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Kalamita graduje, ceny dreva padajú 
Podkôrniková kalamita, ktorá v minulom roku 
nevídanou silou zasiahla severnú Moravu, Čechy, a 
Slovensko, pokračuje ďalej. Výsledky jarného rojenia 
vidno na každom kopci v okolí Čadce. Dôsledkom je 
prebytok kalamitného smrekového dreva na trhu, 
a vážne problémy s jeho odbytom. Pokles odbytových 
cien dreva o 15% je realitou, a nemusí byť konečný. Aj 
z týchto dôvodov niektoré subjekty, vrátane štátnych 
lesov, zastavili kalamitnú ťažbu, čím dovoľujú 
chrobákom ďalej sa množiť.  Roztáča sa nebezpečná 
špirála na konci ktorej môžu ostať holé kopce. To na 
Svrčinovci nechceme pripustiť, a zo všetkých síl sa 
snažíme napadnuté stromy vyhľadať, spracovať 
a odviezť z lesa skôr, ako z nich vyletí ďalšia generácia 
hmyzu. Od začiatku roka 2018 do konca mája sa na 
Svrčinovci vyťažilo 2800 m3 kalamity, a vyznačených 
je ďalších približne 700 m3. Dobré je že sa spracúvajú 
malé ohniská, ktoré zatiaľ neprerástli do plošných 
holín. 
 
Aktuálne cenníky  

 
• Aktuálne odbytové ceny dreva sú nasledovné: 
čerstvé 62, suchár 35, hniloba/ vláknina 30 €/m3. 

• Nové sadzby za čistenie a upaľovanie haluziny: pre 
ľahké podmienky 2,50; priemerné podmienky 3,00;  
ťažké podmienky 3,50 €/m3 ťažby. 

• Nový cenník na služby v ťažbe a približovaní 
dreva: cena diferencovaná podľa lokalít, v rozmedzí 
10-14 €/m3 pri obnovnej, a 15-17 €/m3 pri 
výchovnej ťažbe (k nahliadnutiu v kancelárii). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lesná stráž po novom 
Z iniciatívy novozloženej dozornej rady začal výbor 
LPS robiť kroky k sfunkčneniu výkonu inštitútu lesnej 
stráže na Svrčinovci. Doteraz lesnú stráž vykonával 
OLH Ing. Ivan Feik, ktorý sa však na Svrčinovci  
zdržiava len v pracovnom čase a len vo vybrané dni,  
čo je z hľadiska účinného dozoru nedostatočné. 
Prebieha rokovanie a zabezpečovanie odbornej 
spôsobilosti nového člena (členov) lesnej stráže zo 
Svrčinovca. Do výkonu služby by mali nastúpiť od 1. 
júla 2018.  
 
Čo je lesná stráž? (zo zákona 326/2005 o lesoch): 
Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá 
dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, 
bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na 
vykonávanie tejto funkcie, je poistená na prípad 
zodpovednosti za škodu, zložila sľub a je zapísaná v 
zozname členov lesnej stráže, ktorý vedie príslušný 
orgán štátnej správy lesného hospodárstva.  
Člen lesnej stráže je povinný nosiť pri výkone svojej 
funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej 
stráže, bezodkladne oznámiť obhospodarovateľovi lesa 
zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu 
spôsobila, vykonať neodkladné opatrenia na 
odstránenie alebo zmiernenie následkov škody 
vzniknutej v lese, spolupracovať s príslušníkmi 
Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi 
štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona,  
zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v 
rozpore so zákonom, a v prípade použitia 
donucovacích prostriedkov spísať o okolnostiach ich 
použitia úradný záznam.  
 

 
Stromy v ktorých sa 
vyvíja hmyz (tzv. aktívne 
chrobačiare) majú na 
prízemku hnedú drvinu, 
a často ešte zelené 
koruny. 
 
 
 
 
 
 

 
Úradné hodiny LPS Svrčinovec:  
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií) 
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH) 
Pracovné telefonické kontakty:  
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440 
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170 
www.lpssvrcinovec.sk  
 
Pripravil: Ing. Ladislav Kulla 


