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1   ÚVOD  - PREDMET ZMLUVY 
Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Zmluva“) medzi 
objednávateľom, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky (ďalej „MPRV SR“) a zhotoviteľom, Národným lesníckym centrom (ďalej 
„NLC“), bola vypracovaná správa s názvom „Kvantitatívne hodnotenie účinku vybraných 
lesníckych opatrení PRV SR 2014–2020 za fokusové oblasti FO4 a FO5“ pre nasledovné 
opatrenia v rámci PRV 2014–2020:  

 M08 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (články 
21 – 26)  

 Podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými 
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, 

 Podopatrenie 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a 
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, 

 M12 – Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a podľa rámcovej smernice o vode 
(článok 30)  

 Podopatrenie 12.2 Kompenzačné platby v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný 
pozemok 

 M15 – Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (článok 34) 

 Podopatrenie 15.1 Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky 

Časť A.  Kvantitatívne hodnotenie účinku vybraných lesníckych 

opatrení PRV SR 2014–2020 na špecifický cieľ 4B a 4C za obdobie 

2014 – 2018. 

Zámerom časti A zmluvy je vypracovanie metodického rámca a systému kvantitatívneho 
hodnotenia účinku vybraných lesníckych opatrení PRV SR 2014–2020 za fokusovú oblasť 
FO4 a na špecifický cieľ 4B (Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania 
hnojív a pesticídov) a 4C (Predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie jej obhospodarovania) 
za obdobie 2014 – 2018. 

V rámci špecifického cieľa 4B (voda) majú byť stanovené nasledovné ukazovatele dosahu:  

Špecifický odtok (l.s-1.km-2), prietok (m3.s-1), kulminačný prietok (m3.s-1) 

V rámci špecifického cieľa 4C (erózia, pôda) má byť stanovený nasledovný ukazovateľ 
dosahu: Ročný odnos pôdy vplyvom vodnej erózie (t.ha-1.rok-1) 

Časť B.  Kvantitatívne hodnotenie účinku vybraných lesníckych 

opatrení PRV SR 2014–2020 na špecifický cieľ 5E za obdobie 2014 – 

2018. 

Zámerom časti B zmluvy je vypracovanie postupu hodnotenia vybraných dosahových 
ukazovateľov realizovaných v rámci PRV SR 2014 – 2020, za fokusovú oblasť FO5 a 
špecifický cieľ 5E (Zníženie emisií skleníkových plynov / podpora sekvestrácie uhlíka) na 
úrovni jednotlivých podopatrení.  

V rámci špecifického cieľa 5E (uhlík) má byť indikátorom dosahu opatrení / podopatrení 
/aktivít  zásoba a záchyt uhlíka v lesnom ekosystéme v Mg.ha-1 (t.j. v tonách na hektár). 
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1.1 Metodologické východiská a zdroj údajov 

Zdroj a rozsah vstupných údajov dostupných k 31.3.2018, ktoré bolo možné podľa 
databázy PPA analyzovať, bol podľa jednotlivých podopatrení nasledovný: 

 Podopatrenie 8.3: 15 ŽoNFP (11 projektov ukončených, 2 realizovaných, 2 nebolo 
možné poskytnúť projekt) 

 Podopatrenie 8.4: 1 ŽoNFP (realizovaný 1 projekt) 

 Podopatrenie 12.2:  k dispozícii bol prehľad o 115 zaregistrovaných žiadostiach 
týkajúcich sa 1844 porastov (JPRL), na celkovej výmere cca 16 567 ha (výmera na 
ÚEV) plus 939,3 ha (výmera stanovená mimo ÚEV).  

 Podopatrenie 15.1: k dispozícii bolo 119 počet zaregistrovaných žiadostí týkajúcich sa 
4283 porastov (JPRL), na celkovej výmere 25 237,47 ha (k r. 2016) 

S ohľadom na dobu plnenia zmluvy a harmonogram riešenia úlohy (odovzdanie diela do 
31.03.2019) nebolo možné do podkladových údajov zahrnúť ďalšie ŽoNFP – projektové 
podpory. 

1.2 Odpočet činností – časť A 

V súlade s rámcovým harmonogramom úlohy uvedenom v Prílohe 1 zmluvy (Časť A) boli 
v priebehu riešenia realizované nasledovné činnosti: 

 Získanie informácii z databázy PPA k dotknutým podopatreniam (počet projektov, 
podporené subjekty, výmery atď.)  

 Rešerš teoretických poznatkov využiteľných pre oblasti zamerania a podopatrenia  

 Návrh metodiky a konceptu riešenia pre hodnotenie dosahu vybraných lesníckych 
opatrení na špecifické ciele v oblasti zamerania 4B a 4C 

 Priestorová analýza vstupných údajov, identifikácia porastov s opatreniami, ich 
polohové a databázové prepojenie  

 Výber modelových území relevantných s ohľadom na špecifické ciele  

 Terénna obhliadka relevantných modelových lokalít, precízne zameranie objektov 
(predmetov podpory v 8.3 stavieb), získanie a štúdium technickej dokumentácie 

 Získanie a spracovanie vstupných dát pre ďalšie analýzy (snímky LIDAR, podrobné 
DTM, klimatické, hydrologické, porastové, stanovištné údaje atď)  

 Príprava vstupov pre hydrodynamické modelovanie na modelovom území, 
spracovanie a interpretácia výsledkov 

 Príprava vstupných dát pre hydrologické modelovanie, parametrizácia modelu, 
analýza a spracovanie výsledkov 

 Prezentácia, diskusia a verifikácia navrhovaných postupov na kontrolnom dni (vid 
zápis z KD) 

 Kompletizácia a vizualizácia výsledkov formou grafických výstupov (mapy, tabuľky, 
schémy, prílohy, popis štruktúry dát), príprava textov 

 Tvorba a finalizácia výstupu, správy a analyzovaných údajov v zmysle zmluvy o dielo. 
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1.3 Odpočet činností – časť B 

V súlade s rámcovým harmonogramom úlohy uvedenom v Prílohe 1 zmluvy (Časť B) boli 
realizované nasledovné činnosti: 

 Participácia na získaní informácii z databáz PPA k dotknutým podopatreniam (počet 
projektov, subjekty, výmery atď.), teda východiskovej databázy pre realizované 
opatrenia PRV, ktoré boli predmetom hodnotenia,  s prepojením na lesnícke porastové 
mapy a ďalšie GIS databázy 

 Rešerš a sumarizácia dostupných teoretických poznatkov využiteľných pre oblasti 
zamerania, poznatky boli priebežne počas doby riešenia aktualizované o nové 
vedecké články, publikácie a poznatky v iných využiteľných formách   

 Tvorba konceptu metodiky, jej súčastí a alternatívnych riešení postavených na 
rôznych typoch údajov, overovanie a spresňovanie 

 Priebežné cielené spracovanie existujúcich databáz v kontexte hodnotenia zásob 
uhlíka a potenciálu sekvestrácie uhlíka   

 Terénne pochôdzky, rekognoskácia možných území pre terénne zisťovania, realizácia 
podporných zisťovaní (kvantifikácia zásob uhlíka v biomase a pôde) na vybratých 
modelových územiach – podľa typu opatrení.  

 Príprava kontrolného dňa, realizácia kontrolného dňa 

 Priebežné spracovanie údajov, komplexná analýza a kompletizácia výsledkov z 
databáz a nových podporných zisťovaní, príprava výstupu. 
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2 Kvantitatívne hodnotenie účinku vybraných 

lesníckych opatrení PRV SR 2014 – 2020 na 

špecifický cieľ 4B a 4C za obdobie 2014 – 2018 

Časť A 

2.1 Všeobecný rozbor poznatkov – vplyv lesa na vodu 

Úloha lesa ovplyvňovať vodný režim v krajine je jednou z najvýznamnejších 
mimoprodukčných funkcií lesov. Nazývame ich pojmom hydrické funkcie lesov, ktoré sa  
ďalej členia na funkcie: retenčnú (vplyv na zadržiavanie zrážkovej vody), akumulačnú 
(vplyv na hromadenie vody), retardačnú (vplyv na spomaľovanie odtoku), regulačnú 
(vplyv na vyrovnanosť odtoku vody), vodoochrannú (vplyv na kvalitu a hygienu vody 
vrátane mútnosti tokov a následného zanášania nádrží) a niválnu (vplyv na kvalitu, 
kvantitu, distribúciu a pohyb snehu (Čaboun, 2009; Čaboun et al., 2015). Z aspektu 
tradičného lesníctva hovoríme tiež o vodohospodárskej funkcii lesov, teda všeobecne o 
schopnosti lesa „hospodáriť“ s vodou a o jeho potenciáli ovplyvňovať kvantitu a 
výdatnosť povrchových či podzemných vodných zdrojov (ForestPortal, Les a kvantita 
vody, dostupné online). Vodohospodárska funkcia lesa má teda svoju kvalitatívnu a 
kvantitatívnu stránku (Midriak et al., 1981; Konôpka, 2012). 

Hydrologické procesy v lesnatej krajine predstavujú zložitý komplexný a dynamický 
systém, ktorého priestorovým rámcom je povodie. V našich podmienkach prevládajú 
povodia s relatívne veľkými sklonmi, humídnymi podmienkami s prevládajúcim 
vegetačným krytom (prirodzeným alebo kultúrnym), prípadne časť povodia zaberajú 
nepriepustné plochy ako sú napríklad urbanizované územia.  

Hydrologické procesy prebiehajúce v takýchto povodiach môžeme schématicky 
konceptualizovať nasledovným spôsobom (obr. A-1): Zrážky, ktoré dopadajú na 
nepriepustné plochy povodia, sa vyparujú priamo z povrchu a zároveň vypĺňajú 
bezodtokové mikrodepresie terénu vo forme povrchovej retencie. Ak množstvo zrážok 
prekročí kapacitu povrchovej retencie, dochádza už aj pri malých sklonoch k tvorbe 
povrchového odtoku. Po skončení dažďa sa voda z povrchových mikrodepresií postupne 
vyparuje a tvorí jednu zo zložiek úhrnného výparu. V prípade, že zrážky padajú pri 
záporných teplotách dočasne sa akumulujú vo forme snehovej pokrývky a v závislosti od 
teploty dochádza k jej postupnému topeniu a následnej infiltrácii alebo povrchovému 
odtoku.  

Hlavnými mechanizmami, ktorými les znižuje (reguluje) množstvo vody odtekajúce 
z ekosystému v povodí sú intercepcia, čiže zachytávanie časti zrážok korunami stromov a 
evapotranspirácia, ktorý v sebe zahŕňa tri dôležité zložky, a to tzv. neproduktívny výpar 
(intercepčný výpar zachytenej zrážkovej vody najmä v korunách lesných drevín), ďalej 
výpar z pôdy a nakoniec transpirácia ako fyzikálny výpar z lesných drevín, krovín a bylín 
prevažne cez prieduchy listov a ihlíc.  

Intercepcia sa najčastejšie vyjadruje ako percentuálny podiel porastových zrážok zo 
zrážok voľnej plochy. Spravidla sa zhodnocuje za dlhšie časové obdobie (vegetačné 
obdobie, rok), vtedy hovoríme o úhrnnej intercepcii, ako o množstve zrážok zadržaných 
v korunách za určité obdobie (Minďáš et al., 2001). Intercepcia predstavuje v ročnom 
úhrne priemerne okolo 15 – 30 % ročného zrážkového úhrnu, v závislosti od množstva 
faktorov, najmä druhu dreviny, typu porastu, vertikálnej výstavby, veku, zápoja, 

http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekologia-a-monitoring-lesa/funkcie-lesov-a-kategorizacia-lesov/Stranky/les-a-kvantita-vody.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekologia-a-monitoring-lesa/funkcie-lesov-a-kategorizacia-lesov/Stranky/les-a-kvantita-vody.aspx
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zakmenenie, vitality asimilačného aparátu (SAO), ale aj od intenzity a časovej distribúcie 
zrážok počas roka. U hustejších a mladších ihličnatých lesov v oblastiach, kde prevládajú 
menej intenzívnejšie  a častejšie dažde môže intercepcia dosiahnuť až 45 %. Intercepčná 
kapacita porastu teda závisí od druhu porastu, od jeho veku, hustoty a fenologickej fázy. 
Celková intercepcia je okrem vlastností porastu závislá aj od intenzity dažďa a rýchlosti 
vetra. Malé zrážky (do 5-10 mm za deň) s nízkou intenzitou môžu byť hustým porastom 
úplne zadržané, pričom časť zadržanej vody, prípadne aj celý úhrn zrážok sa počas dňa aj 
vyparí. Pri vyššej intenzite zrážok sa kvapky dažďa po dopade na povrch rastlín 
roztrieštia a zároveň v dôsledku mechanického účinku kvapiek sa listy a jemné časti 
rastlín uvádzajú do pohybu, takže pri dažďoch s vysokou intenzitou ten istý porast zachytí 
menej vody ako pri dažďoch s menšou intenzitou. Veľkosť intercepcie lesného porastu v 
severnom Nemecku hodnotili Bredemeier et al. (1990), pričom uvádzajú za obdobie 
1971–1983 priemerný úhrn zrážok na voľnej ploche 1032 mm, a podkorunové zrážky pre 
bukový porast 870 mm (16 %) a pre smrekový porast 752 mm (27,1 %). 

Podľa výsledkov dlhodobého intenzívneho monitoringu lesov Slovenska bola v ostatných 
rokoch (2012 – 2017) zistená priemerná ročná intercepcia dospelého bukového porastu 
na Svetliciach 29,3% a na Turovej 29,4 %, zmiešaný smrekovo-jedľovo-bukový porast na 
Poľane-Hukavskom grúni dosiahol priemernú hodnotu intercepcie 25 %, porast duba 
cerového v Čifároch sa pohybuje na úrovni  záchytu 16,7 %, dub zimný na Žibritove má 
intercepciu okolo 12,7 % a smrekový porast na lokalite Železnô v Nízkych Tatrách 
zachytáva priemerne 19,9 % zo zrážok na voľnej ploche. Čiastkové výsledky sú dostupné 
v ročných správach z monitoringu lesov Slovenska (Pavlenda et al., 2014). 

Transpirácia je fyziologický proces, ktorý sa realizuje v dôsledku poklesu vodného 
potenciálu medzi transpirujúcim povrchom a priľahlou vrstvou vzduchu. Závisí od 
množstva environmentálnych faktorov, najmä od evaporačných nárokov ovzdušia, od 
dostupnosti vody v pôde, ale mení sa tiež v závislosti od druhu dreviny, od stavu 
asimilačných orgánov, fenologickej fázy. Střelcová, Minďáš (2000) uvádzajú podľa 
výpočtu komplexnej vodnej bilancie zmiešaného horského lesa na Poľane (850 m n.m.) 
transpiráciu 35% pre bukový porast a 30% pre smrekový porast.  

