Štátnych lesov TANAP-u. 
Koncepciu presadzovanú touto skupinou možno označiť ako 
koncepciu „zeleného lesa bez mŕtvych stromov“. 

Táto koncepcia vychádza z názoru, že lesníci musia usmerňo-
vať prírodné procesy. Koreň (2005) uvádza, že lesné ekosysté-
my nie sú schopné prispôsobiť sa rýchle pôsobiacim ekolo-
gickým zmenám a spochybňuje ich autoregulačnú schopnosť. 
Ako jediné riešenie vidí v lesníckych (ťažbových) zásahoch na 
celom území národného parku, s výnimkou strmých balva-
nitých, alebo zamokrených svahov. V prípade, keby lesníci 
prestali zasahovať, les zanikne alebo, dlhodobo alebo trvalo, 
prestane plniť svoje ekologické funkcie. Zástancovia tohto prí-
stupu pokladajú ťažbu dreva a jeho odvoz z porastov za viac-
-menej ekologicky neškodné alebo prospešné. Je dosť dôležité 
upozorniť, že zástancovia tejto koncepcie sú prevažne priamo 
alebo nepriamo závislí od ťažby dreva alebo od štátnych dotá-
cií v rámci rezortu pôdohospodárstva. Po vedeckej stranke sú 
zástancovia tejto koncepcie viac-menej orientovaní regionálne 
a pracujú hlavne v odbore lesníckych vied. Častokrát neak-
ceptujú poznatky alebo názory odborníkov z iných vedeckých 
oblastí. Podľa ich názoru, lesu rozumejú len ľudia s lesníckym 
vzdelaním. Táto koncepcia v podstate neakceptuje ponecha-
nie nijakého lesa na samovývoj. V prípade, že zástancovia 
tejto koncepcie súhlasia s ponechaním určitého územia na 
samovývoj, po poškodení porastov vetrom alebo hmyzom pre-
sadzujú zásahy aj v pôvodne bezzásahovom území. Výnimky 
pripúšťajú len v ťažbovo neprístupnom území. 

Štátne lesy TANAP-u navrhli zonáciu TANAP-u podľa tejto 
koncepcie. Ich návrh v podstate nepočíta s ponechaním lesa 
v navrhovanej jadrovej zóne národného parku bez zásahov.
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> Dopady koncepcie „zeleného 
lesa bez mŕtvych stromov“

Po približne 50-ročnom uplatňovaní tejto koncepcie môžeme 
vidieť jej dopady na lesy v národnom parku.

1) Fragmentácia ekosystémov
Pri vyhlasovaní chránených území zástancovia tejto koncepcie 
obyčajne pristúpia na vyhlásenie bezzásahových území. Po 
výskyte kalamity však spravidla presadzujú jej spracovanie, 
ktoré spočíva hlavne v ťažbe alebo asanácii kalamitného 
dreva. 

Vývoj smrekového lesa prebieha v 3 štádiách. Sú to: štádium 
dorastania, optima a rozpadu. Štruktúra prírodného lesa 
v štádiu optima je podobná štruktúre dospelej rovnovekej 
smrekovej monokultúry. Po štádiu optima zákonite prichádza 
štádium rozpadu. Pre štádium rozpadu je typické odumieranie 
stromov účinkom vetra a podkôrneho hmyzu, a samozrejme aj 
vznik kalamít.

To znamená, že ak ponecháme les na samovývoj, skôr alebo 
neskôr sa v ňom zákonite vyskytnú kalamity. V prípade uplat-
ňovania koncepcie „zeleného lesa bez mŕtvych stromov“ to 
znamená, že tam budeme lesnícky zasahovať. V Tatranskom 
národnom parku sa takto postupne ukrajovalo a ukrajuje z pô-

vodne bezzásahového územia (prírodných rezervácií). Aj keď 
boli územia deklarované ako bezzásahové prírodné rezervácie, 
po vzniku kalamity boli zvolané komisie, ktoré spravidla povoli-
li ťažbu kalamitného dreva. Pri pokračovaní v uplatňovaní tejto 
koncepcie by došlo k postupnej likvidácii všetkých bezzása-
hových území a prírodných rezervácií v Tatranskom národnom 
parku ťažbou dreva.

Mnohí užšie zameraní lesnícki odborníci sa na les dívajú 
staticky a neuvažujú s jeho cyklickou dynamikou. Zastávajú 
názor, že v prírodných rezerváciách alebo v jadrovej zóne 
národného parku má mať les výškovo a hrúbkovo diferencova-
nú štruktúru. Korpeľ (1989) však ukazuje, že prírodný les má 
viacero rôznych vývojových štádií. Potom minimálne 2 štádiá 
prírodného lesa nezodpovedajú predstavám staticky uvažujú-
cich lesníkov o prírodnom lese. 

So statickým uvažovaním časti lesníkov súvisí aj predstava, 
že lesníckymi zásahmi vytvoria štruktúru lesa blízku prírodné-
mu lesu, takýto les potom pripravia pre jadrovú zónu národ-
ného parku, a takýto les potom nebudú postihovať kalamity. 
Navrhujú umožniť v časti budúcej jadrovej zóny lesnícke 
zásahy s tým, že keď bude les pripravený, vyhlásia tam bez-
zásahovosť. Les sa vyvíja dynamicky, navyše v nárazníkovej 
zóne je les viac vystavený pôsobeniu vetra a podkôrneho 
hmyzu. Práve v takýchto porastoch je zvýšená pravdepodob-

východiská10



nosť vzniku kalamít. Je málo pravdepodobné, že by niekedy 
lesníci mohli takýto les predať do jadrovej zóny. Dôležité je 
upozorniť, že fragmetácia ekosytémov je všeobecne známy 
negatívny jav. Fragmentácia má negatívny vplyv na habitáty 
viacerých vzácnych a chránených živočíchov a rastlín. Frag-
mentované ekosystémy sú viac zraniteľné voči vonkajším 
faktorom. Ochrana lesa v takýchto ekosystémoch je takisto 
veľmi problematická.

2) Zhoršovanie zdravotného stavu lesov synergickým 
účinkom ťažby dreva a imisií

V Tatranskom národnom parku sa intenzívne ťaží kalamit-
né drevo. Intenzita odumierania lesa a objem kalamitného 
dreva neustále stúpa (Koreň, 2005). Užšie lesnícki zameraní 
odborníci tvrdia, že hlavnou príčinou je pôsobenie imisií a kli-
matické zmeny. Práve snahou o zastavenie odumierania lesa 
zdôvodňujú potrebu čoraz väčšej ťažby kalamitného dreva aj 
v prísnych rezerváciách. Les však funguje ako detritný systém, 
založený na kolobehu odumretého rastlinného (drevného) 
materiálu; jeho odumretí, premene a transfere do pôdy a vody. 
Mŕtve a popadané drevo má v produkcii lesného ekosystému 
obrovský význam. Okrem uvoľňovania živín, mŕtve a rozklada-
júce sa drevo zadržiava tiež vodu. Na dotyku so zemou vytvára 
priaznivejšiu mikroklímu (čo má význam najmä v suchých 
obdobiach roka), a toto všetko vytvára vhodné podmienky pre 
tamojších rozkladačov (baktérie a huby) a detritovorov (živo-
číšnych konzumentov mŕtvej hmoty). V lesnej pôde mierneho 
pásma môže žiť veľké množstvo baktérií, húb a okolo tisíc 
živočíšnych druhov na meter štvorcový, pričom kvantitatívne 
zastúpenie niektorých skupín môže byť veľmi vysoké. Odstrá-
nením drevnej hmoty dôjde nielen k rapídnej strate organic-
kých látok, existenčne dôležitých pre život týchto skupín orga-
nizmov, ale pri manipulácii s ňou a vyťahovaní z plôch, dôjde 
k narušeniu štruktúry a porozity pôdy, a tým aj k zničeniu 
vrstvy, kde tieto detritofágy žijú (Kocian 2005, Gutowski et al., 
2004). Ťažba dreva môže viesť k postupnej degradácii lesných 
pôd. Tento vplyv je výraznejší na extrémnejších stanoviskách. 
Negatívny vplyv je výrazne zväčšovaný účinkom imisií (Hruška, 
Ciencialla, 2001).

3) Zhoršovanie zdravotného stavu lesov účinkom ne-
vhodného obhospodarovania lesa

V lesných porastoch v nižších polohách Tatier je pravdepodob-
ne prirodzené vysoké zastúpenie smreka. Práve tieto porasty 
boli intenzívne postihnuté kalamitou v novembri 2004. Je 
však dôležité upozorniť na fakt, že tieto porasty intenzívne 
odumierali, boli intenzívne postihnuté hubovými ochoreniami 
a bol v nich premnožený podkôrny hmyz. 

