
Svrčinovský hájnik 
Informácie pre vlastníkov, priateľov lesa a poľovníkov 

 
Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec informuje  
 
1.) Výrub pod diaľnicu ukončený, vyplácanie výnosov od 1. júla 2014 
 
Mimoriadna ťažba dreva pod diaľnicu v úseku D3 Svrčinovec – Skalité bola ukončená a účtovne 
uzavretá. Na uvedenom úseku sa spolu vyťažilo a odpredalo 962 m3 drevnej hmoty a 336 ton lesnej 
štiepky. Táto ťažba sa najviac dotkla Romanovho, Šlahorovho a Peterkovho zárubku, v menšej 
miere aj Kufovho, Cyprichovho, Marčakovho zárubku a Horných dielníc. Oznamujeme vlastníkom 
že výnosy z tejto ťažby si môžu prísť vyzdvihnúť v úradných hodinách od 1. júla 2014. 
Pripomíname že táto výplata počas roka je výnimkou, pretože ťažbu nevykonávalo združenie ale 
NDS. Výnosy z ťažieb vykonaných spoločenstvom sa budú vyplácať v zmysle zmluvy 
o spoločenstve až po účtovnej uzávierke kalendárneho roka. Vyplácanie nevyzdvihnutých výnosov 
z minulých rokov sa samozrejme vykonáva priebežne.  
 
2.) OLH o vykonaných prácach v lesoch za prvý polrok 2014  
 
Ťažba dreva 
K 31.3.2014 bolo vyťažených 635 m3 kalamity - prevažne roztrúsenej lykožrútovej a čiastočne 
vetrovej. Kalamitné ťažby sa vykonali na Kiščákovom, Blažkovom, Bubnovom, Pajonkovom, 
Jurčovom, Dejovom, Kufovom, Šlahorovom, Vojtkovom, Cyprichovom, Marčakovom zárubku, 
Horných Dielniciach a v Potoku. Od 1.4. do 30.6. 2014 bolo zaevidovaných ďalších cca 400 m3 
roztrúsenej kalamity. Okrem lykožrúta pribudli vývraty z májovej víchrice Žofia. Táto však 
našťastie zasiahla Svrčinovec len okrajovo (na Slovensku padlo 15. mája viac ako 4 milióny m3 
dreva). Ostáva spracovať posledné zvyšky na Marčakovom, Kiščakovom zárubku a v Potoku. 
Výška celkovej vykonanej ťažby spolu s výrubom plôch pod diaľnicu a individuálnymi ťažbami je 
k polovici roka približne 2100 m3, čo je cca 40% ročného etátu. 
 
Pestovné práce 
Vykonalo sa jarné zalesnenie v rozsahu cca 20 000 kusov sadeníc smreka, jedle, smrekovca, buka, 
duba, javora, a jaseňa na celkovej ploche približne 4,50 ha. Zalesňovanie až na výnimky (keď sa 
nenašli záujemcovia) vykonali samotní vlastníci pod dohľadom zárubkárov. 
Okrem toho sa uskutočnil výsek nežiadúcich drevín a krovín v kultúrach a nárastoch na ploche 4,30 
ha. Priebežne sa vykonáva čistenie plôch po ťažbe. 
 
Povolenia na palivo 
Platí režim podávania žiadostí na palivové drevo z minulého roka s tromi termínmi uzávierok 
žiadostí: k 15.5., k 15.7. a k 15.9. príslušného roka. Do konca uvedených mesiacov OLH palivovú 
ťažbu vyznačí a vystavené povolenia odovzdá zárubkárom, u ktorých si ich aj s príslušnými 
inštrukciami žiadatelia vyzdvihnú. Telefónne kontakty na zárubkárov získate v kancelárii združenia. 
Prvé kolo vydávania povolení na palivo tento rok sa ukončilo k 31.5.2014, povolenia žiadateľom 
ktorí sa nahlásia do 15.7. budú vydané do konca júla.  
 
3.) Novinky v práci kancelárie spoločenstva 
 
Zdokonalenie evidencie 
Za účelom zefektívnenia a sprehľadnenia evidencie v spolupráci s externou účtovníckou 
kanceláriou zavádzame osobitne upravený softvér na báze podvojného účtovníctva, umožňujúci 
vedenie evidencie aj po parcelách a vlastníkoch lesa. Obsluhu systému a súvisiacu administratívu 
bude zabezpečovať zaškolená pracovná sila.       



 
Úprava úradných hodín 
Úradné hodiny v stredu predlžujeme až do 17:00 tak, aby si bežnú agendu mohli vybaviť ľudia aj 
po príchode z práce. Piatkový večer by sme radi vyhradili na konzultácie vlastníkov a obchodných 
partnerov s členmi výboru a predsedom, v piatok sa nebudú vykonávať finančné operácie.       
 
Zlepšenie informovania 
Okrem klasických spôsobov informovania na výveskách, v kancelárii, a cez zárubkárov 
pripravujeme v druhom polroku zriadenie webovej stránky spoločenstva na ktorú budú pravidelne 
umiestňované aktuálne informácie. 
Na služobnom telefóne je počas celého týždňa k dispozícii vedúci kancelárie LPS Ignác Fonš.  
 