Celkový výpar z povodia (straty evapotranspiráciou) je závislý predovšetkým od 
klimatických podmienok (teplota, zrážky, radiácia, vlhkosť, vietor) a je tvorený sumou 
evaporácie z povrchu rastlín, z terénnych depresií, a z povrchu pôdy a transpirácie rastlín 
prostredníctvom koreňového systému a malej časti zásob podzemnej vody. Úhrny 
evapotranspirácie z lesa sú približne o 10 – 15 % vyššie ako z trávnych porastov (Novák, 
2001). 

Časť zrážok, ktorá prepadne cez korunu alebo stečie po kmeni (efektívne zrážky), sa 
dostáva na povrch terénu, do ktorého začne ihneď infiltrovať. Ak je rýchlosť infiltrácie 
väčšia ako intenzita efektívnych zrážok, stihne všetka voda infiltrovať do pôdy, pričom si 
je nutné uvedomiť, že intenzita infiltrácie nie je konštantná, ale sa s časom mení 
v závislosti od nasýtenia pôdneho profilu.  

Ak intenzita zrážok presiahne rýchlosť infiltrácie, začne prebytok vody, ktorá nestačila 
vsiaknuť, zapĺňať mikrodepresie povrchu terénu a po vyčerpaní kapacity povrchovej 
retencie začne voda odtekať v smere najväčšieho sklonu po povrchu  ako povrchový odtok 
- ron. Voda spočiatku prúdi v tenkej vrstve, v dôsledku nepravidelností povrchu terénu 
však dochádza k jej miestnemu sústreďovaniu, začínajú sa vytvárať koncentrované prúdy 
vody, ktoré svojím eróznym pôsobením vytvárajú vo svahu ryhy, brázdy, výmole až riečne 
korytá, súčasť hydrografickej siete. Pretože horná vrstva pôdy má spravidla väčšiu 
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priepustnosť ako nižšia, prípadne horninový substrát, dochádza na rozhraní týchto dvoch 
prostredí k obdobnému javu ako na rozhraní atmosféra - pôda: ak intenzita presakovania 
vody cez pôdu je väčšia ako vsakovacia schopnosť podložia, začne prebytok vody odtekať 
po povrchu menej priepustného prostredia v smere najväčšieho sklonu ako tzv. 
hypodermický alebo podpovrchový odtok.  

Voda, ktorá sa gravitačne pohybuje v nenasýtenej zóne pôdy alebo horninového 
prostredia, určuje rozloženie pôdnej vlhkosti v profile a jej časť, ktorá neodtečie 
hypodermickým odtokom a nespotrebuje sa na transpiráciu rastlín môže preniknúť 
perkoláciou až k hladine podzemnej vody – do nasýtenej zóny horninového prostredia. 
Táto voda dotuje zásobu podzemnej vody v hydrogeologických kolektoroch nad relatívne 
nepriepustným podložím. Podzemná voda sa pohybuje horninovým prostredím 
v závislosti od jeho vlastností a sklonu hladiny, pričom všeobecne smeruje k najnižším 
miestam terénu, kde môže vystupovať na zemský povrch (pramene, plošné vývery), 
prípadne priamo do hydrografickej siete  ako podzemný odtok a dotovať svojím podielom 
celkový odtok povrchových vôd.  

Časť podzemnej vody môže perkoláciou prenikať do hlbších horizontov horninového 
prostredia, z ktorých sa môže dostať opäť na zemský povrch už mimo uvažovaného 
povodia. Podzemná voda sa môže pôsobením kapilárnych síl pohybovať aj opačným 
smerom, môže dotovať nenasýtenú zónu a zabezpečovať tak vodou koreňovú zónu, z 
ktorej čerpá vodu vegetácia.  

Úlohou lesov v klimatickom systéme, vo vzťahu k jednotlivým procesom intercepcii, 
evapotranspirácii, infiltrácii, hromadení snehu, kvality vody alebo celkovo k tvorbe 
odtoku, sa zaoberali mnohé štúdie ako napr. McCulloch a Robinson (1993), Buttle et al. 
(2000), Valtýni (2001), Minďáš a Čaboun (2002), MacDonald a Stednick (2003), Pike a 
Scherer (2003), Forsyth (2005), Raev (2005), Bíba et al. (2006), Kostka a Holko (2006, 
2007), Jeníček (2010) a mnohí ďalší.  

 

Obr. A-1 Schéma vertikálnych a horizontálnych procesov hydrologickej bilancie a tvorby 
odtoku v krajine (upravené podľa Jeníček, 2010) 
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2.2 Všeobecný rozbor poznatkov – vplyv lesa na eróziu 

Pôdna erózia je fyzikálne podmienený proces deštrukcie pôdy, pri ktorom pod 
mechanickým vplyvom exogénne pôsobiacich faktorov dochádza k premiestňovaniu až 
odnosu pôdnych častíc (Midriak, 2010). V stanovištných, pôdno-klimatických 
podmienkach Slovenska sú najvýznamnejším činiteľom najmä dažde s vysokou 
kinetickou energiou, t.j. zrážky vysokej intenzity, ktorých dôsledok sa následne prejavuje 
eróznym odnosom a stratám pôdy. Vodná erózia pôdy má veľký význam pri modelovaní 
reliéfu krajiny, ako aj pri degradácii vlastností poľnohospodárskych a lesných pôd. 
Prejavuje sa znižovaním hĺbky biologicky aktívnej a organickej vrstvy pôdy, úbytkom 
živín a zhoršovaním pôdnej štruktúry. Potenciálna erózia predstavuje možnú (teoretickú) 
ohrozenosť pôdy procesmi vodnej erózie bez zohľadnenia ochranného vplyvu 
vegetačného krytu. Aktuálna erózia predstavuje reálne ohrozenie pôdy procesmi vodnej 
erózie pri zohľadnení aktuálneho vegetačného krytu a spôsobu obhospodarovania 
(Pôdny portál Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, VÚPOP, Bratislava).  

V eróznych modeloch sa vplyv dažďa najčastejšie vyjadruje ako index erodibility dažďa 
alebo ako faktor erózneho účinku prívalového dažďa (R faktor). Orientačnú priestorovú 
informáciu o rozložení R-faktora eróznej účinnosti dažďa na Slovensku vytvorenú na 
VÚPOPe na základe digitálneho modelu terénu, klimatických oblastí, mapy zrážkových 
úhrnov a údajov z ombrografických staníc (Styk, Pálka 2005) prináša obr. A-2.  

Podľa štúdie Midriak (2010), spadá až 74,7 % výmery pôd v lesnej krajine Slovenska do 
kategórie silnej až veľmi silnej ohrozenosti potenciálnou vodnou eróziou (t.j intenzita 
erózie od 1,5 –15,0 mm.rok-1). Reálna intenzita procesov erózie v lesných porastoch 
stredohôr až vyšších horských oblastí Slovenska sa pritom uvádza od 0,01 do 0,03 mm .r-

1. Na základe skúmania množstva sedimentov v malých vodných nádržiach Slovenska 
vypočítal Janský (1988 ex Midriak 2010) priemerný odnos 0,01 až 0,54 mm.r-1 (podľa 
foriem využívania pôdy a pri lesnatosti povodí od 0 do 60 %). 

 

Obr. A-2 Mapa kategórií eróznej účinnosti dažďa na Slovensku vyjadrenej R-faktorom 
podľa metodiky VÚPOPu (Styk, Pálka 2005) 
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Z hľadiska protieróznej funkcie predstavuje les jednu z najpriaznivejších foriem využitia 
pôdy, pretože produkcia dreva sa vyznačuje dlhým výrobným cyklom a relatívne nižšou 
intenzitou zásahov oproti väčšine poľnohospodárskych kultúr. Najdôležitejšiu úlohu v 
ochrane pôdy pred eróziou zohráva nenarušený pôdny kryt, ktorým v lese môže byť 
nadložný humus, prízemná vegetácia, kamene a balvany, ležiace drevo, pne stromov a 
podobne. Významné je aj dobré prekorenenie pôdy, v prípade lesa sú výhodou hrubšie 
korene, ktoré vydržia nerozložené aj dlhší čas po odumretí (spílení) stromov (Zdroj: 
ForestPortal, dostupné online). 

Z hľadiska foriem obhospodarovania lesa je vhodnejšie pre protieróznu ochranu pôd 
zachovávať dlhšie rubné doby, vyžadujúce nižšiu hustotu približovacích liniek, čo 
najmenšiu frekvenciu výchovných zásahov a celkovo čo najmenej pohybu mechanizmov 
mimo ciest (lanové systémy s plným závesom, dlhé laná navijakov). V prípade narušenia 
pôdneho krytu je dôležitá jeho rýchla obnova, t.j. rozvoj bylinnej vrstvy a následného 
porastu, pokrytie novým opadom (Zdroj: ForestPortal, dostupné online). 

Význam protieróznej funkcie lesa je úmerný potenciálnemu ohrozeniu pôd eróziou - vyšší 
je na strmších svahoch, kde má odtekajúca voda vyššiu pohybovú energiu a menej času 
na infiltráciu, a na pôdach s vyšším obsahom skeletu, ktoré sú ohrozené tzv. zaštrkovaním 
pôdneho zvršku, prípadne až premenou na sutiny. Ide o proces, pri ktorom je jemnozem 
odplavená, ale hrubšie frakcie (štrk až balvany) ostávajú na mieste, takže pokryjú povrch 
pôdy. Týmto sa ďalšia erózia zastaví, vzniknuté pôdy sú však ťažko zalesniteľné a málo 
produktívne. Plytkým pôdam zas hrozí úplné odplavenie. Ťažké pôdy sú ohrozené 
podstatne viac ako ľahké priepustné pôdy (na pieskoch vodná erózia prakticky nehrozí). 
Na sklonoch do cca 12° nepredstavuje vodná erózia vážnejšiu hrozbu. Pôdy s hlbokým 
homogénnym profilom a malým obsahom skeletu sú zas schopné „vydržať“ väčší objem 
odplavených častíc ako pôdy s opačnými vlastnosťami (Zdroj: ForestPortal, dostupné 
online). 

Za vhodné z hľadiska ochrany lesných pôd pred eróziou považujeme nasledovné 
opatrenia: 

 využívanie čo najdlhších rubných dôb - týmto sa zníži frekvencia narúšania povrchu 
pôdy ťažbou a tým aj pravdepodobnosť erózie. Dlhé rubné doby však nesmú 
zhoršovať stabilitu a zdravotný stav porastov. Opatrenie presahuje rámec bežného 
hospodárenia. 

 identifikácia a vyhlásenie ochranných lesov - tieto si vyžadujú šetrnejšie 
obhospodarovanie (hospodársky spôsob účelový) než bežné lesy. Opatrenie vyplýva 
zo zákona o lesoch a je teda súčasťou bežného hospodárenia. 

 sanácia existujúcich výmoľov - prehrádzkami, zalesnením okolia výmoľa. Opatrenie 
presahuje rámec lesného hospodárstva a zvýšená potreba ekonomicky náročných 
opatrení (ochrana kultúr, výchova) v prvých desaťročiach po zalesnení presahuje 
rámec bežného hospodárenia. 

 oplocovanie proti pastve dobytka - oplotenie okrajov intenzívne využívaných 
pasienkov alebo priehonov tak, aby nedochádzalo k vstupu dobytka do lesa. Ide o 
bežné opatrenie, ktoré by však mal zabezpečiť majiteľ resp. užívateľ pasienkov. 

 zabezpečenie turistických chodníkov proti skracovaniu - skracovaním (aj nesprávnym 
budovaním) chodníkov vznikajú strmé odtokové dráhy, ktoré sa môžu stať základom 
budúcich výmoľov. Preto je vhodné trasovať chodníky tak, aby možnosť skrátenia 
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nebola viditeľná a v prípade potreby inštalovať zábradlia, vysadiť bariéry a podobne. 
Opatrenie je nad rámec bežného hospodárenia. 

 používanie haluziny ako krytu pôdy pri ťažbe - haluzina odvetených stromov účinne 
chráni pôdu pred pôsobením kolies a vlečeného dreva. Opatrenie môže byť v rozpore 
so záujmom využívať celú nadzemnú biomasu a môže mať negatívny vplyv na 
zdravotný stav lesa (šírenie biotických škodcov). 

Za nevhodné z hľadiska ochrany pred eróziou sa považujú nasledovné opatrenia: 

 nadmerné poškodzovanie pôdneho krytu pri ťažbe - výber nevhodných ťažbových 
technológií môže značne zvýšiť eróziu pôdy. Technológia musí byť primeraná sklonu 
svahu, skeletnatosti a hĺbke pôdy, zrnitosti pôdy (infiltračná schopnosť), expozícii a 
podobne. 

 celoplošná príprava pôdy (na svahoch nad 3°) - celoplošné zhrnutie pôdneho zvršku 
predstavuje jedno z najvážnejších možných narušení  pôdneho krytu v lesníctve. V 
slovenskej praxi sa príliš nevyužíva s výnimkou borín na viatych pieskoch, topoľových 
plantáží a lesných škôlok, čo sú stanovištia, kde je tento postup možný. Vzhľadom na 
očakávané zvyšovanie výmery plantáží drevín však bude nutné sa problémom 
zaoberať. 

 pastva v lese a preháňanie dobytka, silné prezverenie - dobytok a zver spôsobujú 
narušenie pôdneho krytu a utláčanie pôdy, riziko hrozí najmä na strmších svahoch. 
Slovenská legislatíva pastvu hospodárskych zvierat v lese neumožňuje, v EÚ však 
existuje podpora pastvových lesov ako tradičnej formy hospodárenia, takže 
upozorňujeme, že na svahoch ohrozených eróziou toto nie je vhodné. 

 nadmerné rekreačné alebo vojenské využívanie lesa - priamy pohyb vozidiel alebo 
väčšieho množstva ľudí spôsobuje narúšanie pôdneho krytu a následnú eróziu. 