Na základe doterajších poznatkov je možné predpokladať, že 
sa smrek v podhoriach Tatier udržal práve vďaka periodické-
mu poškodzovaniu porastov vetrom a kalamitami podkôrneho 
hmyzu. Tým, že sa lesy vyvíjali vo veľkom vývojovom cykle. Prá-
ve veľký cyklus umožnil striedanie porastov smreka a porastov 
pionierskych drevín, ktoré regenerovali pôdu po raste smrečín. 
Viacgeneračné pestovanie smreka v nižších polohách zákonite 
vedie k vyčerpaniu pôdy. Pri klasickom lesnom hospodárstve 
sa pionierske dreviny z lesa intenzívne odstraňujú. Je možné 

predpokladať, že tým, že sa umelo obmedzil rast pionierskych 
drevín, dochádzalo k hromadnému odumieraniu smrečín 
v podhorí Tatier. 

V súvislosti s uvedenou problematikou, Koreň (2005) tvrdí, že 
vzhľadom k tomu, že dná Tichej a Kôprovej doliny periodicky 
poškodzuje vietor a les sa zákonite nedostáva do štádia klima-
xu, v tejto oblasti nemôže byť bezzásahová zóna. Toto tvrdenie 
je v rozpore s úrovňou poznania v odbore ekológie lesa, a aj 
s klasickými prácami lesníkov, ktorí skúmali pralesy (Korpeľ, 
1989). Les sa môže prirodzene vyvíjať vo veľkom vývojovom 
cykle. Známe sú príklady zo severských lesov, kde sú lesy 
častokrát postihované požiarmi a rôznymi vetrovými a hmyzo-
vými kalamitami. Tieto lesy sú súčasťami prírodných rezervácií 
a národných parkov.

4) Intoxikácia ekosystémov používaním pesticídov
Účinkom uvedených procesov sa stupňuje intenzita odumie-
rania lesa a ohrozenosť porastov podkôrnym hmyzom. So 
stupňujúcou sa intenzitou odumierania začali lesníci používať 
čoraz extrémnejšie metódy boja s podkôrnym hmyzom. Najprv 
sa kmene, napadnuté podkôrnym hmyzom, mechanicky lúpali, 
neskôr sa pozemne asanovali postrekmi insekticídmi. V roku 
2003 sa už letecky postrekovali insekticídmi celé porasty. 
Pozemná aplikácia insekticídov môže byť účinná proti podkôr-
nemu hmyzu. V ostatných národných parkoch, a často aj vo 
všetkých lesoch v okolitých krajinách, sú takéto postupy zaká-
zané. Účinnosť leteckého postreku na podkôrny hmyz, ktorý 
je skrytý pod kôrou, je sporná. Dochádza k úhynu ostatných 
živočíchov a k chemickej kontaminácii územia s nepredvída-
teľnými následkami. 

Použitím pesticídov dochádza k narušeniu života v pôde, a tým 
k ďalšiemu zvýšeniu intenzity odumierania lesa.

5) Sekundárne zhoršovanie zdravotného stavu lesa 
a stupňovanie intenzity odumierania lesa

Synergickým účinkom fragmentácie lesných ekosystémov, ťaž-
by dreva, nevhodných lesohospodárskych opatrení, intoxikácie 
ekosystémov pesticídmi, imisií a klimatických zmien dochádza 
k ďalšiemu nárastu intenzity odumierania lesa.

Vetrom vyvrátené, zlomené a inak oslabené stromy sú priro-
dzenou potravou pre podkôrny hmyz. Zásahmi proti lykožrú-
tom a spracovaním kalamity stromov sa odďaľuje prirodzené 
odumieranie a následná prirodzená obnova lesa. Každý strom 
musí raz odumrieť. Buď ho vyťaží lesník, alebo ho v prípade 
smreka napadne podkôrny hmyz, či vyvráti vietor. V prípade, 
že by sa proti podkôrnemu hmyzu nezasahovalo, dochádzalo 
by postupne k prirodzenej obnove porastov na vývratiskách 
a v lokálnych ohniskách premnoženia podkôrneho hmyzu. 
Namiesto toho máme v Tatrách pomaly odumierajúce lesy. 
Keď zabraňujeme podkôrnemu hmyzu plniť jeho prirodzenú 
funkciu v lese, postupne narastá zásoba starých a oslabených 
stromov – vhodnej potravy pre podkôrny hmyz. To znamená, že 
odďaľovanie vzniku kalamity dnes, znamená väčšiu kalamitu 
v budúcnosti.

11východiská



Je to podobné problematike požiarov v severských lesoch. 
Keď sa v lesoch zasahuje proti požiarom, stúpa zásoba paliva 
pre požiar. Čím sa požiar viac odďaľuje, tým bude jeho veľkosť 
a intenzita väčšia. Ako preventívne opatrenie sa používajú 
časté malé požiare, pri ktorých sa spáli taká zásoba paliva, 
aby pri požiari nedošlo k poškodeniu zdravých stromov. 
Výsledkom nevhodných lesníckych opatrení a následných 
kalamít, je obraz lesa, ktorý pripomína extenzívne holorubné 
hospodárstvo. V Tatrách sa síce holoruby nepoužívajú úmysel-
ne, ale nevhodne používané lesohospodárske zásahy zákonite 
vedú k veľkoplošnému odumieraniu lesa a veľkoplošným kala-
mitám. Spracovanie kalamít je v mnohom podobné holorubnej 
ťažbe. Výsledné veľkoplošné holiny sú identické. 

> Dopady koncepcie klasického
národného parku

Správa Tatranského národného parku sa snaží od roku 2003 
uplatňovať koncepciu klasického národného parku. Ani táto 
koncepcia nie je bez rizík.

1) Kalamity podkôrneho hmyzu
Po ponechaní jadrovej zóny (prírodnej rezervácie) bez zásahu 
často dochádza ku kalamitám podkôrneho hmyzu. Kalamity sú 
prirodzenou súčasťou vývoja lesa. Podkôrny hmyz však plní dô-
ležitú funkciu pre prirodzené fungovanie lesa. Tým, že napáda 
staré a oslabené stromy, a spôsobuje ich odumieranie, uvoľňu-
je priestor pre prirodzenú obnovu lesa. Na rozdiel od lesníkov, 
neodstraňuje mŕtve drevo z porastov a nepoškodzuje pôdu.

Kalamity podkôrneho hmyzu sú dôležitý obranný mechaniz-
mus biosféry proti nárastu koncentrácií CO2 v atmosfére a kli-
matickým zmenám. Účinkom otepľovania atmosféry, vyššou 
frekvenciou extrémnych vetrov a inými faktormi rastie pravde-
podobnosť vzniku kalamít podkôrneho hmyzu. Pri kalamitách 
podkôrneho hmyzu a ich ponechaní bez zásahu sa v odumre-
tej drevnej hmote vo zvýšenej miere viaže a akumuluje uhlík 
(Seidl a kol. 2005). Tento mechanizmus pomáha znižovať 
koncentráciu CO2 v atmosfére.

V 90-tych rokoch 20. storočia boli v klasických národných 
parkoch v okolitých štátoch kalamity podkôrneho hmyzu, ktoré 
mali rôzny priebeh. V národných parkoch vo vyšších poho-
riach, TPN v Poľsku a NP Berchtesgaden v Nemecku, došlo 
k ich spontánnemu utlmeniu, aj keď neboli vykonávané nijaké 
ochranné zásahy. Stromy odumreli na relatívne malých plo-
chách. V nižších pohoriach Nemecka v NP Bavorský les a NP 
Harz, došlo k odumretiu stromov na pomerne veľkých plo-
chách. Po kalamitách podkôrneho hmyzu došlo vždy k spon-
tánnej prirodzenej obnove lesa. To znamená, že v prípade, 
ak nepoškodzujeme lesy ťažbou, je výsledkom premnoženia 
hmyzu odumretie starých a oslabených stromov a prirodzená 
obnova mladého zdravého zeleného lesa. Premnoženia hmyzu 
a následná obnova lesa boli podrobne skúmané zvlášť v NP 
Bavorský les. Výsledky výskumu potvrdzujú, že premnoženia 
hmyzu sú prirodzenou súčasťou vývoja lesa. Kvalitu obnovy 
lesa po premnožení podkôrneho hmyzu nie je možné dosiah-
nuť lesníckymi zásahmi (Heurich a kol., 2001). 