4.) Oznamy 
 
Úmyselné ťažby naďalej pozastavené. 
Vzhľadom na výrazný prepad cien ihličnatého dreva na súčasnom trhu v súvislosti s prebytkom 
dreva po kalamite Žofia sa výbor rozhodol predĺžiť pozastavenie, resp. neodporučiť vlastníkom 
vykonanie úmyselných ťažieb dreva až do doby, kedy sa cena guľatiny priblíži k cene pred 
15.5.2014. Dovtedy sa bude vykonávať len odstraňovanie kalamitnej hmoty kvôli zabezpečeniu 
ochrany lesných porastov pred škodcami. 
 
Zaostrené na lesné cesty. 
V spolupráci s Doprastavom a.s. v najbližších mesiacoch plánujeme začať so spevňovaním a 
opravou vybraných úsekov lesných ciest z materiálu, ktorý bude za výhodných podmienok k 
dispozícii z výstavby diaľnice. Okrem údržby existujúcich ciest plánujeme vybudovať nové úseky 
zvážnic na doteraz neprístupných miestach, alebo na miestach kde bol prístup v poslednom období 
zamedzený (napríklad do Kropoča). Prvé práce pod Čerchľou a v Kotline sa už uskutočnili.  
K vytypovaniu vhodných úsekov lesných ciest na údržbu a dobudovanie sa vyjadria zárubkári na 
najbližšej schôdzi plánovanej v letnom období.  
 
Ochrana spoločného majetku. 
V poslednom období boli najmä zárubkármi na Nižnom konci zaznamenané menšie krádeže dreva 
v blízkosti Milošovskej hranice, ktoré boli aj zdokumentované políciou. Na zlepšenie zabezpečenia 
skládok dreva a lokalít odkiaľ drevo môže unikať zo Svrčinovca sa vo väčšej miere budú využívať 
prenosné fotopasce. Kvôli priebežným kontrolám žiadame vlastníkov ktorí vykonávajú legálnu 
ťažbu dreva, aby vždy pri ťažbe aj preprave dreva mali pri sebe platné povolenie.      
 
Cyprichov zárubok bez zárubkára. 
Zárubkár na Cyprichovom zárubku Ján Dej požiadal zo zdravotných dôvodov o uvoľnenie z tejto 
pozície. Na základe dohody s výborom dočasne jeho funkciu zastupujú na vajdíkovskej strane J. 
Kováčik a na skorkovskej strane Š. Stráňava. Žiadame v tejto súvislosti vlastníkov na Cyprichovom 
zárubku aby sa dohodli na novom zárubkárovi a svoje rozhodnutie oznámili výboru LPS. 
 
Nové úradné hodiny LPS Svrčinovec:  
Streda: 10:00 – 17:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií) 
Piatok: 17:30 – 18:30 (konzultácie s výborom LPS) 
Oficiálne telefonické kontakty:  
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440 
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170 

 
 
 



Poľovnícka spoločnosť Kolibiská 
 
Na výročnej členskej schôdzi PS Kolibiská konanej 28. marca 2014 si svrčinovskí poľovníci dali za 
cieľ takýto plán hlavných úloh na rok 2014: 

• Pravidelne a rovnomerne navštevovať všetky úseky poľovného revíru z dôvodu 
zabezpečenia komplexnej ochrany poľovnej zveri, poľovníckych zariadení a lesa. 

• Znižovanie početnosti líšky hrdzavej. 
• Zvyšovanie úživnosti poľovného revíru, vytváraním políčok pre zver, kosením trávnatých 

porastov a výsadbou ovocných stromov. 
• Dokončenie horného kazateľnicového posedu v úseku Praženková. 
• Vybudovanie kazateľnicového posedu v úseku Závršie. 
• Vybudovanie zásobníkového krmelca v úseku Kyčera – Mišov potok. 
• Spoločné akcie zamerané na prikrmovanie zveri počas zimného obdobia, zber odpadkov, 

streľby a iné. 
• Oprava poľovníckych zariadení. 
• Aktualizácia elektronickej evidencie poľovníckych zariadení. 
• Ochrana zveri proti usmrteniu na cestách (aplikácia pachových značiek v teréne). 
• Brigáda na chalupe p. Slováka v osade Pod Valami. 
• Brigáda v lese v spolupráci s Lesným pozemkovým spoločenstvom Svrčinovec. 
• Vytvorenie spoločnej webovej stránky PS Kolibiská a Lesného pozemkového spoločenstvá 

Svrčinovec. 
• Zazverenie časti poľovného revíru Svrčinovec bažanťou zverou. 
• Zorganizovanie spoločenskej akcie, resp. prezentácia PS Kolibiská na spoločenskej akcii v 

obci Svrčinovec. 
 

 
Snímky z prenosných fotopascí môžu okrem pozorovania zveri dobre poslúžiť aj pri ochrane lesa 
a spoločného majetku. 
 
Pripravili: Ladislav Kulla, Ivan Feik; poľovníctvo + foto Peter Beleš  
 
 
 
 
 