Požiadavka na udržanie erózie lesnej pôdy na environmentálne prípustnej úrovni je viac-
menej univerzálnou spoločenskou požiadavkou a vyššia miera erózie by nikdy nemala 
byť akceptovaná. Existuje však riziko, že vlastník či užívateľ budú riziko erózie 
podceňovať a spoľahnú sa, že aj pri menej šetrných postupoch sa vegetačný kryt obnoví 
skôr, než sa vyskytnú intenzívne zrážky. Preto je žiadúce protieróznu funkciu lesa nejakou 
formou podporovať. V súčasnosti sa na ochranu pôdy využíva reštriktívna legislatíva 
(Zdroj: ForestPortal, dostupné online). 
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2.3 Podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch 

spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 

katastrofickými udalosťami 

2.3.1 Definícia, oprávnené činnosti, výber území  

V zmysle dokumentu PRV 2014–2020 je podopatrenie 8.3 súčasťou opatrenia M08 
Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov. Do oprávnených 
činností v rámci podopatrenia 8.3 spadajú: 

 Aktivita 1: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch –  zahrádzanie bystrín, 
budovanie a rekonštrukcie technických diel v lesoch, jednoduché objekty 
protipovodňovej ochrany v lesoch 

 Aktivita 2: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – výstavba a 
rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, komplexný protipožiarny monitorovací 
systém, monitorovacie veže 

 Aktivita 3: Zlepšenie zdravotného stavu lesov – realizácia preventívnych opatrení 
malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom 

Na základe vstupných informácií o projektových žiadostiach dostupných z databázy PPA 
k 03/2018 vyplynulo, že z celkového počtu 11 analyzovaných žiadostí sa prevažná časť 
žiadostí (9 ŽoNFP) týkala aktivity 2 (Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry), 2 
ŽoNFP boli podané v rámci aktivity 1 (Zlepšenie vodného hospodárstva). V rámci aktivity 
3 (Zlepšenie zdravotného stavu lesov) nebola k danému termínu k dispozícii ani jedna 
ŽoNFP. Priestorová lokalizácia všetkých porastov dotknutých žiadosťami o NFP v rámci 
podopatrenia 8.3 je na obr. A-3. 

 

Obr. A-3 Poloha lokalít, všetkých lesných porastov dotknutých žiadosťami o NFP v rámci 
podopatrenia 8.3 (stav k 03/2018) 

Cieľom tejto časti riešenia úlohy bolo kvantifikovať účinok realizovaných opatrení (tu 
konkrétne zameraných najmä na budovanie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry 
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v rámci podopatrenia 8.3) na špecifický cieľ 4B (Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane 
riadenia používania hnojív a pesticídov) a 4C (Predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie jej 
obhospodarovania).  

Ako bolo uvedené v úvode, špecifické ukazovatele boli nahradené takzvanými zástupnými 
indikátormi (proxy ukazovateľmi) a to v rámci cieľa 4B (voda) špecifickým odtokom (l.s-

1.km-2), prietokom (m3.s-1), a kulminačným prietokom (m3.s-1) a v rámci špecifického 
cieľa 4C (erózia, pôda) ročným odnosom pôdy vplyvom vodnej erózie (t.ha-1.rok-1). 

Je potrebné podotknúť, že z hľadiska riadenia používania hnojív a pesticídov sa vplyvu 
ich aplikácie na vodu a eróziu nie je kvôli zanedbateľnému rozsahu používania na lesných 
pozemkov  potrebné  sledovať. 

2.3.2 Teoretické východiská, rozbor poznatkov  

Vzhľadom na hlavné aktivity podporené v rámci projektov PRV 2014–
2020 v podopatrení 8.3 (budovanie protipožiarnej infraštruktúry) sa v stručnom rozbore 
poznatkov venujeme najmä na vplyv lesnej cestnej siete a požiarov na odtokové a erózne 
procesy v lesných oblastiach. 

Požiare sú jedným z významných diturbančných faktorov ovplyvňujúcich tvorbu odtoku. 
Niektoré štúdie hovoria, že požiare zapríčiňujú zníženie schopnosti pôdy infiltrovať a aj 
nárast koeficienta odtoku od začiatku požiaru (Cerda, 1998). Požiare tiež znižujú 
povrchovú drsnosť zničením vegetácie a zvyšujú vodoodpudivosť povrchu (Lavabre et al., 
1993). Okrem samotného vplyvu požiarov má nezanedbateľný vplyv na odtokové procesy 
aj spôsob obhospodarovania lesov spoločne s ostatnými, napr. abiotickými vlastnosťami 
povodia (Langhammer et al., 2004).  

Ďalší významný faktor pôsobiaci na hydrologickú bilanciu lesa je výstavbu spevnených 
lesných komunikácií, ktoré vytvárajú pri zrážkových udalostiach sekundárnu 
hydrografickú sieť (vzniká na nich koncentrovaný vodný tok). Vo viacerých prácach 
autori preukázali výrazný urýchľujúci vplyv komunikačnej siete na odtokové časy. Tento 
vplyv je podmienený tým, že komunikačná sieť pôsobí ako drenáž koncentrujúca plošný 
odtok na koncentrovaný a zároveň má menšiu drsnosť ako okolitý les. 

Stav lesných ciest má veľký vplyv na ochranu pred povodňami. Ich hustota (dĺžka) 
rozmiestnenia a odvodňovacia schopnosť rozhodujú o rýchlosti odtoku vody z povodia, a 
tým aj o deštrukčnom účinku vody. Cesty vedené po svahu, ale aj šikmo, ktoré zachytávajú 
vody z vyššie ležiaceho územia, môžu podstatne urýchliť odtok vody a spôsobiť 
deštrukciu. Sú to často cesty, ktoré vedú do sídiel a v čase povodní zvyšujú ničivý účinok 
vody: poškodzujú budovy a mosty, zanášajú dvory a záhrady. Na cestách sa vymieľa 
mnoho zeminy, štrku a kamenia, ktoré postupne zanášajú korytá tokov ale aj rôzne 
objekty v intravilánoch obcí. 

Je vhodné, aby lesné cesty neboli umiestnené priamo v smere po spádnici. V prípade, že 
sú tieto cesty nespevnené a využívané lesnou technikou, hrozí, že dôjde nielen v čase 
zvýšeného premočenia pôdy k vytvoreniu hlbokých kolají, ktoré ešte viac urýchlia odtok 
vody. je vhodné vytvárať priečne odvodnenia, ktorými bude voda z trasy odvedená do 
porastov a dodatočne rozptýlená tak, aby nedochádzalo k jej kumulácii. Výtoky odrážok 
je potrebné zabezpečiť napr. kamenným záhozom zabezpečeným drevenými prahmi. 
Treba tiež výtoku umiestniť tak, aby neboli v línii pod sebou, nakoľko pri prívaloch by 
mohlo dochádzať k ich zlievaniu a vytváraniu eróznych rýh. 
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Na strmších nespevnených svahoch po ťažbe môže často dochádzať nielen  
k plošnej, ale aj k líniovej erózii, ktorá postupne vedie až k vytváraniu hlbokých strží. 
Najlepším spôsobom na spevnenie svahov je vysadenie drevinnej vegetácie, ktorá svojim 
koreňovým systémom bude zabraňovať ďalšiemu prehlbovaniu rýh. Na scelenie strží je 
často potrebné použiť aj hrádzky vybudované z dreva, zeminy a kameňa. Takéto prekážky 
nielen spomalia odtok vody zo svahu, ale v dôsledku zníženia rýchlosti prúdiacej vody 
budú mať aj vplyv na sedimentáciu unášaného materiálu pred prekážkou, čím postupom 
času môže dôjsť k sceleniu strže. 

2.3.1 Modelové územie a zdôvodnenie jeho výberu  

Z celkového počtu 11 ŽoNFP subjektov boli ako relevantné z hľadiska dostupnosti 
vstupných dát (LiDAR, DEM, klimaticko-hydrologické dáta atď.), ale aj z pohľadu 
hydrológie, geológie, klímy a iných stanovištných podmienok navrhnuté ako potenciálne 
vyhovujúce 3 modelové povodia (na obr. A-4). Predvybrané územia a subjekty (Štiavnik 
v okrese Bytča, Kláštor pod Znievom v okrese Martin a Nová Ľubovňa v okrese Stará 
Ľubovňa) boli v prvej fáze posúdené ako vhodné pre ďalšie hodnotenie, konkrétne pre 
hydrologické a erózne modelovanie.  

Predmet žiadostí týchto troch subjektov je bližšie špecifikovaný v  tab. A-1 a týkal sa 
najmä výstavby alebo rekonštrukcie protipožiarnych ciest a nádrží. Na uvedených 
lokalitách sme fyzicky absolvovali obhliadku terénu a zameranie vybudovaných 
protipožiarnych objektov na mieste a vyžiadali sme si podrobnú technickú dokumentáciu 
pre detailnejšie analýzy. Fotodokumentačná ukážka modelových území je súčasťou 
prílohy k správe. 

 

Obr. A-4 Predvýber modelových povodí a subjektov v rámci podopatrenia 8.3  
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Tab. A-1 Špecifikácia subjektov a modelových lokalít vybraných v rámci podopatrenia 8.3 
Miesto 
realizácie 
obec - 
okres 

Názov 
projektu 

Žiadateľ, 
subjekt             

Dĺžka 
projektom 
vybudovaných 
ciest v m 

Dĺžka projektom 
zrekonštruovaných 
ciest v m 

Protipožiarne 
monitorovacie 
veže  

Protipožiarna 
nádrž  

Plocha 
nádrže 

Štiavnik                           
BYTČA 

Protipožiarna 
lesná cesta 
DLHÁ 

Lesné 
spoločenstvo 
Štiavnik, s.r.o. 

                   4 287.00    výstavba 
monitorovacej 
veže 
detekovaná 
plocha 4000 ha 

    

Kláštor 
pod 
Znievom 
MARTIN 

Protipožiarna 
lesná cesta 
LETOVISKO - 
SLAMKOV 
LAZ 

Mestský 
urbársky 
spolok, poz. 
spol. Kláštor 
pod Znievom 

                   4 055.00      výstavba 
vodná nádrž 

55,35 m2,       
hĺbka 1,2 m, 
objem 39 m3 

Nová 
Ľubovňa 
STARÁ 
ĽUBOVŇA 

Rekonštrukcia 
a výstavba 
protipožiarnej 
lesnej cesty a 
výstavba 
protipožiarnej 
vodnej nádrže 
v lokalite 
LYSÁ HORA 

Urbariát 
pozemkové 
spoločenstvo 
vlastníkov 
Nová 
Ľubovňa 

Dĺžka z MS = 
1580 m;   PLC 
úsek 0000 - 
1200 m 
prístupová 
cesta k nádrži 
úsek 0000 - 
0360 m 

Dĺžka z MS = 900 m;   
PLC úsek 1200 - 
1594 prístupová 
cesta k nádrži úsek 
0360 - 1038 m 

  výstavba 
vodná nádrž 

840 m2,               
900 m3 

 

Z uvedených troch modelových území bolo pre hydrodynamické modelovanie a ukážku 
aplikácie metodického prístupu vybrané ako pilotné povodie na území Nová Ľubovňa 
(lokalita Lysá Hora), a to konkrétne pravostranný prítok Kolačkovského potoka (obr. A-
5). Dôvody a kritériá výberu boli nasledovné: 

 V rámci projektu PRV boli na vybranom pilotnom území Nová Ľubovňa, vybudované 
oba typy protipožiarnych objektov, protipožiarna nádrž v objeme 900 m3, 
novovybudovaná cesta a aj zrekonštruovaná časť cesty, takže v tomto území je možné 
očakávať najvýraznejší a najpreukázanejší efekt realizovaných opatrení na „vodu“ a 
„eróziu“.  

 Dôležitým kritériom výberu bola reálna dostupnosť náročných vstupných údajov pre 
hydrodynamické modelovanie. Najpodstatnejším vstupom je digitálny model terénu 
s vysokým rozlíšením (0,1-0,5 m), ktorý bol vytvorený zo snímok leteckého 
skenovania LiDAR. Tie boli v čase analýz dostupné v plnom prekryve s modelovým 
povodím len na území Nová Ľubovňa, aj keď s rokom zalietania 2014 (t.j pred 
realizáciou opatrení, výstavbou objektov protipožiarnej ochrany). Pre korektné 
zhodnotenie dlhodobého účinku opatrení bude žiadúce snímkovanie v budúcnosti 
zopakovať a aktualizovať postup aj následne s reálnym zachytením opatrenia v 
teréne. 

 Ďalším dôvodom bol menší rozsah vybudovaných/rekonštruovaných objektov 
protipožiarnej ochrany realizovaných v ďalších dvoch územiach. Pre porovnanie, na 
území Kláštor pod Znievom (lokalita Letovisko-Slamkov laz) bola vybudovaná nádrž 
výrazne menšieho objemu (39 m3) a v prípade protipožiarnej cesty išlo len 
o rekonštrukciu pôvodnej lesnej (nespevnenej) cesty o dĺžke cca 4 km, ktorá viedla 
najmä po vrstevnici. Tým by veľkosť dotknutého povodia vygenerovaného pre 
modelovanie bola veľmi veľká a očakávaný efekt realizovaných opatrení (nádrže na 
transformáciu odtoku a cesty na odtok a eróziu) zanedbateľnejší. Závažným 
argumentom je tiež faktor vysokopriepustného geologického podložia v oblasti 
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Kláštora p Znievom (vápence, bridlice), ktoré metodicky komplikuje modelovanie 
hydrologických procesov. 

 V treťom území Štiavnik – Dlhá išlo v projekte o spevnenie taktiež už predtým 
existujúcej lesnej cesty a vybudovanie veže na monitorovanie požiarov, ktorá nemá na 
hydrologické a erózne procesy v území žiadny vplyv. Protipožiarna nádrž nebola 
v rámci projektu vybudovaná vôbec. Územie preto nebolo vybrané pre finálne 
hodnotenie a precízne hydrodynamické modelovanie procesov. 

    

 

Obr. A-5 Modelové územie Nová Ľubovňa (časť Lysá Hora, pravostranný prítok 
Kolačkovského potoka) finálne vybrané pre hodnotenie dosahových ukazovateľov. 
Hranica povodia vygenerovaného pre hydrodynamické modelovanie (červený polygón 
v horných dvoch mapkách), so zvýraznením tvaru novovybudovanej a zrekonštruovanej 
cesty a protipožiarnej nádrže podľa projektu a terénneho zamerania na podklade 
ortomapy (spodná mapka). Zdroj ortofotosnímky: ©2018 CNES/Airbus DigitaGlobe, 
Eurosense/Geodis Slovakia.  
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2.3.2 Navrhovaná metodika a koncept riešenia  

Pre riešenie kvantitatívneho hodnotenia vplyvu aktivít realizovaných v rámci 
podopatrenia 8.3 na dosahové ukazovatele (prietok, špecifický odtok, erózny odnos 
pôdy) bol zvolený metodický prístup precízneho hydrodynamického modelovania 
resp. erózneho modelovania. Návrhová zrážka s periodicitou opakovania 50 rokov bola 
stanovená metódou škálovania zrážok. Hydrodynamický model počíta len s povrchovým 
odtokom neuvažuje s infiltráciou) preto na odvodenie vstupnej zrážky tzv. efektívnej 
zrážky bol použitý zjednodušený hydrologický model resp. metóda SCS CN čísiel (Soil 
Conservation Service Curve Number).  