Pri žere podkôrneho hmyzu sa z obsadených stromov uvoľňu-
jú piliny a výlučky lykožrútov. Podľa výsledkov výskumu z NP 
Bayerischer Wald, piliny spolu s vylučovanými látkami slúžia 
ako prirodzené hnojivo. Neskôr zo stromov opadajú kusy kôry, 
ktoré slúžia ako substrát pre prirodzené zmladenie smreka. 
Geneticky vhodnejšie stromy obyčajne prežijú a slúžia ako 
semenné zdroje. Stojace sucháre chránia zostávajúce stromy 
pred vyvrátením vetrom, keď neskôr spadnú, slúžia na ochra-
nu prirodzeného zmladenia pred zverou. Na časti plôch sa 
uplatňujú pionierske dreviny, ktoré revitalizujú pôdu a vytvára-
jú mikro- a mezoklimaticky vhodné podmienky pre prirodzenú 
obnovu smreka, čo túto drevinu stabilizuje z dlhodobého 
hľadiska. Výsledkom bezzásahového režimu je obnova relatív-
ne zdravého a geneticky vhodného lesa. V prípade bezzása-
hového režimu má ponechanie plôch na samovývoj vyslovene 
kladný vplyv na ekologickú stabilitu ekosystému.

Pri kalamite podkôrneho hmyzu v prirodzených horských smre-
činách dochádza po niekoľkých rokoch k jej spontánnemu 
utlmeniu. Tak k tomu posledne došlo pri ponechaní kalamity 
bez zásahu v poľských Tatrách. Ani pri rozsiahlej kalamite v NP 
Bayerischer Wald a NP Šumava, ktoré sú v nižších polohách 
ako Tatry, nedošlo k úplnému odumretiu smrekových poras-
tov. Na rozdiel od týchto parkov je v TANAP-e výrazný podiel 
smrekovca. Okrem mladších porastov prežili aj staršie stromy 
v chladných údoliach, pri vodných tokoch, južne orientovaných 
porastových okrajoch a výškovo oddelené ostrovy smrekov.

V podmienkach Tatier je kalamita podobného rozsahu, aká 
bola na Šumave a Bavorskom lese, dosť nepravdepodob-
ná. Zmiešanie porastov so smrekovcom, chladné dná dolín, 
tienené svahy v záveroch dolín, vyššia nadmorská výška, dlhé 
koruny stromov vo vyšších polohách, sú všetko faktory, ktoré 
tlmia ďalšie šírenie kalamity (Jakuš a kol., 2005; Kissiar, O.; 
Blaženec, M.; Jakuš, R., a kol., 2005). Vzhľadom na veľkú 
periódu medzi zákonitým vznikom kalamít a skutočnosťou, 
že širšia verejnosť, ale aj mnohí lesníci, nemajú s podobným 
javom skúsenosti, je potrebné objektívne všetkých informovať 
o zákonitostiach vývoja lesa a vzniku kalamít. 

2) Migrácia podkôrneho hmyzu
Výsledky výskumov v podmienkach Vysokých Tatier, Šumavy 
a Nemecka potvrdili, že pri extrémne veľkej kalamite pod-
kôrneho hmyzu dochádza k aktívnej migrácii podkôrneho 
hmyzu a zakladaniu nových ohnísk, približne do vzdialenosti 
500 m od bezzásahového územia (Jakuš a kol., 2003).

V horských podmienkach účinkom údolných vetrov môže dôjsť 
ku vzniku ohnísk aj do vzdialenosti niekoľko km smerom hore 
svahom alebo hore údolím, prípadne za hrebeň. V podmien-
kach Vysokých Tatier sa jadrová zóna nachádza výškovo nad 
nárazníkovou zónou. To znamená, že prípadné viackilometrové 
migrácie možno očakávať len v rámci navrhovanej jadrovej 
zóny. V nárazníkovej (B) zóne národného parku je potrebné 
intenzívne zasahovať do vzdialenosti 500 – 1000 m od bez-
zásahovej oblasti, a tým kalamitu izolovať od okolia. V pod-
mienkach TANAP-u vznikne po spracovaní vetrovej kalamity 
rozsiahly, miestami až niekoľko kilometrov široký, izolačný pás, 
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v ktorom sa nebudú vyskytovať stromy vhodné pre lykožrúta 
smrekového. Je len veľmi málo pravdepodobné, že by v po-
rastoch za týmto pásom došlo k poškodeniu, ktoré by nebolo 
možné zvládnuť.

Často sa na verejnosti vyskytujú úvahy o vzniku „pandémie“ 
a o ohrození porastov v širokom okolí, dokonca aj ohrozenie 
porastov v Nízkych Tatrách. Takéto názory nie sú vedecky 
podložené, a sú v rozpore so súčasnou úrovňou vedeckého 
poznania.

• Ani pri extrémne veľkej kalamite v NP Bayerischer Wald 
a NP Šumava, a ani pri kalamite na severe Tatier nedošlo 
k migrácii lykožrúta na susedné pohoria. Takýto prípad nie 
je známy ani z histórie, a ani z odbornej literatúry.

• Fáma o veľkosti migrácie okolo 20 km pochádza z neve-
deckej alebo sprostredkovanej interpretácie laboratórnych 
pokusov Griesa (1985), ktorý v laboratórnych podmien-
kach zistil schopnosť lykožrúta letieť priemerne do vzdia-
lenosti 7 km. Ojedinelé jedince doleteli do vzdialenosti 
19 km. Lykožrút smrekový potrebuje na let určité podmien-
ky. Obyčajne migruje vo vnútri lesných porastov za vhodnej 
teploty a rýchlosti vetra okolo 1 m/s. Na dlhšiu migráciu 
na voľnej ploche nie je adaptovaný. Aj keby vzdušné prúdy 
náhodne pasívne preniesli časť migrujúcich lykožrútov do 
väčšej vzdialenosti, lykožrúty by boli natoľko oslabené, že 
by neboli schopné prekonať obranné reakcie stromu. Navy-
še by išlo o ojedinelú epizódu. Aj keby v bližšie nachádza-
júcich sa porastoch k takému nepravdepodobnému javu 
došlo, bude ho možné zvládnuť.

• Nízke Tatry, a aj väčšina okolitých pohorí, sú už teraz 
postihnuté kalamitami podkôrneho hmyzu alebo vetrovými 
kalamitami. Nebude možné určiť, či pôjde o nepravdepo-
dobnú migráciu z jadrovej zóny TANAP-u alebo o lokálnu 
populáciu.

3) Nárazníková zóna
Výskum ďalej ukázal, že nárazníková zóna v šírke 500 – 
1000 m, v ktorej sa intenzívne zasahuje proti podkôrnemu 
hmyzu, dostatočne izoluje hospodárske lesy od premnoženého 
hmyzu v bezzásahovej zóne. Zásahy proti podkôrnemu hmyzu 
spočívali v ťažbe a asanácii stromov, v ktorých sa nachádzal 
podkôrny hmyz. Problém je v tom, že v nárazníkovej zóne 
vznikajú rozsiahle holiny po ťažbe stromov napadnutých 
podkôrnym hmyzom (Grodzki, Jakuš, R., 2005). Z toho dôvodu 
je dôležité, aby bola nárazníková zóna umiestnená mimo 
vzácnych území.

Kvôli spresneniu je potrebné uviesť, že nárazníková zóna je 
chápaná ako zóna intenzívnych zásahov proti podkôrnemu 
hmyzu. To znamená, že stromy napadnuté podkôrnym hmy-
zom je nutné intenzívne vyhľadávať a včas spracovať. Porasto-
vé steny je potrebné kontrolovať aspoň 1 krát za 2 týždne, keď 
je vhodné počasie na let lykožrúta smrekového. Napadnuté 
stromy je potrebné asanovať do 2 – 3 týždňov. Účinok náraz-
níkovej zóny je možné zvýšiť použitím bariér feromónových 
lapačov na porastových stenách. 
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V minulosti bola nárazníková zóna (3. stupeň ochrany prí-
rody) na južných svahoch Tatier nevhodne obhospodarova-
ná. Lesnícka prevádzka sa v lete sústreďovala na ťažbu vo 
vyšších polohách (tlak na ťažbu v rezerváciách). Ťažba v dobre 
prístupných porastoch nižších polôh bola odsúvaná na zimu. 
Tým pádom dochádzalo k neskorému spracovávaniu kalamity 
a k ďalšiemu poškodzovaniu lesa. Dalo by sa aj povedať, že 
týmto spôsobom dochádzalo k permanentnej kalamite v tých-
to porastoch, čo zabezpečovalo trvalý výnos z predaja kalamit-
ného dreva. Pri pokračovaní v takomto zaužívanom postupe by 
bola nárazníková zóna neúčinná.