Hydrodynamické modelovanie má ako každý metodický prístup svoje pozitíva, ale aj 
limity.  

Výhodou je: 
+ neustálené nerovnomerné prúdenie 
+ veľmi presná priestorová aj časová presnosť 
+ možnosť modelovať technické prvky (priepusty, nádrže, hrádze...) 
+ fyzikálne založené modelovanie 

Nevýhodou je: 
– počiatočné straty sa modelujú len schématicky 
– časová, výpočtová náročnosť  
– presnosť a rozlíšenie vstupných dát sú limitujúce 

Hydrologické modelovanie má pre porovnanie nasledovné výhody a nevýhody: 
+ modelujú sa počiatočné straty a vodná bilancia 
+ výpočtovo menej náročná 
– prúdenie a transformácia odtoku, len schématicky 
– vyžaduje veľké množstvo dát 
– relatívne nízke rozlíšenie 
– z veľkej miery empirické vzťahy 
– náročná kalibrácia (náhodné určovanie parametrov) 

Hydrodynamický model HEC-RAS 

Voľne dostupný softvér HEC-RAS je jeden z najviac používaných nástrojov pre 1D 
hydrodynamické modelovanie, od verzie 5.0 je možné modelovať aj v 1D v kombinácii 2D 
a čisto 2D doméne (vyvíjaný The Hydrologic Engineering Center – U. S. Army).  Model 
popisuje prúdenie pomocou dvojrozmerných rovníc (Reynolds averaged Navier – Stokes 
equations) tzv. plnou dynamickou vlnou (shallow water equations - Saint-Venant 
equations). Tento typ prúdenia sa vyskytuje v otvorených korytách s plytkou vodou – 
teda kde horizontálna mierka je oveľa väčšia ako mierka vertikálna. Numerické riešenie 
spočíva v diskretizácii pomocou metódy konečných objemov, kde priestorová doména  
riešenej oblasti je rozdelená na neprekrývajúce sa prvky. Pričom výpočetná sieť týchto 
prvkov môže obsahovať rôzne veľké prvky a prípadne aj rôzne tvary (tzv. flexible mesh -
rôzne veľké prvky, alebo unstructured mesh – rôzne tvary a veľkosť prvkov). Výpočtová 
schéma HEC-RASu využíva tzv. subgrid metódu (obr. A-6), čo znamená, že v rámci jednej 
bunky výpočtovej siete sa počíta presný priebeh topografie (klasický pixel obsahuje udaj 
1 nadmorskej výšku, v tomto prípade štvorec obsahuje údaje zachytávajúce zmenu 
nadmorskej výšky). Tvar prvku výpočtovej siete môže nadobúdať tvar 3- až 8-uholníkov. 

Pri tvorbe klasickej výpočtovej siete sa počíta hodnota parametra (napr. hĺbka) pre celú 
bunku, pri subgrid metóde je to podľa aktuálneho priebehu topografie pod bunkou – teda 
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môže byť zaplavená iba časť bunky. Tento prístup umožňuje modelovanie s menej 
podrobnou výpočtovou sieťou čo samozrejme znižuje čas výpočtu (obr. A-7). Výhody 
a nevýhody môžeme zhrnúť nasledovne:    

+  Možnosť integrácie 1D, 2D HD modelu 

+  Využitie flexibilnej výpočtovej siete (3 až 8 uholníkovej) 

+  Možnosť integrácie objektov na toku (priepusty, hrádze, prelivy, brány) 

+  Plne paralelizovaný - CPU verzia 

+  Subgrid metóda – teoretické zrýchlenie vďaka menej presnej výpočtovej sieti  

+  Dobré previazanie s GIS 

+  Dobrá dokumentácia, široká užívateľská základňa 

+  Zadarmo 

-   Dážď ako okrajová podmienka môže byť iba meniaca sa v čase nie v priestore (nie 
je integrovaná ani infiltrácia ani evapotranspirácia)  

-   Nie je možná integrácia mestského modelu stokovej siete 

-   Nie je možné definovať vnútornú okrajovú podmienku (vpust/výpust)  

-   Nie je možné modelovať s ľadovou pokrývkou v 2D doméne – iba v 1D 

- Neumožňuje modelovať priamo mosty v 2D doméne (možnosť približného 
riešenia použitím priepustov a prelivov(hatí), alebo 1D) 

-   Použitá subgrid metóda vhodná skôr pre rovinatejšie územia, pri strmých svahoch 
(a malých hĺbkach vody) nastáva problém vzhľadom k postupu výpočtu 
a následnému vykresleniu. 

 -  Prílišná citlivosť na zmenu časového kroku výpočtu 

 

Obr. A-6  Princíp subgrid metódy v hydrodynamickom modeli HEC-RAS 

Poznámka: Model HEC-RAS využíva tzv. subgrid metódu, z ktorej vyplýva menšia podrobnosť výpočtovej 
siete pri zachovaní potrebných detailov. V reálnom používaní sa však ukázal problém s renderovaním 
výstupov vzhľadom k použitej metóde. Problém nastáva hlavne pri komplexnejšej topografii (toto je možné 
čiastočne riešiť použitím zlomových línií pri generovaní siete resp. spodrobnením výpočtovej siete). Pri 
publikovaných benchmark testoch bola dokázaná vysoká presnosť a zhoda s inými modelmi, ale pri 
reálnom použití sa ukázala väčšia citlivosť na zmenu výpočtového kroku. Momentálne má teda model 
viacero nedostatkov (tieto však z veľkej miery vychádzajú aj z najväčších skúseností s týmto modelom – pri 
ostatných to môže byť podobné) avšak vývojári sľubujú viaceré vylepšenia a novinky v nasledujúcej verzii.  
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Obr. A-7  Pracovné prostredie hydrodynamického modelu HEC-RAS 

Modelovanie erózie eróznym modelom RUSLE a Transport Limited Accumulation 

Pri modelovaní vplyvu opatrení na vznik a veľkosť erózie sa vychádzalo z univerzálnej 
rovnice straty pôdy USLE (Universal Soil Loss Equation). Priebeh eróznych procesov sa 
v tejto rovnici vyjadruje ako súčin dvoch kvantitatívnych faktorov (zrážkovej erózie a 
erodovateľnosti pôdy) a štyroch kvalitatívnych faktorov: 

T = R.K.S.L.C.P      

kde T je strata pôdy v t.ha-1.rok-1, R je faktor eróznej účinnosti prívalovej zrážky, K je 
faktor erodovateľnosti pôdy, L je faktor dĺžky svahu, S je faktor sklonu svahu, C je faktor 
ochranného vplyvu vegetácie a P faktor účinnosti protieróznych opatrení. 

V použitom modeli RUSLE je morfometrická charakteristika  dĺžka svahu (dĺžka 
spádových kriviek) nahradená špecifickou prispievajúcou plochou, ktorá lepšie 
charakterizuje správanie sa pohybu masy (vody) po svahu a v koncentrovanom toku. 
Prispievajúce plochy vyjadrujú veľkosť plochy, z ktorej steká voda tečúca po povrchu 
počas zrážkovej udalosti do daného bodu na reliéfe. Je to užitočný morfometrický 
ukazovateľ použiteľný na rýchly odhad veľkosti (masy) povrchového toku vody v danom 
bode na povrchu. Výpočet modelov odvodených z USLE sa líši prístupom k výpočtu tzv. 
LS - topografického faktora, kde:  

 

LS = (As/ 22.13)m(sin q/0.0896)n 
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Pre zachytenie oblastí s akumuláciu materiálu je možné využiť obdobný prístup 
počítajúci s limitovaným transportom, resp. s limitujúcou transportnou kapacitou, kde sa 
spočíta erózia klasickým spôsobom, napr. RUSLE a následne sa vypočíta transportná 
kapacita pre každú bunku používaného rastra. Transportná kapacita udáva maximálne 
množstvo materiálu, ktoré môže bunka odovzdať bunke nasledujúcej v smere toku. Počíta 
sa na základe nasledovných vzťahov: 

DTc= Qcum. sin(S)      

kde: 

DTc – distribuovaná transportná kapacita, 

Qcum - potenciálny kumulatívny odtok, 

S – sklon svahu. 

Tc = C . DTc2 . sin(S)      

kde: 

Tc – transportná kapacita [t.ha.rok-1], 

C – faktor ochranného účinku vegetácie podľa USLE. 

Veľkosť akumulácie je potom vyjadrená ako množstvo materiálu integrovaného 
z prispievajúcej plochy do bunky mínus transportná kapacita bunky a mínus veľkosť 
erózie v bunke. Ak sú hodnoty kladné, dochádza k akumulácii materiálu, ak záporné, 
k odnosu materiálu 

𝑇𝑜𝑢𝑡 = min (𝐸 + ∑ 𝑇𝑖𝑛 , 𝑇𝑐𝑎𝑝)    

𝐷 = 𝐸 + ∑ 𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡     

kde: 

E – erózia,  

T - transportná kapacita, 

D - depozícia (akumulácia), potom podiel Erózie/Akumulácie je vypočítaný ako rozdiel 
Depozície a Erózie. 

2.3.3 Výsledky, účinok opatrení na dosahové ukazovatele – 

vodu a eróziu 

Zhodnotenie vplyvu opatrení v rámci 8.3 v povodí na vodu 

Ako výsledky modelovania hydrodynamickým modelom boli porovnávané nasledujúce 
kvantitatívne ukazovatele : prietok počas zrážkovej epizódy, maximálny prietok, rýchlosť 
prúdenia, maximálna hĺbka vody (vodný stav). Uvedené ukazovatele boli vyhodnocované 
plošne ako priestorové výstupy (zobrazenie priestorovej distribúcie ukazovateľa v 
zvolenom časovom okamžiku), ako aj alfanumerické údaje v kontrolných profiloch 
(zobrazenie zmeny ukazovateľa v čase). Kontrolné profily boli v území zvolené tak, aby 
relevantne zohľadnili vplyv opatrení na správanie sa vody (povrchového odtoku) v 
krajine. 

 



Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Strana 23 z 131 
 

 

Obr. A-8 Zobrazenie umiestnenia kontrolných profilov: 1) kontrolný profil P1 v ústí 
povodia 2) kontrolný profil P2 v „mikropovodí“ bez vplyvu protipožiarnej nádrže, ale 
s vplyvom cesty 3) kontrolný profil P3 pod protipožiarnou nádržou 4) kontrolný profil P4 
nad vybudovanou protipožiarnou nádržou, bez vplyvu opatrenia 

Pre vyhodnotenie stavu povodia pred opatrením a po opatrením, bolo nutné 
hydrodynamický model nakalibrovať a následne zhodnotiť jeho relatívnu presnosť 
(absolútna presnosť nebolo možné zhodnotiť, keďže išlo o modelovanie odozvy povodia 
na simulovanú zrážku). Relatívna presnosť oboch behov modelu, pred opatrením a po 
opatrení bola skontrolovaná v kontrolnom profile č. 4 (P4) umiestnenom nad nádržou 
(obr. A-9). Umiestnenie profilu nad realizovanými opatreniami v povodí umožnilo 
porovnať behy modelu bez vplyvu opatrenia. V oboch prípadoch boli hodnoty 
sledovaných ukazovateľov totožné. Napríklad v prípade maximálneho prietoku 4.64 m3.s-

1, vyvolaného zrážkou s celkovým úhrnom 15.255 mm a trvaním 160 minút. 

Vplyv opatrenia v podobe realizovanej stavby protipožiarnej nádrže bol vyhodnotený 
prostredníctvom dosahového ukazovateľa – prietoku – v kontrolnom profile č. 3 (P3), 
bezprostredne pod vyústením výpustu z nádrže do vodného toku (obr. A-10). Rozdiel 
v modelovanom prietoku je relatívne výrazný pričom maximálny prietok poklesol po 
vybudovaní protipožiarnej nádrže z 4.8 m3.s-1 na 3.5 m3.s-1, čo je pokles o 27 %. Tento 

Profil 1 – ústie povodia 

Profil 2 – v mikropovodí bez vplyvu nádrže 

Profil 3 – s vplyvom opatrenia (pod nádržou) 

Profil 4 – bez vplyvu opatrenia (nad nádržou) 
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pokles bol spôsobený hlavne poklesom objemu odtoku o retenčnú kapacitu vodnej 
nádrže. Odozva odtoku na simulovanú zrážku bola v prípade povodia bez opatrení  
výrazne vyššia hodnoty maximálneho prietoku boli presiahnuté v rozpätí 1 hodiny. 
Pokles vlny bol rýchlejší v prípade povodia s vybudovanými opatreniami, keďže časť 
objemu odtoku ostal zachytený vo vodnej nádrži.  

 

Obr. A-9 Modelovaný prietok počas zrážkovej udalosti v kontrolnom profile č. 4 (P4) nad 
protipožiarnou nádržou. Prietok, rýchlosť a hĺbka vodného toku je rovnaká pre stav 
povodia pred opatrením a teoreticky po opatrení, takže aj priebeh kriviek je prekrytý.  

 

Obr. A-10 Modelovaný prietok počas zrážkovej udalosti v kontrolnom profile č. 3 (P3) pod 
vybudovanou protipožiarnou nádržou. 
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Pokles maximálnej hĺbky, resp. nadmorskej výšky vodnej hladiny (v čase odpovedajúceho 
maximálneho prietoku) je podobne ako v prípade prietoku relatívne výrazný v prospech 
stavu po vybudovaní technických opatrení v povodí (obr. A-11). Pokles vodnej hladiny je 
pri maximálnych prietokoch až o 8 cm  z 0,83 m na 0,75 m, čo je pokles o takmer 10 
percent. V prípade plytšieho koryta táto hodnota môže byť kritická v prípade rozlyvu 
vody z koryta.  

Spolu s hĺbkou a prietokom zákonite klesá aj rýchlosť prúdenia (obr. A-12). V prípade 
maximálnej rýchlosti meranej v prúdnici koryta je to pokles o 0,3  m.s-1, pričom platí že 
rozdiel rýchlostí klesá smerom od prúdnice k okrajom koryta. 