Štátne lesy TANAP-u v oblasti Tatranskej Javoriny v praxi 
úspešne použili nové metódy ochrany lesa s použitím bariér 
feromónových lapačov a intenzívnej sanitárnej ťažby (Ferenčík 
a kol., 1998). Pri použití týchto metód je možné výrazne znížiť 
veľkosť poškodenia nárazníkovej zóny. Vzhľadom na tlak mig-
rujúceho podkôrneho hmyzu je dôležité, aby bola jadrová zóna 
kompaktná. V opačnom prípade je ochrana lesa v nárazníkovej 
zóne problematická alebo nemožná. Je zaujímavé, že niektoré 
pracovné návrhy zonácie od Štátnych lesov TANAP-u uvažovali 
o fragmentovanej jadrovej zóne. Aktivity a lobbing Štátnych 
lesov TANAP-u smerujú k fragmentácii jadrovej zóny národného 
parku (Tichá a Kôprová dolina), a tým aj k podstatnému sťaže-
niu až znemožneniu ochrany lesa v nárazníkovej zóne. 

> Ekologické a ekonomické 
zhodnotenie jednotlivých koncepcií

Klasický národný park
Koncepcia „klasického národného parku“ s diferenciáciou 
územia podľa úrovne ochrany prírody a uplatnením diferenco-
vaných opatrení, je v praxi overený model. Klasické národné 
parky sa nevyhnú výskytu prírodných kalamít, z dlhodobého 
hľadiska však bezzásahovosť zabezpečuje zdravé ekosystémy 
a ochranu biodiverzity.

Prevádzku národných parkov obyčajne financuje štát. Jeho 
náklady sa vracajú cez platenie daní. Klasické národné parky 
sú atraktívne pre turistov, čo zabezpečuje príjmy z cestovného 
ruchu. V takýchto národných parkoch je turistický ruch usmer-
ňovaný tak, aby nepoškodzoval životné prostredie. Ekonomické 
štúdie ukázali, že výnos z turistického ruchu v klasickom národ-
nom parku je podstatne vyšší, ako výnos z ťažby dreva. Klasický 
národný park zabezpečuje rozvoj regiónu a pracovné príležitosti 
pre miestnych ľudí. Na aktivity v klasickom národnom parku je 
možné žiadať dodatočné financie z fondov EÚ a iných zdrojov.

Chránené územie založené 
na koncepcii „zeleného lesa bez mŕtvych stromov“
Dlhodobé uplatňovanie koncepcie „zeleného lesa bez mŕtvych 
stromov“ v TANAP-e zákonite vedie k narastajúcemu zhor-
šovaniu zdravotného stavu lesných porastov a k znižovaniu 
ekologickej stability lesných ekosystémov. Lesnícke zásahy 
spojené s ťažbou dreva a biomasy, umelým zalesňovaním 
a používaním pesticídov nemôžu viesť k zlepšeniu zdravot-
ného stavu lesov, tieto zásahy pôsobia práve negatívne. Pri 
ďalšom uplatňovaní tejto koncepcie bude zákonite dochádzať 

k ďalšiemu zhoršovaniu zdravotného stavu lesa a znižovaniu 
vitality stromov. Na udržanie odumierajúcich lesných porastov 
v Tatrách bude potrebné vykonávať čoraz intenzívnejšie opat-
renia ochrany lesa. Bude nutné dopravne sprístupniť rozsiahle 
plochy porastov v prírodných rezerváciách (vybudovať nové 
cesty), aby bolo možné ťažiť a asanovať stromy napadnuté 
podkôrnym hmyzom. V neprístupných miestach bude na ťažbu 
dreva potrebné používať vrtuľníky. Ani tieto opatrenia však 
nebudú stačiť. Postupne bude potrebné intenzívne hnoje-
nie a vápnenie porastov. Na tlmenie populácií podkôrneho 
hmyzu bude potrebné čoraz intenzívnejšie použitie pesticídov. 
Náklady na tieto opatrenia budú rásť do astronomických čísel. 
Umelé udržanie „zeleného lesa bez mŕtvych stromov“ nebude 
možné bez veľkých dotácií. Postupne bude dochádzať ku kon-
taminácii zdrojov pitnej vody pesticídmi a hnojivami. Účinkom 
ťažby dreva a výstavby cestnej siete bude dochádzať k erózii 
pôdy a ďalšiemu znehodnocovaniu vodných zdrojov.

V minulosti, na úrovni poznatkov druhej polovice 20. storočia, 
bola táto koncepcia ospravedlniteľná. Dnes, vo svetle nových 
výsledkov multidisciplinárneho výskumu lesných ekosystémov 
a po rozsiahlom výskume v NP Bayerischer Wald, je pokra-
čovanie v tejto koncepcii vedecky neobhájitelné. Na základe 
súčasného vedeckého poznania musíme konštatovať, že kon-
cepcia „zeleného lesa, v ktorom nie sú vidieť mŕtve stromy“ 
nie je ďalej udržateľná, a nie je možné ju exaktne vedecky 
obhájiť. Princípy, na ktoré sa odvolávajú jej zástancovia, sú 
v rozpore so základnými poznatkami ekológie lesa a aktuálny-
mi výsledkami multidisciplinárneho výskumu lesných ekosys-
témov na Slovensku aj v zahraničí. 

Táto koncepcia mala určitý zmysel pri vzniku národného parku, 
keď bolo treba zalesniť plochy po holoruboch a pastve. Dnes by 
sme mohli pokračovanie v tejto koncepcii označiť aj ako osame-
lé pokračovanie v už neúspešnom experimente. Pri pokračovaní 
v tejto koncepcii dôjde k závažnému poškodeniu chránených 
ekosystémov a životného prostredia v Tatrách. V prvej fáze 
možno očakávať zníženie záujmu turistov zo západnej Európy 
o Tatry. Neskôr by dôšlo k celkovému poklesu turistického 
ruchu v Tatrách s negatívnym dopadom na ekonomiku. Možno 
očakávať aj zhoršenie kvality pitnej vody a kvality životného 
prostredia v obciach v podhorí Tatier. Celkovo je táto koncepcia 
ekologicky a ekonomicky nevýhodná. Možnosti získavania exter-
ných zdrojov na takto spravované územie sú minimálne. 

Medzinárodné súvislosti uplatňovania koncepcie 
„klasického národného parku“ a koncepcie „zeleného 
lesa bez mŕtvych stromov“
Koncepcia „klasického národného parku“ je všeobecne uzná-
vaný model. Pri dôslednom uplatňovaní tejto koncepcie bude 
stúpať kredit národného parku a kredit Slovenska ako krajiny, 
ktorej občania si vážia prírodné a kultúrne dedičstvo. Naopak 
koncepcia „zeleného lesa bez mŕtvych stromov“ nie je medzi-
národne uznávaná ako vhodná koncepcia pre národný park. 
Pri jej ďalšom uplatňovaní bude dochádzať k porušovaniu 
dohôd o Nature 2000 a ostrej kritike európskych a medziná-
rodných inštitúcií. Slovensko bude prezentované ako krajina, 
ktorá nedokáže chrániť svoje prírodné a kultúrne dedičstvo.
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> Navrhované riešenie

Riešenie vzniknutej situácie musí vychádzať zo súčasnej 
úrovne vedeckého poznania a prírodou a praxou overených 
postupov. Mnohí lesníci vidia bezzásahovú zónu ako ohrozenie 
ich pracovného miesta, alebo ako ohrozenie zmyslu ich práce. 
V tomto ohľade sú rezervy na strane rezortu životného prostre-
dia. Je to veľmi citlivá otázka, a mnohé je treba vysvetľovať.

Aj v klasických národných parkoch majú lesníci svoje neza-
stupiteľné miesto. Systém lesníckych úsekov je dôležitý aj 
v bezzásahovom území. Iným spôsobom nie je možné zabez-
pečiť dostatočnú ochranu národného parku. Úloha lesníkov 
a lesníckych opatrení je mimoriadne dôležitá v nárazníkovej 
zóne národného parku.

Riešenie súčasnej kritickej situácie v Tatranskom národnom 
parku je možné nasledovnými krokmi:

• Definitívne akceptovanie koncepcie klasického národného 
parku a schválenie zonácie, navrhovanej Správou Tatran-
ského národného parku.