 

Obr. A-11 Modelované maximálne hĺbky, resp. maximálnej nadmorskej výšky vodnej 
hladiny počas zrážkovej udalosti v kontrolnom profile č. 3 (pod vybudovanou 
protipožiarnou nádržou). 
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Obr. A-12 Modelované maximálne rýchlosti prúdenia počas zrážkovej udalosti 
v kontrolnom profile č. 3 (P3) pod vybudovanou protipožiarnou nádržou. 

Scenár modelu s uvažovaným vplyvom vodnej nádrže, bol simulovaný stav vodnej nádrže 
blízky prázdnej nádrži a vplyv realizovaného opatrenia tak môže byť značne rozdielny od 
stavu ak by bol uvažovaný stav vodnej nádrže blízky jej maximálnej retenčnej kapacite. 
V takomto prípade by nedošlo k zníženiu objemu odtoku, ale len k transformácii 
(spomaleniu) odtoku vodnou nádržou. Rozdiel v prietoku, rýchlosti prúdenia a vodnom 
stave by bol tak výrazne nižší a v prípade extrémnych zrážkových udalostí zanedbateľný. 

Vylúčenie vplyvu protipožiarnej nádrže bolo realizované porovnaním vplyvu 
zrekonštruovania cesty v mikrovodí v pravej časti modelového územia. Výsledky boli 
porovnané na kontrolnom profile č. 2 (P2) na obr. A-13. V tejto časti územia nie je žiadny 
trvalý povrchový tok a tak kontrolný profil bol vedený v údolnici, kde je počas 
výraznejších zrážkových udalostí predispozícia vzniku dočasného sústredeného 
povrchového odtoku. Na tomto kontrolnom profile je rozdiel merateľného ukazovateľa – 
prietoku (maximálneho prietoku) minimálny, dokonca po vybudovaní opatrenia – 
zrekonštruovaní cesty maximálny prietok mierne stúpol o 0,002 m3.s-1 (obr. A-13).  

Tento nepatrný nárast je pravdepodobne spôsobený znížením drsnosti povrchu 
v priestore cesty a tým aj miernym nárastom rýchlosti prúdenia. V takýto prípadoch 
zníženie drsnosti nežiadúce a v niektorých prípadoch môže viesť až k vzniku výrazného 
sústredeného povrchového odtoku. V takomto prípade je dôležité umiestnenie tzv. 
odrážok resp. odvodňovacích kanálov, ktoré usmernia povrchový odtok do regulovaného 
koryta. 
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Obr. A-13 Modelovaný prietok počas zrážkovej udalosti v kontrolnom profile č. 2  (P2) v 
mikropovodí v pravej časti modelového územia, bez vplyvu nádrže, ale s vplyvom cesty. 
Rozdiel je nepatrný pod 1%. 

Celkový vplyv realizovaných opatrení v povodí Sihlianky – pravostannom prítoku 
Kolačkovského potoka bol porovnaný v na kontrolnom profile č. 1 (obr. A-14). Hodnota 
maximálneho prietoku po opatrení mierne klesla z 9,4 m3.s-1 na 9.31 m3.s-1, čo je pokles 
o menej ako 1%. Okrem poklesu maximálneho prietoku je viditeľný aj mierny časový 
posun kulminácie v prospech modelovania s opatreniami. Je nutné zmieniť, že pri 
simulácii nebol zohľadnený prietok Kolačkovského potoka a tak namodelované rozdiely 
budú v reáli ešte menšie, pri štandardných zrážkových udalostiach úplné zanedbateľné. 

Pri priestorovom porovnaní modelovaných maximálnych hĺbok povrchového odtoku je 
taktiež zjavný rozdiel v oblasti vybudovanej protipožiarnej nádrže (obr. A-15). Logický 
nárast hĺbky je v samotnej vodnej nádrži. V oblasti pod nádržou bol zaznamenaný pokles 
maximálnej hĺbky. Aj hodnoty v kontrolných profiloch ukázali že tieto hodnoty sú 
miestami minimálne. Mierny nárast vodného stĺpca je viditeľný v oblasti 
zrekonštruovanej cesty, kde cesta môže pôsobiť ako mierny bariérny prvok v krajine. 
Logická nárast je aj v mieste zvodnice vybudovanej vedľa cesty. Práve v týchto miestach 
je dôležité zabezpečiť priechodnosť vody aby nedochádzalo k neželanej akumulácii 
plaveného materiálu a tým vytvorenie hrádzového efektu (najmä v oblasti priepustov). 
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Obr. A-14 Modelovaný prietok počas zrážkovej udalosti v kontrolnom profile č. 1 (P1) v 
ústí povodia. Prietok z prispievajúcich povodí nie je v grafe zohľadnený.  

 

Obr. A-15 Modelovaný vodný stav počas extrémnej zrážkovej udalosti v kontrolnom 
profile č. 1 (P1) v ústí povodia, počas vybreženia z koryta. 
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Obr. A-15 Maximálna hĺbka povrchového odtoku pri extrémnej zrážkovej udalosti a) stav 
pred opatrením b) stav s realizovaným opatrením c) rozdiel 
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Obr. A-16  Zobrazenie maximálnej okamžitej rýchlosti povrchového odtoku pri extrémnej 
zrážkovej udalosti (0 – 6.5 m.s-1) 

Tab. A-2  Zhodnotenie modelovaných merateľných ukazovateľov dosahu za simulovanú 
zrážkovú udalosť – maximálny (kulminačný) prietok (m3.s-1), priemerný prietok (m3.s-1) 
a špecifický odtok (l.s-1.km-2) pre všetky kontrolné profily. 

  Qmax Qmax 
opatrenie 

Qavg Qavg  
opatrenie 

q  q opatrenie 

profil 1 9.398 9.313 1.147 1.138 320.570 318.082 

profil 2 1.405 1.410 0.168 0.168 317.162 316.873 

profil 3 4.768 3.511 0.586 0.348 343.221 203.719 

profil 4 4.638 4.638 0.739 0.739 445.385 445.385 

 

Pre modelové územie Nová Ľubovňa bolo zistené, že technické opatrenie v podobe 
protipožiarnej vodnej nádrže vybudovanej v rámci podopatrenia 8.3 spôsobili: 

 Zníženie kulminačného prietoku bezprostredne pod nádržou (výraznejší rozdiel sa 
stráca s veľkosťou prispievajúceho povodia)  
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 Zníženie špecifického odtoku pod nádržou (nádrž prirodzene akumuluje objem 
odtoku do svojej retenčnej kapacity) 

 Mierne zníženie rýchlosti prúdenia (zmenšenie šmykového napätia = zníženie erózie 
v toku) 

 Zníženie vodného stavu pri kulminácii (zníženie rizika vybreženia vodného toku) 

 

Technické opatrenie v podobe výstavby/rekonštrukcie protipožiarnych ciest spôsobili: 

 Mierny nárast zvýšenia nepriepustných plôch = mierny nárast odtoku – voda nie je 
schopná infiltrovať 

 Zníženie drsnosti povrchu cesty = mierny nárast rýchlosti odtoku 

 Vybudované odrážky a odvodový kanál zvyšujú mieru vzniku sústredeného 
povrchového odtoku = mierny nárast rýchlosti a prietok. Vzniknutý povrchový odtok  
je však regulovaný a odvádzaný do koryta. 

 

Zhodnotenie vplyvu opatrení v povodí na vodnú eróziu pôdy 

Z výsledkov modelovania „reálnej“ vodnej erózie v modelovom povodí vyplynulo, že 
územie je vďaka ochrannému vplyvu krajinnej pokrývky relatívne nízko ohrozené 
plošnou vodnou eróziou. Je to najmä vďaka vysokému podielu lesov v území, najmä 
v hornej časti povodia na vysokých sklonoch, kde je zvýšená predispozícia na vznik 
povrchového odtoku a tým aj vzniku plošnej erózie. Výraznejšia plošná erózia sa 
neprejavila ani území s trvalo trávnatými porastmi. Zvýšená miera erózie bola 
namodelovaná na miestach s predispozíciou na vznik sústredeného povrchového odtoku. 
Na týchto miestach môže vznikať stružková a časom až výmoľová erózia.  

Okrem prirodzených miest determinovaných tvarom reliéfu, ide najmä o umelé tvary 
reliéfu ako sú lesné a poľné cesty. Na týchto miestach môže dochádzať počas výrazných 
zrážkových udalostí k tvorbe sústredeného povrchového odtoku, ktorý vďaka svojej 
rýchlosti môže mať výrazný erozívny/deštrukčný charakter.  

Podobne ako v prípade erózie aj akumulácia erodovaného materiálu je podmienená 
okrem prirodzených bariérnych prvkov (miesta kde je povrchový odtok spomalený, alebo 
úplne zastavený) aj umelými prvkami v krajine, ako sú okreje ciest a vybudovaná vodná 
nádrž. V týchto miestach dochádza k spomaleniu povrchového odtoku a poklesu 
kinetickej energie splavenín resp. plavenín, ktoré sa začnú v týchto miestach akumulovať 
(zmena kinetickej energie na potenciálnu resp. polohovú energiu). 

Z hľadiska erózie ako ukazovateľa dosahu bolo pre modelové územie zistené: 

 Plošne nízke hodnoty sú „vďaka“ ochrannému účinku krajinnej pokrývky 

 Výraznejšie prejavy erózie vo vodných tokoch a formách reliéfu s predispozícou na 
vznik povrchového odtoku (strže, výmole, ..) 

 Výrazné prejavy erózie na nespevnených cestách (pri extrémnych zrážkových 
epizódach) 

 Akumulácia v depresných formách reliéfu, pri spomalení povrchového odtoku (napr. 
utlmujúci efekt vegetácie s vyššou drsnosťou povrchu a pri bariérnych prvkoch). 
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Obr. A-17 Aktuálna erózia v modelovom povodí (t.ha-1.rok-1), stav po opatrení. Zobrazenie 
okolia protipožiarnej nádrže.  

 

Obr. A-18 Priestorová distribúcia poklesu erózie v modelovom povodí po realizácii 
opatrenia – vybudovania protipožiarnej nádrže a cesty v rámci podopatrenia 8.3 (tmavo 
zelená) 
 

Realizované protipožiarné technické opatrenie v modelovom povodí spôsobili: 

 Zníženie rýchlosti povrchového odtoku (zníženie šmykového napätia = zníženie 
erózie) 

 Spevnenie povrchu v rizikovej oblasti sústredeného povrchového odtoku = eliminácia 
erózie na povrchu cesty 

 Zníženie erózie pod zrekonštruovanou cestou = cesta má efekt bariéry 

 Zníženie spätnej erózie (spôsobenej zvyšovaním gradientu) 

 Zvýšenie maximálnej miery akumulácie (vodná nádrž) 

 Zníženie celkovej akumulácie (znížením erózie) 
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Tab. A-3  Zhodnotenie vplyvu opatrenia na vodnú eróziu v modelovom povodí Nová 
Ľubovňa (hodnoty erózie resp. akumulácie v t.ha-1.rok-1) 

Erózia  

(t.ha-1.rok-1) MAX PRIEMER SUMA 

Akumulácia 

(t.ha-1.rok-1) MAX PRIEMER SUMA 

Bez opatrenia 54.27 0.17 997 993.3 Bez opatrenia 814.91 0.35 208 464.6 

Po opatrení 50.68 0.14 985 274.1 Po opatrení 822.92 0.33 203 639.0 

Rozdiel -3.59 -0.03 -12 719.20 Rozdiel 8.01 -0.02 -4 825.60 

2.4 Podopatrenie 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených 

lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými 

udalosťami 

2.4.1 Definícia, oprávnené činnosti, projekt 

Podopatrenie 8.4 je súčasťou opatrenia M08 Investície do rozvoja lesných oblastí a 
zlepšenia životaschopnosti lesov. Do oprávnených činností v rámci podopatrenia 8.4 
spadajú: 

 Projekty revitalizácie a obnovy lesných porastov 

 Projekty ozdravných opatrení v lesoch 

 Projekty konverzie smrečín v rozpade 

Jediným projektom, ktorého dosah na vodu a eróziu bolo možné z hľadiska dostupnosti 
údajov hodnotiť, je projekt ozdravných opatrení v lesoch Jakubany (lesný hospodársky 
celok - VLM Stará Ľubovňa), o ktorý žiadal subjekt Urbárska spoločnosť obce Jakubany 
pozemkové spoločenstvo. Výmera lesa, ktorá sa mala v rámci tohto projektu do termínu 
31.12.2018 podporiť je 3107 ha.  

Oprávnenými aktivitami, na ktoré bola v rámci projektu PRV žiadaná a poskytnutá 
podpora, boli lesohospodárske činnosti spadajúce do obnovy lesných porastov a s tým 
súvisiace konkrétne výkony (viď tab. A-4). Priestorové rozloženie činností plánovaných 
v projekte je znázornené na mape lesných porastov celku Jakubany (obr. A-19).  

Z hľadiska posúdenia potenciálneho vplyvu uvedených výkonov na zvolené špecifické 
ukazovatele (vodu a eróziu) má z nášho pohľadu najväčší a praktický jediný význam 
hodnotiť priamu obnovu kalamitných plôch a teda zalesňovacie práce realizované 
v území na deklarovanej výmere 51,3 ha (obr. A-20).  

Tab. A-4 Oprávnené činnosti obnovy lesov v rámci projektu ozdravných opatrení v lesoch 
Jakubany (podopatrenie 8.4, PRV 2014 – 2020)  
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Obr. A-19 Priestorové rozloženie činností plánovaných v projekte ozdravných opatrení 
lesov Jakubany realizovaných v rámci PRV 2014 – 2020 podopatrenie 8.4. Modro 
ohraničené polygóny predstavujú hranice povodí lokálnych vodných tokov.  

 

Obr. A-20 Priestorové rozloženie obnovy lesa (zalesňovania) plánovanej v projekte 
ozdravných opatrení lesov Jakubany v rámci podopatrenia 8.4. Modro ohraničené 
polygóny predstavujú hranice povodí lokálnych vodných tokov. 
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Z hľadiska prírodných, klimatických pomerov patrí územie lesov Urbárskej spoločnosti 
Jakubany do mierne chladného a vlhkého okrsku s priemernou ročnou teplotou 6,2 °C. 
Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v rozmedzí 600 – 1 200 mm, v závislosti od 
stúpajúcej nadmorskej výšky. Počet dní so snehovou pokrývkou je 80 – 120, priemerná 
výška snehovej pokrývky je 15,7 cm. Prevláda severozápadné prúdenie vzduchu s 
rýchlosťou 3 - 4 m.s-1. 

V rámci regionálneho geologického členenia je územie Jakubany súčasťou oblasti 
vnútrokarpatský paleogén, jednotky spišsko-šarišský paleogén,  podjednotky Levočské 
vrchy. Z hľadiska výskytu geodynamických javov je pomerne stabilné, s početne sa 
vyskytujúcimi svahovými deformáciami. 

Hydrologicky patrí do úmoria Baltského mora, je odvodňované riekou Jakubankou, 
vlievajúcou sa do rieky Poprad. 

Z pôd prevládajú kambizeme modálne kyslé prevažne hlinité a piesčitohlinité, stredne 
kamenité, so stredne veľkou retenčnou schopnosťou a strednou priepustnosťou. 

Podľa fytogeografického členenia spadá územie do oblasti západokarpatskej flóry, do 
bukovej oblasti. 

Z hľadiska historického vývoja lesov boli pôvodné jedľovo-smrekové bučiny v priebehu 
18. a 19. storočia prevažne zlikvidované z dôvodu produkcie drevného uhlia pre hutnú 
výrobu a nahradené prevažne smrekovými monokultúrami. Veľká časť územia bola 
odlesnená za účelom pastvy dobytka.  V roku 1952, po vytvorení Vojenského obvodu 
Javorina, boli pastviny zalesnené drevinami rôznej proveniencie, prevažne 
neautochtónnymi druhmi (hlavne smrekom a smrekovcom) čo bolo dôvodom nestability 
porastov, ktoré boli v rokoch 2002 a 2004 silne postihnuté vetrovou a následne 
rozvrátené podkôrnikovou kalamitou. Drevinové zloženie pred kalamitami bolo cca 85 % 
ihličnatých druhov (z toho 70% smrek a 15% jedľa) a 15% listnatých (prevažne buk) 
drevín.       

Lesné pozemky Urbárskej spoločnosti obce Jakubany pozem. spol. sú v rámci územného 
priestorového rozdelenia začlenené do LHC VLM – Stará Ľubovňa s výmerou 2 712,25 ha 
porastovej plochy. Ide o komplex lesov, nachádzajúcich sa v Levočskom pohorí, v 
prešovskom vyššom územnom celku, v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území obce 
Jakubany. 

Súčasný stav najmä smrekových porastov v danej oblasti je nepriaznivý. Väčšina 
smrekových porastov sa nachádza na kyslých stanovištiach 5. – 7. lesného vegetačného 
stupňa (LVS). Tu má smrek svoje produkčné optimum, no na druhej strane je vo zvýšenej 
miere ohrozovaný biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi, najmä podkôrnym  
hmyzom, vetrom a snehom. Vplyv na odumieranie smrečín majú v posledných rokoch aj 
klimatické zmeny. 

Medzi najvýznamnejšie  škodlivé činitele, spôsobujúce škody na porastoch patria: imisie, 
lesná zver, nežiadúca vegetácia, sucho, podkôrny a drevokazný hmyz, vietor, námraza 
a sneh.  

Informácie o záujmovom území boli prebrané z projektu ozdravných opatrení v lesoch 
Jakubany, z prílohy 1 ŽoNFP. 
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2.4.2 Teoretické východiská, rozbor poznatkov  

Diskusie o problematike vplyvu lesa a lesohospodárskych opatrení  na vodný režim trvajú 
už viac ako 100 rokov. Mnohé zo spracovaných lesnícko-hydrologických štúdií sa 
sústreďujú na vplyv lesa na celkový odtok, ako napr. Bosch a Hewlett (1982), Seuna 
(1999), Best et al. (2003), MacDonald a Stednick (2003), Andreassian (2004), Jones a Post 
(2004), Pekárová et al. (2005), Hegg et al. (2006).  

Rozdielnosť stanovištných podmienok i samostatných lesných porastov a rôzne metódy 
skúmania podmienili aj rozdielnosť názorov na niektoré výsledky lesnícko 
hydrologického výskumu, i rozdielne názory na ovplyvňovanie jednotlivých zložiek 
kolobehu vody lesom. Autori, McCulloch a Robinson (1993), roztriedili štúdie povodí 
venované vplyvu lesa na kvantitatívne aspekty hydrologického cyklu na tri hlavné typy: 

Korelačné štúdie – založené na porovnaní odtoku medzi dvoma rozdielnymi povodiami s 
rôznou vegetáciou a inými charakteristikami. Výhodou týchto štúdií je okamžité získanie 
výsledkov. Naopak nevýhodou je, že neexistujú úplne identické povodia, ktoré by sa líšili 
iba rôznorodosťou vegetácie.  

Štúdie jedného povodia – tvorba odtoku v povodí štatisticky súvisí so stavom vegetačného 
povrchu (odlesnenie, zalesnenie). V tomto type štúdie sa vyskytuje aj otázka vplyvu 
premenlivosti klímy na kolobeh vody v prírode. 

Experimentálne štúdie zdvojeného povodia – hydrologické podmienky sú pozorované v 
dvoch podobných povodiach počas kalibračnej periódy, pričom jedno z povodí podlieha 
zmene vo vegetačnom povrchu a druhé ostáva nezmenené, referenčné. Porovnanie 
výsledkov z týchto dvoch povodí, a to pred a po vegetačnej zmene poskytuje možnosť 
identifikovať efekty klimatickej premenlivosti.  

Ďalší autor, ktorý sa zaoberal podobnými štúdiami je Hibbert (1967), ktorý zovšeobecnil 
výsledky 37 celosvetových experimentov nasledovne:  

• odlesňovanie spôsobuje zvýšenie odtoku,  

• zalesňovanie naopak znižuje odtok,  

• reakcie povodia sú premenlivé a často nepredvídateľné. 

Autori Bosh a Hewlett (1982) podporili prvé dve Hibbertove teórie. Uviedli však, že 
reakcia povodia na vegetačné zmeny je predpovedateľná. Dopad zmeny vegetácie na 
odtok v povodí sa znižuje v postupnosti ihličnatý les, listnatý les, kroviny, pastviny. Zmena 
v ročnom úbytku vody je asi 40 mm na každých 10 % zmeny v ihličnatých lesných 
porastoch. V prípade listnatých lesov je zmena asi 25 mm. Zmeny odtoku sú významné 
hlavne v oblastiach bohatých na zrážky. Vplyv odlesňovania v týchto regiónoch v 
porovnaní so suchými oblasťami sa vyznačuje rýchlejším rastom novej vegetácie. Môžeme 
teda uvažovať s tým, že po zalesnení sa odtok znižuje úmerne s rastom novej vegetácie a 
zvyšuje sa po odlesňovaní úmerne s regeneráciou povrchu. 

Podľa Andreassiana (2004) majú lesy bezpochybne veľkú zásluhu na vodnej rovnováhe 
v povodí a majú väčšiu spotrebu vody ako iné typy vegetácie. Výsledkom odlesňovania je 
zvýšenie odtoku, a naopak zalesňovanie vedie k jeho zníženiu. Avšak, stále nie sú 
dostatočne známe dôsledky starnutia lesných porastov alebo zhusťovania lesnej 
pokrývky. Vertessy et al. (1998, 2001) zdokumentoval, že 48 % zmien v odtoku je 
prisudzovaných zmenám v transpirácii, 45 % prináleží zmenám intercepcie a 7 % je 
vďaka vyparovaniu z pôdy v lesoch. 
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Publikované výsledky rôznych štúdií poukazujú na to, že dôsledky odlesnenia na vodnú 
hodnotu snehu a jeho topenie sú variabilné. Prejavujú sa ako kombinovaný efekt zmeny 
intercepcie, ukladania a topenia snehu. Zvýšenie odtoku zodpovedá zníženiu výparu 
spôsobenému odlesnením (Swanson, 1982). Odlesnenie vo všeobecnosti vedie k 
dočasnému zvýšeniu kulminačných prietokov (Seuna, 1999, Talbot a Plamondon, 2002). 
V súvislosti s rastom novej vegetácie sa režim odtoku vracia do pôvodného stavu. 

Pri zadržiavaní zrážok zohráva veľkú úlohu stav a kvalita lesa ako zložitého systému, 
nielen rozloha, ktorú stromy pokrývajú. Stromy síce predstavujú najviditeľnejšiu, ale 
predsa len veľmi malú časť tohto celého systému. V rovnakých fyzikálnych podmienkach 
pri tvorbe odtokových procesov závisí vplyv lesa na odtok aj od druhovej skladby lesa, 
štruktúry, veku lesných porastov, prirodzenosti ekosystému a od mnohých ďalších 
parametrov. Lesy v porovnaní s inou vegetáciou urýchľujú kolobeh vody v povodí. Ich 
najväčší význam (okrem hospodárskeho a estetického) je v tom, že najlepšie chránia 
krajinu pred eróziou pôdy a vytvára sa v nich vrstva organickej pôdy, ktorá zvyšuje 
retenčnú kapacitu povodí.  

Konkrétny účinok lesných porastov v povodí môže byť veľmi špecifický, keďže odtok je 
determinovaný komplexom faktorov, z ktorých viaceré môžu pôsobiť protichodne a 
komplikovať tak správanie sa celého zrážkovo - odtokového systému v danom povodí. 
Určujúcimi faktormi výsledného odtokového množstva a jeho časových zmien sú najmä:  

 geomorfologická charakteristika reliéfu (sklonitosť, reliéfova členitosť a pod.),  

 hydrogeologická stavba povodia (charakter priepustnosti hornín, prítomnosť 
zvodnených vrstiev a pod.),  

 meteorologické podmienky (dĺžka trvania a intenzita zrážok, spolupôsobenie 
horizontálnych zrážok a pod.),  

 vodná bilancia lesných porastov (intercepcia, zásoby pôdnej vody, stav lesnej cestnej 
siete vo vzťahu k povrchovému odtoku a pod.),  

 celková lesnatosť povodia a štruktúra nelesnej krajiny povodia (Minďáš a Škvarenina, 
2010). 

Experimenty v Čechách a na Morave s odlesnenými povodiami, nepreukázali radikálne 
zmeny v zrážkovo - odtokových vzťahoch (Kantor a Šach, 2002). Z týchto experimentov 
vyplýva, že zatiaľ nie je jednoznačne dokázané, že zalesnené povodia znižujú odtok z 
povodia, čo je spôsobené rýchlou regeneráciou nízkych porastov, ktoré prevezmú 
hydrologickú funkciu lesného porastu. 

Podľa ďalšej štúdie, les podstatne znižuje nebezpečenstvo povodní, čo je v hornatých 
krajinách, ako je Slovensko, obzvlášť významné. Zo zrážok, ktoré sa dostávajú do lesného 
porastu, sa 20 % zachytí v korunách ako tzv. intercepčná strata a 2 % stekajú po kmeňoch 
stromov k povrchu pôdy. Fyzikálny výpar a transpirácia bylinnej vegetácie tvorí 18 % a 
povrchový odtok po nenarušenej pôde len menej ako 1 %. Veľmi vysoké je množstvo vody 
transpirované hlavným porastom, čiže spotreba vody lesnými drevinami, ktorá dosahuje 
až 43 %. Na odtok do spodín alebo podzemných vôd zostáva tak zvyšných 16 % (Bublinec, 
2008). Les je teda naozaj schopný čiastočne znížiť povodňové prietoky, táto schopnosť sa 
však prejaví len v malých povodiach do cca 100 km2. U väčších povodí sú stav lesa a jeho 
výmera prevážené inými faktormi. Povodniam na väčších riekach sa nedá 
lesohospodárskymi opatreniami zabrániť (ForestPortal, Les a kvantita vody, dostupné 
online). 
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Lesná pôda pretkaná makropórmi po zbytkoch koreňov stromov a s vysokou infiltračnou 
schopnosťou pre zrážkovú vodu dopadajúcu k povrchu pôdy je vynikajúca retenčná nádrž 
pre podzemné vody. Pre vysokú infiltračnú schopnosť lesných pôd, zvlášť pôd listnatých 
lesov, sa plošný povrchový odtok v lesoch prakticky nevyskytuje a zrážková voda 
dopadajúca k povrchu pôdy plynule vsakuje najskôr do vrchnej vrstvy pôdy obohatenej 
humusom, kde sa hromadí a voľne prúdi do ďalších vrstiev a do podložia. Povrchový 
odtok sa tvorí len v hydrografickej mikrosieti, t.j. v drobných úpadoch, ťažobných linkách 
a lesných cestách. Tento proces vysvetľuje, prečo lesné porasty môžu tlmiť povrchový 
odtok a zvyšovať odtok podpovrchový a podzemný (Švihla, 2001). 

Zovšeobecňujúce poznatky o vplyve celkovej lesnatosti povodia, ktoré uvádza Valtýni 
(1986) hovoria o tom, že najvýraznejšie je ovplyvňovaný maximálny špecifický odtok vo 
flyšových oblastiach (čo sa potvrdilo aj v lete 1997 - v oblasti Kysúc, Torysy atď.), kde aj 
malý pokles v lesnatosti sa odrazil vo výraznom zvýšení maximálnych odtokových 
množstiev a ich rozkolísanosti. Najmenej je odtok ovplyvnený zmenou lesnatosti v 
povodiach, ktoré sú na karbonátových podložiach, kde rozhodujúcu úlohu zohráva 
horninové prostredie a transformácia zrážok do podzemných vôd. Tam je účinok zmeny 
lesnatosti na odtok približne polovičný ako vo flyši (Minďáš et al., 1998).  

Vplyvu lesných ekosystémov na odtokové pomery územia sa u nás na pokusnom povodí 
Kysuce a Predmieranky venoval Čaboun (2005). Uvádza, že celkový ročný odtok zo 
zalesnených povodí sa pohybuje v rozmedzí 0.75 – 1.04 % odtoku z poľnohospodárskych, 
pritom však lesný porast môže znížiť maximálny odtok až o 50 %. Veľký význam má pri 
tom druhová, veková a priestorová štruktúra lesa. Svahový odtok v rôznych štádiách 
obnovy lesa sledoval na experimentálnom povodí Šach (2006). V práci poukazuje na 
relatívne rýchlu obnovu retenčných vlastností lesa po ťažbe dreva. 

Hodnoteniu vodného režimu lesného porastu (rozdielu medzi bukovým a smrekovým 
lesom) sa venovali vo svojom článku Kantor a Šach (2002), ktorí uvádzajú, že funkcia 
lesného porastu počas zrážkovo-odtokového procesu je mimo iné závislá na skladbe, veku 
a zdravotnom stave lesa. Z výsledkov ich práce vyplýva, že povrchový odtok a následná 
erózia pôdy v lesných porastoch je zanedbateľná a toto konštatovanie platí nielen pre 
prirodzené lesy, ale i pre lesy hospodárske. Dokonca ani na holoruboch sa nevyskytujú 
erózne procesy (s výnimkou kamenistých lokalít s plytkou pôdou) v dôsledku vyrúbania 
stromov, ale vždy sú prejavom zle organizovaného nasadenia a pohybu ťažkých lesných 
mechanizmov a inej činnosti človeka. Ďalej uvádzajú, že absencia povrchového odtoku 
v lese oproti častému výskytu na poľnohospodársky obhospodarovanom území je prvým 
a veľmi významným predpokladom tlmenia povodní v krajine. 