• Vyriešenie problematiky neštátnych vlastníkov pôdy v TA-
NAP-e vykúpením, zámenou alebo stabilným vyplácaním 
majetkovej ujmy. Po vykúpení alebo zámene pôdy by bolo 
vhodné rozšíriť bezzásahovú zónu v západnej časti Tatran-
ského národného parku.

• Funkčná integrácia Správy Tatranského národného parku 
a Štátnych lesov TANAP-u ako rozpočtovej organizácie 
v rámci rezortu životného prostredia. Vo vedení vzniknutej 
správy národného parku musia byť odborníci na ochranu 
prírody. V štruktúre správy národného parku musí zostať 
systém ochranných obvodov a lesníkov, zodpovedných za 
úseky, ktorí v úsekoch aj bývajú. Tento systém je nutné 
zachovať aj v bezzásahových územiach. Len lesník, ktorý 
je trvalo na úseku, dokáže zabezpečiť dostatočnú ochra-
nu úseku. Tento model sa úspešne používa v susednom 
poľskom Tatraňskom parku narodowom (TPN). Správa Tat-
ranského národného parku musí byť nezávislá od príjmov 
z predaja dreva.

• V nárazníkovej zóne Tatranského národného parku je 
potrebné vykonávať intenzívne opatrenia ochrany lesa tak, 
ako boli vykonávané v ochrannom obvode Javorina.

• Pri starostlivosti o lesy v nárazníkovej a hospodárskej zóne 
TANAP-u sa budú používať metódy prírode blízkeho pesto-
vania lesa, so zameraním na podporu pionierskych drevín 
a prirodzených sukcesných procesov.

• Správa Tatranského národného parku musí objektívne 
informovať verejnosť o zákonitostiach vývoja lesa a vzniku 
kalamít. Tejto problematike by mala byť venovaná rozsiahla 
pozornosť v múzeu národného parku a v informačných cen-
trách. 

> Záver

Tatry majú veľký symbolický význam pre Slovákov, a aj pre 
národy žijúce v blízkom okolí. Sú aj súčasťou európskeho 
prírodného dedičstva. Je v našich rukách, či nás budú vnímať 
ako tých, ktorí, podobne ako občania ostatných vyspelých ná-
rodov, chránia svoje prírodné dedičstvo, alebo tých ktorí majú 
iné priority.

Ing. Rastislav Jakuš, PhD.

Kontakt: Ing. Rastislav Jakuš, PhD. 
Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, 
Štúrova 2, 960 53 Zvolen 
mobil: 0905 217 169, fax: 045/547 94 85 
e-mail: jakus@sav.savzv.sk, jakus7@gmail.com
http://www.jakus.blog.sme.sk 
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> Ako funguje les ako 
akumulátor zrážok

Alfou a omegou pri zadržiavaní zrážok 
je kvalita lesa ako zložitého systému, 
nie rozloha, ktorú pokrývajú stromy. 
Stromy totiž predstavujú síce najviditeľ-
nejšiu, ale predsa len veľmi malú časť 
tohoto systému. V rovnakých fyzikálnych 
podmienkach pre odtok, vplyv lesa na 
tento odtok závisí od druhovej sklad-
by, štruktúry, veku lesných porastov, 
prirodzenosti ekosystému a mnohých 
ďalších parametrov. Lesnatosť povodia 
nám nehovorí takmer nič o hydrických 
vlastnostiach lesa.

Povodne môžu vznikať pôsobením 
dlhotrvajúcich dažďov alebo prívalo-
vých zrážok v malých alebo rozľahlých 
povodiach. Vo všetkých prípadoch je les 
v našich podmienkach najprirodzenejším 
prostriedkom na zadržanie vody. Najdô-
ležitejšou úlohou pri ochrane pred po-
vodňami je totiž zabrániť povrchovému 
odtoku alebo ho aspoň minimalizovať.

A v tejto úlohe sa lesy podľa svojej kva-
lity veľmi líšia. Voda, ktorá padá zhora, 
je najskôr zachytávaná v korunách 
stromov a steká po kmeni. Okolo 2 mm 
zachytí smreková alebo buková hospo-
dárska monokultúra, 5 mm tristoročná 
prirodzená jedľová bučina. Na zemi sa 
dažďové kvapky zachytávajú na rôznych 
nerovnostiach. 1 mm zrážok udrží ubité 
smrekové ihličie alebo stlačené bukové 
lístie v monokultúrnych hospodárskych 
lesoch, okolo 25 mm tristoročná priro-
dzená jedľová bučina s dostatkom sto-
jacich alebo ležiacich mŕtvych stromov, 
pokrytých machmi a lišajníkmi, s lístím 
premiešaným s ihličím, s veľkými ležia-
cimi kmeňmi v korytách horských tokov. 
Najväčšiu časť zrážok zachytáva lesná 
pôda. 5 mm pod holorubom a až 50 mm 
pod tristoročnou jedľovou bučinou.

Rozdiely sú dané hlavne inou fyzikálnou 
štruktúrou pôdy v týchto lesoch. V sta-
rých prirodzených lesoch existujú predo-
všetkým rozsiahle drenážne „potrubia“, 
ktoré vznikajú po hnijúcich koreňoch sta-
rých stromov, a ktorými zrážková voda 
vteká do lesnej pôdy. Tieto otvory sú tým 
„kvalitnejšie“, hlbšie a väčšie, čím je les 
starší, a čím viac obsahuje dreviny s hl-
bokými koreňmi (jedľa). Rozdiely medzi 

zadržaním zrážky v rôznych typoch lesa 
môžu byť až veľkosti jedného rádu – od 
10 mm na holorube až po 80 mm v sta-
rej, tristoročnej jedľobučine. 

(www.wolf.sk) 

> Mŕtve drevo a les

Mŕtve drevo nie je obyčajným životným 
priestorom, ale je komplexom rôznych 
„mikrohabitátov“, ktoré sa postupom 
času menia a vyvíjajú.

Kvalita mŕtveho dreva a jeho užitoč-
nosť pre rôzne druhy organizmov závisí 
od toho, ako dlho sa drevo rozkladá, 
a taktiež od druhu dreviny, veku stromu, 
v ktorom odumrel, od príčiny odumre-
tia, jeho pozície (stojace mŕtve drevo, 
padnuté na zem, a pod.), jeho veľkosti 
a klimatických podmienok. 

Proces recyklácie mŕtveho dreva môže 
niekedy trvať stovky rokov, kým je úplne 
ukončený. Skladá sa z troch hlavných fáz:

• Krátka fáza kolonizácie (osídlenia) 
odumretého dreva, počas ktorej je 
drevo napadnuté primárnymi a vitál-
nymi saprofytickými organizmami, 
často fúzačmi a hubami, ktoré na-
padnú drevo, keď je ešte stále tvrdé.

• Dlhá fáza rozkladu, počas ktorej sú 
primárne saprofytické organizmy 
doplnené alebo nahradené druhotný-
mi saprofytickými organizmami. Tieto 
organizmy sa živia materiálom, ktorý 
čiastočne zmenili primárne organiz-
my alebo sú ich predátormi. 

• Dlhá humifikačná fáza (fáza tvorby 
humusu), počas ktorej sú saprofytic-
ké organizmy postupne nahrádzané 
ďalšími organizmami, ako je chvosto-
skok alebo stonožky. Tieto organizmy 
zapracovávajú zvyšky dreva, ktoré 
boli úspešne transformované počas 
fázy rozkladu, do pôdy. 

Funkcie mŕtveho dreva v lese 
Pre ekológiu zdravých prírodných lesov 
plní mŕtve drevo päť hlavných úloh:

• Zabezpečuje produkčnosť lesa po-
skytovaním organického materiálu, 
vlhkosti, výživných látok a vytváraním 
podmienok pre regeneráciu ihlič-
natých drevín – semená niektorých 
druhov stromov klíčia prevažne na 
mŕtvom dreve.

• Poskytuje životný priestor pre živo-
číchy, ktoré žijú, získavajú potravu 
alebo hniezdia v dutinách mŕtvych 
alebo odumierajúcich stromov a pre 
vodné živočíchy, žijúce v prirodzených 
malých vodných útvaroch vytvore-
ných spadnutými stromami alebo 
konármi.

• Je zdrojom potravy pre určité druhy kon-
zumentov, akými sú chrobáky a život-
ným priestorom pre huby a baktérie.

• Stabilizuje les tým, že chráni svahy 
a pôdny kryt, čím zabraňuje pôdnej 
erózii, najmä počas búrok, silných 
dažďov a iných klimatických extrémov. 

• Z dlhodobého hľadiska uchováva 
uhlík, čím limituje ďalšie dopady 
klimatických zmien. 

Takmer 30 % druhov, žijúcich v lese, je 
závislých od starých stromov a mŕtveho 
dreva. WWF vyzýva vlády európskych 
krajín, vlastníkov lesa a lesnícky sektor 
na ochranu biodiverzity zvýšením počtu 
starých stromov a objemu mŕtveho 
dreva na 20 – 30 m3 na hektár do roku 
2030. 

Kontakt: WWF, Juraj Široký 
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
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> Elektronický magazín 
„Dobré drevo“

Forest Stewardship Council (FSC) je 
medzinárodná nezisková organizácia, 
podporujúca environmentálne vhodné, 
sociálne prínosné a ekonomicky života-
schopné obhospodarovanie lesov. Ciele 
a myšlienky FSC na Slovensku propaguje 
a presadzuje združenie FSC Slovensko 
(www.fscslovakia.sk).

FSC vytvorila celo-
svetovo uznávaný 
systém certifikácie 
lesov, založený 
na 10 princípoch 
a 56 kritériách, ktoré 
umožňujú identifi-

kovať zodpovedné obhospodarovanie 
lesov. Princípy a kritériá sú upravované 
na lokálne podmienky štátov alebo re-
giónov. Jedným z princípov je napríklad 
vplyv na životné prostredie – povinnosť 
zachovávať pri hospodárení v lesoch 
biologickú rozmanitosť a s ňou spojené 
hodnoty, vodné zdroje, pôdu, vzácne 
ekosystémy a krajinné celky, a zabezpe-
čovať tak ekologické funkcie lesa a jeho 
integritu. 

Pracovná skupina pre FSC certifikáciu 
lesov ČR a Slovenska vydáva elektronic-
ký magazín „Dobré drevo“ – magazín 
pre certifikáciu FSC. Magazín pravidelne 
prináša dôležité správy o certifikácii 

drevospracujúcich a lesných podnikov 
v Českej a Slovenskej republike i vo 
svete, pozvánky na zaujímavé akcie a in-
formácie o činnosti organizácii FSC ČR 
a FSC Slovensko.

Magazín je záujemcom zasielaný elek-
tronickou poštou, alebo si ho môžete 
pozrieť na internetovej stránke http://
www.fscslovakia.sk/fsc/html/news/info.
html, na ktorej nájdete i dokumenty, tý-
kajúce sa certifikácie, tvorby národných 
štandardov a mnohé ďalšie aktuality zo 
sveta.

Ďalšie informácie: 
Mgr. Milinka Vozárová, 
FSC Slovensko, Rudohorská 33, 
974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/471 64 94
fax: 048/471 64 14, 
e-mail: info@fscslovakia.sk

(z materiálov FSC ČR a Slovensko pri-
pravil Mgr. Rudolf Pado)

> Prečo a ako šetriť 
papierom 

Vedeli ste, že (použitý zdroj: http://
www.rethinkpaper.org): 

• Výroba 1 tony nového papiera vyža-
duje 2 – 3-násobok tohto množstva 
v podobe dreva. 

• Drevársky a papierenský priemysel 
je celosvetovo 5. najväčším spotre-
biteľom energie a spotrebuje väčšie 
množstvo vody na výrobu 1 tony pro-
duktu ako akýkoľvek iný priemysel. 

• Výroba papiera z recyklovaných 
vlákien znečisťuje ovzdušie až o 74 % 
menej a vodu o 35 % menej v porov-
naní s výrobou z dreva. 

• Podiel využitia recyklovaných vlá-
kien pri výrobe papiera vzrástol od 
počiatku 20. storočia až dodnes len 
nepatrne – z 20 % na 38 %. 

• Približne 93 % dnešného papiera 
pochádza z dreva – papierenský prie-
mysel je zodpovedný asi za pätinu 
celosvetovej ťažby dreva. 

• Jeden list papiera môže obsahovať 
drevné vlákna až zo stovky rôznych 
stromov, ktoré precestovali tisícky kilo-
metrov, kým sa dostali k spotrebiteľovi. 

• Hoci papier bol vynájdený ako 
prostriedok na komunikáciu, dnes 
slúži aj úplne inému účelu – baleniu. 
Odpad z obalov dnes reprezentuje 
jeden z najväčších podielov tuhého 
odpadu v priemyselne rozvinutých 
krajinách. 

 
 Čo môžeme urobiť my: 
• Snažme sa obmedziť spotrebu 

papiera v akejkoľvek podobe – veľa 
vecí sa dá vybaviť formou elektro-
nickej pošty, bez zbytočnej tlače na 
papier. 

• Odmietajme nevyžiadanú re-
klamu vo svojej poštovej schránke 
vo forme zbytočných letákov a re-
klamných materiálov. Podľa zákona 
č. 147/2001 o reklame sa „reklama 
nesmie šíriť adresne, ak adresát 
doručenie reklamy vopred odmie-
ta“. Nalepme si na schránku oznam 
„Nevhadzujte reklamy“. 

• Každý list papiera má dve strany, 
používajme preto obe. Obojstranná 
tlač, či používanie tzv. „šmirákov“, 
ušetrí nielen lesy, ale aj našu peňa-
ženku. 

• Obmedzujme balenie predmetov 
do papiera – aj darček sa dá vložiť do 
viackrát použiteľnej tašky, prípadne 
nezabaliť vôbec. Bude to len dôka-
zom vašej pozornosti nielen voči 
obdarovanému, ale aj voči životnému 
prostrediu. 

• Kupujme a používajme iba recyk-
lovaný papier a papierenské 
výrobky z recyklovaných suro-
vín, ideálne aj z domácich surovín 
a od domácich výrobcov. Motivujme 
k tomu aj svojich známych a kole-
gov v práci. V súčasnosti je vecou 
pozitívneho imidžu firmy tlačiť vlastné 
materiály na recyklovaný papier. 

• Ak sme už vytvorili papierový odpad, 
umožnime mu ďalšie zhodnotenie 
a vhoďme ho do separovaného 
zberu. 

• Nenakupujme papier ani drevené 
výrobky s neznámym miestom 
pôvodu. Môžu pochádzať z tropic-
kých dažďových pralesov alebo iných 
hodnotných ekosystémov, ohroze-
ných a miznúcich „vďaka“ drevospra-
cujúcemu priemyslu. 

 
(www.ekoporadna.sk)
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> Gaia – náš domov
„Gaia – náš domov“ je osemdňový pobyt 
v lese, kde maximálne dvadsať účast-
níkov pod vedením odborných lektorov, 
bez ohňa a komplikovaných stanových 
prístreškov, trávi dni a noci uprostred 
prirodzených východoslovenských lesov. 
Cieľom pobytu je vštepiť ľuďom myšlien-
ku života na Zemi ako pavučiny, v ktorej 
je ľudský rod len jednou nitkou, zbaviť 
ľudí antropocentrického myslenia a upo-
zorniť ich na fakt, že život na Zemi bude 
existovať aj bez nás, zdôrazniť zodpoved-
nosť ľudí za ich ovplyvňovanie prírodných 
procesov a za kvalitu nášho životného 
prostredia, vzbudiť záujem o veci spoloč-
né a podporiť odhodlanie konkrétnymi 
skutkami prispieť k náprave. 

Informácie: 
LZ VLK, 082 13 Tulčík 27, 
tel./fax: 051/77 89 488, 
e-mail: dasa@wolf.sk, alfa@wolf.sk, 
http://www.wolf.sk 

> Spoznávame 
šelmy Slovenska

Svetlana Beťková a Robin Rigg zo Slovak 
Wildlife Society (SWS) sa venujú výsku-
mu šeliem – predovšetkým medveďov 
a vlkov na Slovensku. SWS v spolupráci 
s pracovníkmi NAPANT-u a dobrovoľ-
níkmi z Veľkej Británie organizuje pre 
deti besedy a poznávacie výlety. Priamo 
v „krajine našich najväčších šeliem“ si 
môžete overiť svoje poznatky o živote 
medveďov. Hravou formou sa naučíte 
napr. hľadať jednotlivé znaky prítom-
nosti zvierat alebo výtvarnými aktivitami 
vyjadríte svoje pocity. Cieľom môže byť 
aj čistenie okolia hotelov, či rozdávanie 
letákov o medveďoch turistom. 
 