Zmena smrekových monokultúr na zmiešané porasty je prioritou z pohľadu ekologickej 
stability, trvanlivosti produkcie. Výskumy však jednoznačne potvrdili fakt, že samotný 
faktor zvýšeného podielu listnatých druhov lesných drevín nezníži hrozbu povodní. 
Listnaté dreviny sú totiž vzhľadom k bezlistému stavu v mimovegetačnom období 
a menšej biomase asimilačných orgánov schopné zadržať a odčerpať menej zrážkovej 
vody ako dreviny ihličnaté. Komplexný výskum intercepcie lesných porastov v oblasti 
Poľany uskutočnený Minďášom (2000), taktiež poukázal na veľké rozdiely v intercepcii 
medzi listnatými a ihličnatými porastmi v závislosti od ročného obdobia. 

Lesy na rozdiel od nelesných ekosystémov tlmia veľmi ľahko prívalové zrážky s úhrnom 
do 50 mm. Súvislé zrážky do 100 mm sa už prejavujú zvýšením odtoku z lesa, ale 
z pohľadu vodohospodárskej účinnosti sú považované ešte za prijateľné. Za kritickú 
hranicu pre účinné tlmenie povodní lesom možno považovať úhrn 150 – 200 mm súvislých 
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zrážok. Pri takomto úhrne je lesná pôda celkom nasýtená vodou. Nastáva nekontrolovaný 
spontánny odtok vody celým pôdnym profilom, ktorá môže vystúpiť na povrch a odtekať 
povrchovým odtokom, a to bez ohľadu na druhovú skladbu lesa alebo spôsob 
hospodárenia. Les tak možno prirovnať k vodnej nádrži, ktorá má svoje kapacitné 
možnosti. 

Bronstert et al. (2002) vo svojej práci uvádzajú aj celkový prehľad možných vplyvov 
zmeny vo využívaní krajiny na tvorbu odtoku a diskutujú o modeloch určených na 
simuláciu hydrologickej odozvy na tieto zmeny a spôsobe, akým modely používané na 
predpovede povodňových situácií zohľadňujú spôsob využívania krajiny. Binley et al. 
(1991) ukázali, že zmeny využitia územia môžu značne ovplyvniť hydrogram odtoku. 
Matheussen et al. (2000) analyzovali vplyv zmeny vegetačného krytu na hydrologickú 
odozvu povodia za posledných 100 rokov. Použité boli dva scenáre rozloženia 
vegetačného krytu. Prvý scenár predstavoval historický kryt pred 100 rokmi, druhý 
scenár ukazoval súčasný stav porastu. Výsledky tejto analýzy ukázali, že vek porastu bol 
ukazovateľom, ktorý najviac vplýval na hydrologické správanie povodia. 

Autori Thomas a Megahan (1998) skúmali vplyv ťažby dreva na odtok, pričom sledovali 
tri malé povodia (60-101 ha - úplne odlesnené bolo jedno z nich, v jednom povodí bolo 
odlesnených 31 % plochy a ťažobné cesty v ňom zaberali 6 % plochy, jedno povodie bolo 
bez ťažby a slúžilo ako kontrolné) a tri väčšie povodia (60-600 km2). Výsledky ukázali, že 
ťažba nemala žiadny vplyv na odtok v jednom väčšom povodí, nie úplne presvedčivé boli 
výsledky pre ďalšie dve väčšie povodia. Čo sa týka malých povodí, na úplne odlesnenom 
povodí vzrástol maximálny odtok až o 90 %, na povodí s 31 % odlesnenými plochami 
vzrástol o 40 %. Autori ďalej píšu, že po čase sa vplyv ťažby dreva na odtok znížil, ale bol 
stále evidentný aj po rokoch (20-tich pri úplne odlesnenom povodí a 10-tich pri čiastočne 
odlesnenom). 

Podľa práce Konôpka (2012) možno prostredníctvom správneho manažmentu lesov 
vplývať na: a) vyrovnanosť odtoku z povodia, zníženie jeho maxima a zvýšenie minima, 
b) vodnosť riek a zníženie strát výparom, c) zvýšenie podzemného odtoku a zvýšenie 
zásob vodných zdrojov, d) kvalitu a hygienu vody, zníženie znečistenia, mineralizácie, 
eutrofizácie a pod., e) ochranu pôdy pred deštrukciou povrchovými vodami, lavínami a 
inými škodlivými procesmi, f) tvorbu pôdy a zvyšovanie jej úrodnosti, zvyšovanie obsahu 
prístupných živín, zvyšovanie sorpčnej schopnosti, mikrobiálnej aktivity a pod.  

2.4.3 Navrhovaná metodika a koncept riešenia  

Pre účely kvantitatívneho hodnotenia strednodobého a dlhodobého dosahu lesníckych 
opatrení, realizovaných v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 v projekte 
ozdravných opatrení na území Urbariátu Jakubany v rámci podopatrenia 8.4 navrhujeme 
prioritne  hodnotiť vplyv zalesňovania (obnovy lesa) a výchovných zásahov, ktoré môžu 
mať teoretický vplyv na špecifické ukazovatele dosahu - vodu a eróziu. 

Z metodického hľadiska sa erózia pôdy tradične monitoruje priamym zisťovaním 
pomocou eróznych kolíkov, usadeninových meračov (deluometrami) alebo klasickými 
geodetickými zariadeniami (Evans et al., 2005; Clarke et al., 2006; Haas et al., 2007; Haas 
2008; Della Seta et al., 2009). Tieto spôsoby sú ale relatívne časovo, fyzicky a ekonomicky 
náročné. Získané informácie sú navyše limitované časovým a priestorovým rozlíšením. 
Širšia priestorová interpretácia v členitých lesných oblastiach je tak na záver výrazne 
obmedzená. 
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Pre kvantitatívne hodnotenie stavu a zmien rôznych objektov (lesných porastov, pôdy 
atd) sa stále intenzívnejšie využíva laserové skenovanie (LiDAR) ako inovatívna 
technologická alternatíva diaľkového prieskumu zeme. Výhodou je veľké množstvo 
informácií získané v trojrozmernom priestore za relatívne krátky čas. K hodnoteniu 
erózie pôdy je možné využiť nasledovné LiDAR platformy:  

 letecké laserové skenovanie (ALS),  

 terestrické laserové skenovanie (TLS) ako aj  

 mobilné terestrické laserové skenovanie (MLS) 

Monitoring vývoja vegetácie a erózie vo vzťahu k kvantitatívnemu hodnoteniu dosahu 
obnovných lesníckych opatrení realizovaných v rámci 8.4 (zalesňovaniu a výchove) 
navrhujeme vykonávať na dvoch úrovniach: 

1. Úroveň (rámcová, diaľková, letecká) 

Technológia: Letecké laserové skenovanie – pilotované alebo nepilotované lietadlo 

Rozsah: Celé záujmové územie (výmera cca 150 km2) 

Cyklus: 3 až 5-ročný interval (štandard) 

Výstup: 
 Vegetačná maska (50 cm pixel) – mapovanie stavu a vývoja vegetácie na 

regionálnej úrovni; 
 Digitálny model terénu (50 cm pixel) – mapovanie stavu a vývoja erózie pôdy na 

regionálnej úrovni; 

Orientačná kalkulácia nákladov: 

 ALS cez GKU a NLC: 0 EUR (pozn.: začiatok 2019 s pokračovaním v 3-ročných 
intervaloch) 

 ALS cez NLC: 200 EUR s DPH/km2, spolu cca 30.000 EUR + personálne, cestovné 
a iné náklady 

 ALS cez ÚEL SAV: 10.000 EUR s DPH/km2 (pozn.: bezpilotné zariadenie) 

Definovanie rizík: 

 Alternatíva „ALS cez GKU a NLC“ nemusí poskytnúť dostatočne presné ALS dáta 
 Alternatíva „ALS cez SAV“ nie je zatiaľ preverená 

2. Úroveň (precízna, detailná, pozemná) 

Technológia: Mobilné laserové skenovanie 

Rozsah: Vybrané časti záujmového územia 

Cyklus: 1-ročný interval (štandard) + po enormných zrážkach (nadštandard) 

Výstup: 
 Veľmi presný digitálny model terénu (5 cm pixel) – mapovanie stavu a vývoja 

erózie pôdy na lokálnej úrovni 

Orientačná kalkulácia nákladov: 

 MLS cez NLC: 2.000 EUR s DPH/ha (pozn.: kalkulácia obsahuje Mzdové náklady, 
PHM a amortizáciu zariadení) 

Definovanie rizík: 
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 Technológia nie je zatiaľ obstaraná 
 Technológia nie je zatiaľ preverená 

Nakoľko v súčasnosti neexistujú žiadne relevantné údaje z územia lesov Jakubany, ktoré 
by bolo možné korektne zhodnotiť (dlhodobý vývoj zrážok, historické prietoky, odtok, 
erózia) a obnova lesa (zalesňovacie práce) boli v rámci projektu PRV ukončené len 
k 31.12.2018,  ako koncept riešenia navrhujeme v budúcnosti riešiť pomocou založenia 
demonštračného objektu na strednodobý a dlhodobý monitoring dosahu realizovaných 
opatrení na hydrologické a erózne procesy.  

Vzhľadom na relatívne malú vzdialenosť modelových lokalít Nová Lubovňa a lesov 
urbariátu Jakubany navrhujeme, aby bolo demonštračné územie pravidelne (každých 3, 5 
až 10 rokov) letecky skenované cez LiDAR, a to súčasne pre obe monitorované 
podopatrenia - 8.4 Ozdravné opatrenia lesov Jakubany aj (8.3) vybudovanie 
protipožiarnych objektov (nádrž, cesta) pre Novú Lubovňu (obr. A-21).  Týmto spôsobom 
by sa plošne a bezkontaktnými diaľkovými metódami relatívne precízne monitoroval 
pokalamitný vývoj lesa a vegetácie na podporenom a nepodporenom (referenčnom) 
území.  

 

Obr. A-21.  Poloha lesných porastov v Urbariáte Jakubany (8.4) a susedného modelového 
povodia v Novej Ľubovni riešeného v podopatrení 8.3. Uvedené dve územia navrhujeme 
kvôli územnej blízkosti ako demonštračný objekt pre budúce dlhodobé hodnotenie 
dosahu opatrení PRV na vodu a eróziu, a to formou pravidelného leteckého skenovania 
danej oblasti (Lidar s vysokým rozlíšení).   
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Zároveň k sledovaniu reálnych zrážkovo-odtokových pomerov v území pozemkového 
spoločenstva Urbariátu Jakubany navrhujeme založiť systém podporných terestrických 
meraní prvkov hydrologickej bilancie v dotknutých lesných porastov. Do výberu lokality 
navrhujeme zahrnúť menšiu časť územia (toku) výrazne postihnutého kalamitou 
a zároveň s realizovaným opatrením (zalesňovanie kalamitných plôch v rámci M15). 
Eliminovať je potrebné vplyv iných faktorov s vyššou váhou (napr. trvalá lesná cestná sieť 
aj dočasné sprístupňovacie cesty, sklady odvozné miesta atď.). Kontinuálny monitoring 
meteorologických prvkov, najmä zrážok by prebiehal s využitím prístrojovej 
infraštruktúry: automatických zrážkomerov (4 ks za cca 3000,- EUR) a automatickej 
meteorologickej stanice v základnom vybavení s diaľkovým online prenosom dát cez 
internet (1 ks cca 3000,- EUR). 

Monitorovanie a kontinuálne meranie prietokov priamo v území by si vyžiadalo založenie 
nového prietokomerného profilu na „problémovom“ toku s rizikom povodní a eróznych 
procesov v území Jakubany, čo je možné potenciálne riešiť cez Vodohospodársky podnik 
SR, ktorý by v rámci poskytnutia služby profil vybudoval a bol by budúcim providerom 
podrobných hydrologických dát . 

Ako je zrejmé už z vyššie uvedených informácií, veľká časť navrhovaného konceptu 
riešenia pre budúce zhodnotenie dosahu ozdravných opatrení v lesoch Jakubany na vodu 
a eróziu, sa opiera o zabezpečenie celkovo nákladnej logistiky – technického vybavenia 
(prístroje, zrážkomery) alebo poskytovania služieb (letecké skenovanie, vodomerný 
profil), ktoré sú podmienené extra finančnou podporou v budúcnosti.  

2.5 Podopatrenie 12.2 - Kompenzačné platby v rámci sústavy 

NATURA 2000 na lesný pozemok 

2.5.1 Definícia a charakteristika opatrenia, analýza 

súčasného stavu 

Podopatrenie 12.2 Kompenzačné platby v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný 
pozemok, spadá do opatrenia M12 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a podľa 
rámcovej smernici o vode (článok 30). Cieľom podopatrenia 12.2 je: 

Podpora a starostlivosť o lesné pozemky v územiach NATURA 2000 spadajúcich do 5. 
stupňa ochrany a lesné pozemky mimo území NATURA v 5. stupni ochrany podľa 
podmienok stanovených pre podporu. 

Oprávneným prijímateľom podpory sú súkromní obhospodarovatelia lesa alebo 
združenie súkromných obhospodarovateľov lesa s právnou subjektivitou. Podľa 
dokumentu PRV 2014–2020 je podpora pre súkromných správcov lesov a združenia 
súkromných správcov lesov spojená so smernicami 92/43/ EHS a 2009/147/ES a v rámci 
tohto opatrenia sa poskytuje na kompenzáciu nákladov a straty príjmov v dôsledku 
znevýhodnenia v príslušných oblastiach iba v súvislosti s vykonávaním týchto smerníc. 
Formou a druhom podpory je teda ročná kompenzačná platba. 