Kontakt: 
SWS – Slovak Wildlife Society, 
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie 
a spolužitie s prírodou, P. O. BOX 72
033 01 Liptovský Hrádok, 
tel: 044/52 93 752
mobil: 0905 239 033 
e-mail: info@slovakwildlife.org 
betkova@slovakwildlife.org 
http://www.medvede.sk

> Myslet jako hora. 
Shromáždení všech 
bytostí

John Seed a kol.
Preklad: Jiří Holuša

Kniha je súborom článkov, úvah, medi-
tácií a básní, ktoré nám pomôžu hľadať 
existujúce puto, spájajúce nás so Zemou. 
Mnoho ľudí si uvedomuje, že sa nemô-
žeme oddeliť od Prírody, ale len niektorí 
z nás skutočne pociťujú tesné spojenie so 
Zemou. Ak rozvinieme našu schopnosť 
cítenia pre Zem, ak si uvedomíme, že 
jej bolesť je aj našou bolesťou, jej osud 
naším osudom, vtedy budeme schopní 
zmeniť konzumný spôsob života a stano-
viť nové priority pre naše konanie. V knihe 
sú návody, ako organizovať stretnutia 
všetkých bytostí. Kniha je ilustrovaná 
nádhernými kresbami tasmánskeho daž-
ďového pralesa. 152 strán, brožovaná, 
cena: 49 Sk, objednávky: LZ VLK 

> Gaia. Nový pohled 
na život na Zemi

James E. Lovelock
Preklad: Jan Edelman
Doslov a poznámky: Doc. RNDr. Anton 
Markoš, CSc., druhé vydanie

Hypotéza Gaie vysvetľuje, že podmienky 
pre život na Zemi sú výsledkom pôso-
benia jednoduchého organizmu, snáď 
živej bytosti – Gaie. V tejto provokujú-
cej knihe sa pokúša Lovelock, britský 
organický chemik, demonštrovať, ako 
bola Gaia sformovaná samoregulačným 
spôsobom, udržiavajúc pritom optimálne 
podmienky pre život na našej planéte. Tu 
a tam je Lovelockove osobné a podmani-
vé rozprávanie hraničiace s mytológiou, 
častejšie však s kybernetikou. 
184 strán, brožovaná, cena: 250 Sk 

Aktuálnu ponuku ostatných publiká-
cií nájdete na http://www.wolf.sk 

Objednávky: 
LZ VLK – Vydavateľstvo ABIES, 082 13 
Tulčík 27, tel./fax: 051/77 89 488
e-mail: abies@wolf.sk

> Sympózium o Tatrách II.

A-projekt, n. o. Liptovský Hrádok 

Publikácia, ktorá nadväzuje na prvý diel 
rovnomenného diela, obsahuje návrhové 
časti štúdií trvalo udržateľného rozvoja 
Vysokých Tatier a ďalších strategických 
dokumentov, memorandum o spolupráci 
regionálnych inštitúcií pri ich napĺňaní, 
hodnotenia a pripomienky k strategic-
kým dokumentom a postupom pri rie-
šení následkov veternej smršte, postoje 
vlastníkov lesa, výskumníkov,... pracovné 
materiály zo sympózia a pod. 

Publikácia vyšla vďaka finančnej pod-
pore Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis 
a v prípade záujmu si ju môžete objed-
nať na adrese: A-projekt n. o., 
Moyzesova 196, 033 01 Liptovský Hrá-
dok, e-mail: klovka@aprojekt.sk. 

Prvý diel publikácie „Sympózium o Tat-
rách“ môžete nájsť v plnej elektronickej 
verzii na www.aprojekt.sk.

> Oživovanie krajiny
 Spájanie príkladov 

trvalo udržateľného 
života v Karpatoch

S. Pačenovský, S. Szabóová, Š. Szabó

Zvyšovanie biodiverzity, ekologickej 
stability v krajine, tradície, kultúra a ich 
vplyv na životné prostredie, trvalo udrža-
teľné plánovanie rozvoja mikroregiónu, 
ale hlavne konkrétne návrhy riešení 
environmentálnych problémov regiónu, 
nachádzajúceho sa na okraji Karpát 
– to je obsahom jednotlivých kapitol 
publikácie. Sú v nej podrobne rozobrané 
opatrenia na zníženie erózie, na podporu 
biodiverzity mokradí a vodných biotopov 
a na zvýšenie biologickej diverzity poľno-
hospodárskej krajiny. Cena: 70 Sk. 

Objednávky: 
SOSNA, občianske združenie, 
Zvonárska 12, 040 01 Košice, tel./fax: 
055/62 519 03, mobil: 0904 951 139, 
e-mail: sosna@changenet.sk
Informácie o ďalších publikáciách 
OZ SOSNA nájdete na: www.change-
net.sk/sosna/predajnička

* zážitkové pobyty * publikácie



> Vlky a rysy v oblasti 
slovensko-maďarských 
hraníc

kolektív autorov
Farebný zborník odborných príspevkov 
podáva prehľad vývoja populácie rysov 
a vlkov na Slovensku a v Maďarsku 
a zachytáva aj súčasný stav. Nájdete tu 
odborné stanoviská a skúsenosti terén-
nych pracovníkov o pozitívnom vplyve 
vlkov na tlmenie klasického moru ošípa-
ných v Slovenskej republike a o selekcii 
v populáciách kopytníkov, dôsledok čoho 
je zlepšenie zdravotného stavu a veko-
vého zloženia týchto populácií. Nájdete 
tu aj metodiku predchádzania nežiadú-
cim konfliktom a ekonomickým stratám 
chovateľov oviec, použitím pastierskych 
strážnych psov na ochranu stád oviec 
pred útokmi vlkov. V časti zborníka veno-
vanej praktickým opatreniam na ochra-
nu veľkých šeliem sa kladie dôraz na 
dodržiavanie platnej legislatívy (najmä 
poľovníkmi). 
Cena: 70 Sk, objednávky: SOSNA, o. z.

> Ekosystémové 
domino

Silvia Szabóová
Metodická pomôcka – hra pre školy, 
mimoškolské zariadenia, ale aj pre 
všetkých, ktorí majú radi prírodu a chcú 
sa o nej dozvedieť viac. Hra zahŕňa 
5 ekosystémov (zmiešaný les, polia 
a medze, mierne tečúce vody, ľudské 
sídla a skalnaté oblasti) a krásne ilustrá-
cie zvierat a rastlín. Deti (ale i dospelí) si 
môžu zahrať 6 druhov hier, a pomocou 
nich sa zoznámiť so zložitými vzťahmi 
v prírode a so základnými pojmami 
ekológie. Druhé vydanie. Cena: 80 Sk, 
objednávky: SOSNA, o. z.

> Časopis 
Sedmá generace 

Spoločensko-ekologický dvojmesačník 
Sedmá generace, ktorý vydávajú naši ko-
legovia z Hnutia Dúha, prináša hodnotné 
články, aké v „mienkotvorných“ médiách 

nenájdete. Začiatkom tohto roka distri-
búciu časopisu na Slovensku prevzali 
Priatelia Zeme. Výška ročného predplat-
ného je 380 Sk, pri jeho odbere priamo 
z kancelárií Priateľov Zeme v Banskej 
Bystrici a Košiciach časopis môžeme 
distribuovať za 300 Sk, pretože pri 
takejto forme nemusíme platiť poštovné. 
Časopis si môžete objednať vyplnením 
formulára na http://www.sedmagenera-
ce.cz/index.php?art=predplatsk, alebo 
na adrese janco@changenet.sk
Internetová stránka časopisu: http://
www.sedmagenerace.cz/index.php

Súťaže pre kolektívy 
zo základných a stredných škôl 
„Zelený dom“ 
a „Zelené mesto“

Naše mestá a dediny často charakte-
rizuje výskyt fotochemického smogu, 
nevhodné mikroklimatické podmienky 
a v neposlednom rade aj nízka estetika 
prostredia, ktorá je výsledkom prehlbujú-
ceho sa odprírodňovania ľudí.

V každom meste pritom nájdete tisíce 
metrov štvorcových plôch vhodných na 
zazeleňovanie, napr. popínavými rastli-
nami. Výhodou vertikálnej zelene môže 
byť to, že nemusí byť v konflikte s pláno-
vanou alebo existujúcou zástavbou a pre 
svoj plošný rast vyžaduje v porovnaní so 
stromami minimum priestoru. 

> „Zelený dom“

Úlohou školských skupín je vo svojom 
okolí vyhľadávať objekty (budovy, záku-
tia…), v ktorých je ukážkovým spôsobom 
využité vertikálne zazeleňovanie, a tieto 
objekty zdokumentovať. Do 28. februára 
2007 je potrebné na adresu OZ TATRY 
zaslať kvalitné fotografie zdokumen-
tovaných objektov napálené na CD 
s popisom (mesto, ulica, kde sa objekt 
nachádza, druh využitej vertikálnej zele-
ne, dátum zhotovenia fotografie). 

Tri skupiny, ktoré nájdu najkrajšie 
a najzaujímavejšie objekty s vertikálnou 
zeleňou, získajú pre školu knižný dar 
v hodnote 1 000 Sk.

> „Zelené mesto“

Úlohou školských skupín je vypracovať 
návrh projektu na vertikálne zazeleňo-
vanie školského areálu, budovy školy, 
prípadne iného objektu v mieste pôso-
benia skupiny. Uzávierka prijímania 
projektov: 28. 2. 2007

Občianske združenie TATRY podporí 
realizáciu dvoch najlepšie vypracova-
ných a zmysluplných projektov sumou 
3 000 Sk (2 x 3 000 Sk). OZ TATRY zašle 
na požiadanie, elektronickou poštou, 
informačný text o základnej metodike 
vertikálneho zazeleňovania. 

Kontakt: Občianske združenie TATRY, 
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, 
tel./fax: 044/553 10 27
e-mail: wolf@mail.viapvt.sk
http://www.ekokompas.host.sk 
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* metodické pomôcky

* časopisy

* súťaže

Sú veci, ktoré je nemožné vrátiť späť. 
Napríklad prežitý život, smrť človeka 

ale i zničený prirodzený les.
Tak ako nový život 

už nikdy nebude životom prežitým,
nový človek už nikdy nebude tým 

priateľom, ktorý nás opustil,
na mieste vyrúbaného prirodzeného lesa, 

nikdy nevyrastie les, 
aký tam býval. 

Stromy vyrastú rýchlo, 
ale stromy nie sú les.

Stovky až tisíce rokov 
sa tam bude vracať pôda, 

humus, baktérie, hmyz či vtáky.
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> Vedeli ste, že… 
… najmä u rastlinných spoločenstiev je 
charakteristické rozlíšenie do výškovo 
rozdielnych piatich vegetačných stupňov. 
Takmer 2/3 územia národného parku 
pokrývajú lesy, prevažne smrekové a jed-
ľovo-smrekové. Dominantnou drevinou 
je smrek obyčajný, výrazný je tu výskyt 
borovice lesnej a limbovej, smrekov-
ca opadavého a kosodreviny. Menšie 
zastúpenie majú listnaté lesy – bučiny 
a javoriny, ktoré sa vyskytujú najmä 
v Belianskych Tatrách. 1/4 územia tvoria 
skalné plochy, vysokohorské hole, vodné 
plochy a len malú časť tvorí poľnohospo-
dárska pôda.

> Vedeli ste, že… 
… druhovú rôznorodosť Tatier v oblasti 
živočíšnej ríše zastupuje 115 druhov vtá-
kov, 42 druhov cicavcov, 8 druhov plazov 
a 3 druhy obojživelníkov. Veľké zastúpe-
nie tu majú aj bezstavovce. Zo živočí-
chov významnými reliktnými druhmi sú 
žiabronôžka arktická, ďubník trojprstý, 
drozd kolohrivý, pôtik kapcavý, orešnica 
perlavá a iné. Z ďalších chránených 
druhov môžeme spomenúť murárika čer-
venokrídleho, z vyšších živočíchov patrí 
k významným druhom kamzík vrchovský 
tatranský, svišť vrchovský tatranský 
a medveď hnedý.

> Vedeli ste, že… 
… na území TANAP-u sa vyskytuje 1 300 
druhov cievnatých rastlín, z ktorých 
je 37 druhov tatranských endemitov, 
41 západokarpatských a 57 karpatských 
endemitov. K vzácnym tatranským en-
demitom patrí horčičník Wahlenbergov, 

lyžičník tatranský, turica nebadaná uhor-
ská a iné. Glaciálne relikty reprezentuje 
napr. iskerník alpínsky, klinček ľadov-
cový, iskerník ľadovcový, horec ľadový, 
prvosienka najmenšia, lomikameň 
vždyzelený, vŕba bylinná, vŕba sieťkovaná 
a ďalšie.

> Vedeli ste, že… 
… z geologického hľadiska 2/3 národ-
ného parku reprezentuje jadrová časť, 
tvorená žulami a kryštalickými bridlicami 
a 1/3 zaberá obalová časť z vápencov 
a dolomitov (Belianske Tatry, Červené 
vrchy, Sivý vrch). Územie patrí k dvom 
úmoriam: baltskému s prítokmi Visly 
(Dunajec) a čiernomorskému s prítok-
mi Dunaja (Váh). Klimaticky prevažuje 
chladná oblasť vysokohorského (Vysoké 
Tatry a Roháčska časť Západných Tatier) 
a horského typu (Západné a Belianske 
Tatry).

> Vedeli ste, že… 
… Tatry sú jedinečným fenoménom 
z hľadiska formovania svojho povrchu 
(najmä glaciálne, glacifluviálne a pe-
riglaciálne formy). Na tvorbe reliéfu sa 
najvýraznejšou mierou podieľali ľadovce, 
ktoré vymodelovali dlhé ľadovcové doliny 
so širokými kotlami, skalné hrebene, 
štíty a skalné steny. Z niekoľkých desia-
tok ľadovcov bol najväčší v Bielovodskej 
doline, mal dĺžku asi 14 km a hrúbku 
okolo 300 m. V období najväčšej ľadovej 
expanzie pokrývali ľadovce oblasť s roz-
lohou 15 000 ha. 

> Vedeli ste, že… 
… eróznou a akumulačnou činnosťou 
ľadovcov boli vytvorené mohutné morény 
s hradenými jazerami (Štrbské pleso), 
ale i plesá v karoch, či panvách – cel-

kovo vyše 100 plies (asi 3 km2 plochy). 
Najväčšie a najhlbšie z tatranských plies 
je Veľké Hincovo pleso v nadmorskej 
výške 1 946 m, s rozlohou 20 ha a hĺb-
kou 53 m. Najvyššie položené jazero je 
Modré pleso (2 192 m. n. m.).

> Vedeli ste, že… 
… v Tatrách sú impozantné rozličné 
formy štítov, brál, sutiny, kamenné moria 
a osobitné formy pôd (polygonálne, 
girlandové, kopčekovité). Na vápence 
a dolomity obalovej časti národného 
parku sú viazané krasové javy, ako sú 
priepasti, škrapy, kaňony a tiesňavy, 
jaskyne, vyvieračky a vodopády (napr. 
Kmeťov vodopád – najvyšší na Sloven-
sku). Z početných jaskýň je najznámejšia 
Belianska jaskyňa (objavená v roku 
1881 s dĺžkou 1 752 m), ktorá je počas 
celého roka sprístupnená verejnosti. 
Vysoká hodnota neživej prírody spočíva 
najmä v rozmanitosti veľmi atraktívnych 
tvarov povrchu a v ich sústredení na 
pomerne malom priestore.



Vážený pán minister, 

podľa § 104 ods. 28 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vláda do jedného roka 

od nadobudnutia účinnosti novely zákona (t. j. od 1. 11. 2005) vydá nariadenie, ktorým vyhlási zóny 

Tatranského národného parku. 

Zónovanie chránených území vychádza z medzinárodne odskúšaných a osvedčených modelov a má jedno-

značnú oporu aj v slovenskej legislatíve (§ 30 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Desaťročia mnohé vlády deklarovali, že Tatry sú naším najcennejším územím a patria nám všetkým. Desať-

ročia však bola a je rea lita iná! Socialistické poľovačky, ktoré prerástli do ponovembrového „užívania úze-

mia“, prikrmovanie zveri a ťažba dreva v najprísnejších stupňoch ochrany, devastácia prapodstaty krajiny 

pod nálepkou „rozvoja“, boli a sú feudálnym výsmechom do tváre obyčajných ľudí v 21. storočí. 

Chcem, aby prístupnosť či neprístupnosť jednotlivých lokalít Tatranského národného parku bola vymedze-

ná jasnými pravidlami, a nie politickou či ekonomickou mocou a záujmami skupín, ktoré ju reprezentujú. 

Chcem Tatry pre ľudí, a preto Vás žiadam, aby ste sa ako Minister životného prostredia SR zasadili o prijatie 

zonácie Tatranského národného parku podľa návrhu ŠOP SR – Správy TANAPu (http://www.tanap.org). 

Meno a priezvisko:

Adresa:

Dátum a podpis:

Vážený pán

Ing. arch. Jaroslav Izák 
Minister životného prostredia SR 
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1 
Bratislava 1
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