Smernica 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva a smernica 92/43/EHS o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín boli transponované 
do legislatívy SR prostredníctvom zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Európska sústava chránených území NATURA 2000 teda pozostáva z dvoch čiastočne sa 
prekrývajúcich sietí, ktorých vyhlasovanie a obhospodarovanie je monitorované a 
usmerňované Európskou komisiou: 
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 osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - ustanovené na základe 
smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia (CHVÚ)  

 osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - ustanovené na 
základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu 
(ÚEV) 

Podľa Zelenej správy (2018), celková výmera porastovej pôdy SR je 1,946 mil. ha 
(www.mpsr.sk). Celková výmera území európskej sústavy NATURA 2000 (vzájomne sa 
prekrývajúce plochy ÚEV a CHVÚ sú započítané len raz) na Slovensku je približne 1 463 
tis. ha (z toho okolo 951 tis. porastovej  pôdy)  

Slovenská republika má v súčasnosti schválený národný zoznam 41 chránených vtáčích 
území (CHVÚ) nachádzajúcich sa na výmere lesných porastov okolo 836 tis. ha. Čo sa týka 
území európskeho významu, v roku 2017 došlo k aktualizácií databázy území NATURA 
2000, v rámci ktorej sa celkový počet ÚEV zvýšil zo 473 na 642. Podiel ÚEV z rozlohy 
Slovenska tak vzrástol z 11,9 % na 12,5 % (Zelená správa 2018). Približne 51,6 % výmery 
CHVÚ sa prekrýva s ÚEV alebo chránenými územiami, na zvyšnej výmere 48,4 % platí 
prvý stupeň ochrany a obmedzenia vyplývajúce z jednotlivých vyhlášok, ktorými boli 
vyhlásené CHVÚ.  

Podľa aktuálnych podkladov štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) sa chránené územia v  
5. stupni ochrany nachádzajú na celkovej výmere cca 95 008 ha. Výmera chránených 
území v najprísnejšom 5. stupni ochrany a zároveň spadajúcom do systému NATURA je 
87 541 ha. Výmera chránených území nachádzajúcich sa v 5. stupni ochrany, 
ale patriacich mimo sústavy území NATURA 2000 je 7 478 ha (tab. A-5). Mapové 
zobrazenie území NATURA 2000 (v členení na CHVÚ a ÚEV) a chránených území v 5. 
stupni ochrany prezentuje obr. A-22.   

Tab. A-5 Výmera chránených území (CHÚ) v SR nachádzajúcich sa v 5. stupni ochrany 
v rámci a mimo rámca európskej sústavy NATURA 2000 na Slovensku (stav k roku 2017) 

Územie - kategória Výmera [ha] 

CHÚ v 5. stupni ochrany      95 008,9 

CHÚ v 5. stupni ochrany v rámci sústavy NATURA 2000      87 541,2 

CHÚ v 5. stupni ochrany mimo sústavy NATURA 2000         7 478,2 

 

http://www.mpsr.sk/
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Obr. A-22.  Mapové zobrazenie území NATURA 2000 (CHVÚ a ÚEV) a chránených území 
v 5. stupni ochrany (stav k roku 2017) 

Z dokumentu PRV 2014–2020 (verzia po 3 modifikácii schváleného EK 13. apríla 2018) 
vyplýva, že aj keď je rozloha území NATURA 2000 v SR značne rozsiahla, podľa“Analýzy 
možností poskytovania platieb z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 
prostredníctvom opatrenia Platby v rámci sústavy NATURA 2000“ do systematickej 
podpory prostredníctvom programu rozvoja vidieka môžu byť zaradené na lesných 
pozemkoch len ÚEV v 5. stupni územnej ochrany plus 5 % rozlohy území mimo plôch ÚEV, 
na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť ochrany 5. stupňa. Iba v týchto územiach vzniká 
systematické obmedzenie výkonu hospodárskej činnosti s kriteriálnou platbou nad 25 
€/ha. 

2.5.2 Územie v rámci SR, podporené lesné pozemky 

V rámci PRV 2014–2020 a podopatrenia 12.2 bol k dispozícii k ďalším analýzam prehľad 
o 115 zaregistrovaných žiadostiach týkajúcich sa spolu 1844 lesných porastov (JPRL), na 
celkovej výmere 16 567 ha (výmera na ÚEV) plus 939,3 ha (výmera stanovená mimo 
ÚEV). Priestorovú lokalizáciu dotknutých lesných porastov (žiadateľských subjektov) 
s podporou kompenzačných platieb v rámci podopatrenia 12.2 dokumentuje obr. A-23, 
ktorý zároveň zobrazuje aj rozloženie všetkých chránených území s 5. stupňom ochrany 
(stav k roku 2017). Pre komplexnosť pripájame polohu porastov podporených v rámci 
12.2 na podklade území sústavy NATURA 2000 (obr. A-24). 
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Obr. A-23 Priestorová distribúcia lesných porastov (JPRL) zahrnutých do žiadostí 
o kompenzačné platby v územiach NATURA 2000 na lesný pozemok v rámci 
podopatrenia 12.2, na podklade chránených území v 5. stupni ochrany (stav k roku 2017) 

 

 

Obr. A-24 Priestorová distribúcia lesných porastov (JPRL) podporených v rámci 
opatrenia M12 (podopatrenie 12.2) na podklade území sústavy NATURA 2000 (stav 
k roku 2017) 
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2.5.3 Navrhovaná metodika a koncept riešenia  

Vplyv bezzásahovosti v 5. stupni ochrany v NATURA 2000 vo vzťahu k vode 

a erózii  

V chránených územiach s 5. stupňom ochrany situovaných v rámci sústavy NATURA 2000 
alebo aj mimo nej prirodzene prevládajú lesné komplexy ponechané dlhodobo bez 
zásahu.  Mnohé z týchto chránených lesných komplexov boli najmä v ostatných 2 
desaťročiach rozvrátené veľkými vetrovými kalamitami (Alžbeta 2004, Žofia 2014 atď.) 
a následnými kalamitami podkôrneho hmyzu. Tieto územia sa teda už v 
zmysle legislatívneho rámca nachádzajú prevažne v zónach bezzásahovosti a nemôžu 
slúžiť na demonštráciu vplyvu štandardnej ťažbovej činnosti na protipovodňovú či 
protieróznu funkciu lesov.  

Je známe, že hoci lesy majú v porovnaní s inými ekosystémami vyšší potenciál zmierňovať 
priebeh povodňových vĺn, nemajú schopnosť zabrániť povodniam úplne (ForestPortal, 
Les a kvantita vody, dostupné online). Predispozícia pre vznik povodní vyplýva najmä 
z prírodných, geograficko-klimatických a geomorfologických podmienok povodia, ktoré 
bývajú v prísne chránených oblastiach práve najzraniteľnejšie s ohľadom na deštrukčné 
erózne procesy a retenciu pôd (strmé svahy, nevyvinuté horizonty pôdy, plytké koreňové 
systémy drevín a podobne). 

Vplyv lesa na povodne býva často preceňovaný. Publikácia FAO „Lesy a voda“ (2008) 
napr. zdôrazňuje, že navzdory vžitej predstave, lesy nie sú „špongiou“ absorbujúcou vodu 
– touto špongiou je pôda. Lesy totiž zároveň fungujú ako „pumpa“, ktorá je schopná do 
určitej miery túto špongiu vysušovať (cez proces transpirácie a desukcie) a tým ju 
pripraviť na prijatie ďalšej vody. Retenčná funkcia lesných ekosystémov môže byť 
pokalamitným rozpadom lesov na súvislých plochách do určitej miery a určitého času 
zhoršená, avšak pôda, jej vlastnosti a regulačný potenciál ostávajú rovnaké. Platí to 
u lesov obhospodarovaných aj lesov, v ktorých bola ťažba z dôvodu ochrany prírody 
zákonom vylúčená. 

Navzdory zaužívanej laickej predstave, že najúčinnejšiu ochranu proti povodniam 
poskytujú najstaršie lesy, výskumy z experimentálnych povodí, napr. Hubbard Brook a 
Caspar Creek v USA, dokazujú, že už niekoľkoročný lesný porast dosiahne hodnoty odtoku 
porovnateľné s porastom pred ťažbou. Nezáleží pritom zásadne na tom či ide o mladé 
lesné porasty z umelej obnovy, alebo o plochy odumretého lesa s rozvinutou spodnou 
etážou v rámci nástupu prirodzenej obnovy.   

Ideálnym stavom je, keď regulovaný vodný režim v lesnom prostredí môže dlhodobo 
zabezpečovať les vitálny, stanovištne vhodný a štrukturovaný. Odumreté stojace stromy 
majú z dôvodu straty asimilačného aparátu (listy, ihličie) nižšiu schopnosť zachytiť 
zrážky (nižšiu intercepčnú kapacitu) a tým prechodne znížený potenciál regulovať 
priebeh prívalových dažďov. Po čase sa v prízemnej vrstve pod odumretým porastom 
rozvinie bylinná vegetácia alebo nastane prirodzená obnova (najprv pionierských potom 
cieľových drevín) takže túto funkciu preberie do určitej miery a do istého času táto vrstva. 
Tá má zároveň význam aj v ochrane pôdy proti erózii.  

Z podstaty podopatrenia 12.2 v PRV 2014–2020 vyplýva, že kompenzačné platby za 
„nehospodárenie“ na lesných pozemkoch v 5. stupni ochrany má možnosť získať každý 
súkromný obhospodarovateľ lesa, ktorý podá žiadosť o podporu. Účinok podpory na 
špecifické ukazovatele (vodu a eróziu) však nie je možné kvantifikovať vo väzbe na 
realizáciu/nerealizáciu opatrenia, nakoľko v daných územiach je lesohospodárska 

http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekologia-a-monitoring-lesa/funkcie-lesov-a-kategorizacia-lesov/Stranky/les-a-kvantita-vody.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekologia-a-monitoring-lesa/funkcie-lesov-a-kategorizacia-lesov/Stranky/les-a-kvantita-vody.aspx
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činnosť úplne vylúčená zo zákona o ochrane prírody, bez ohľadu na to či bola 
kompenzačná platba v rámci PRV poskytnutá alebo nie. Pre porovnávanie účinku 
s podporou a bez podpory chýba referenčný stav.  

Koncept riešenia tejto časti úlohy preto spočíva v zhodnotení a analýze prírodných 
podmienok v porastoch a na lesných pozemkoch, ktoré boli súčasťou podpory 
v podopatrení 12.2, a to so zreteľom na faktory relevantné k špecifickým ukazovateľom - 
vode a erózii. Ďalej prezentované výsledky vznikli analýzou vrstiev (rastre, vektory) 
klímy, hydrológie, terénu a pôdy dostupných buď z Atlasu krajiny SR (2002) alebo z 
podkladových máp a databázy NLC.  

2.5.4 Výsledky, analýza stanovištných podmienok 

v územiach s podporou 

Z analýzy prírodných podmienok lesných porastov, ktoré boli súčasťou žiadostí 
o podporu v rámci podopatrenia 12.2 vyplynulo, že až 56 % ich výmery sa nachádza 
v horských polohách, t.j. v nadmorskej výške nad 1000 m n.m., 31,7 % sa nachádza vo 
výškovej kategórii od 600 do 1000 m n.m. a len 12.4 % v polohách do 600 m n.m. (obr. A-
25a). Z hľadiska rozloženia sklonitosti svahov v  podporených lesných územiach 
frekvenčný histogram ukazuje, že 28 % dotknutých pozemkov sa nachádza v kategórii so 
sklonom do 20°, až 41 % výmery dotknutých pozemkov sa nachádza v kategórii so 
sklonom od 21° do 30°, tretina (30 %) rozlohy s podporou má sklon nad 30°, a len 1 %  
pozemkov dosahuje sklon nad 40° (obr.  A-25b) 

S rozložením nadmorských výšok súvisí aj distribúcia ročných úhrnov zrážok 
v jednotlivých kategóriach, podľa ktorej vidíme, že štvrtina 25,3 % výmery lesných 
pozemkov s podporou v rámci 12.2, je dotovaných priemernými ročnými úhrnmi zrážok 
od 800 do 1000 mm, a až vyše polovica rozlohy (55,8 %) má úhrn zrážok od 1000 do 1600 
mm za rok (obr.  A-25c). Z hľadiska režimu odtoku dominuje v dotknutých územiach 
snehovo-dažďový režim odtoku (76,8%) typický pre stredohorské oblasti (obr.  A-25d). 
Režim odtoku bol stanovený s ohľadom na prevládajúci zdroj zásobovania povrchových 
tokov a podľa rozdelenia odtoku počas roku na základe analýzy priemerných mesačných 
prietokov, atmosférických zrážok a teploty vzduchu za dlhodobé referenčné obdobie. 
V týchto oblastiach sa najvyšší priemerný mesačný prietok (Q, m3.s-1) dosahuje v apríli 
alebo máji a minimum v januári alebo februári, prípadne v septembri až októbri (Atlas 
krajiny SR, 2002).  

Potenciálna vodná erózia pôdy bola odvodená na základe matematického modelu 
a upravenej rovnice USLE (Universal Soil Loss Equation) podľa autorov W. H. 
Wischmeiera a D. D. Smitha (na podklade AK SR, 2002). Podľa tejto kategorizácie bola 
zistená extrémna až katastrofálna potenciálna erózia na 80 % výmery lesných pozemkov 
podporených v rámci podopatrenia 12.2. (obr. A-25e). Vzhľadom na charakter vstupných 
údajov (najmä rôzny stupeň generalizácie) a použitý modifikovaný model USLE výsledky 
nie sú prezentované ako konkrétne hodnoty (napr. v t.ha-1.rok-1). Treba ich chápať iba ako 
kvalitatívne relatívne ukazovatele, umožňujúce odlišovať lokality viac ohrozené od lokalít 
s vyššou stabilitou z hľadiska pôsobenia procesov vodnej erózie.  

Iný spôsob vyjadrenia rizika erózie pôdy lokalít vyjadruje potenciálna vodná erózia pôdy 
podľa Frewerta (obr. A-25f), v tomto prípade vyjadrená v absolútnych jednotkách ako 
ročný odnos pôdy v milimetroch. Aj podľa uvedenej kategorizácie je evidentné, že až 95,6 
% výmery území podporených kompenzačnými platbami disponuje potenciálom na silnú 
(od 1,5 do 5 mm.r-1) až veľmi silnú eróziu (od 5,1 do 15 mm.r-1). 
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Obr. A-25 Rozloženie výmery lesných pozemkov (ha) podporených v rámci podopatrenia 
12.2 do rôznych kategórií podľa vybraných abiotických faktorov: a) nadmorskej výšky (m 
n.m.), b) sklonu svahu (°), c) ročného úhrnu zrážok (mm), d) režimu odtoku, e) 
potenciálnej vodnej erózie pôdy podľa Wischmeiera a Smitha, f) potenciálnej erózie pôdy 
podľa Frewerta vyjadrený ako odnos pôdy (mm.rok-1).  

Dominantným pôdnym typom na územiach s podporou v rámci 12.2 sú rendziny, ktoré 
tvoria takmer 60% rozlohy (obr. A-26), s čím do istej miery súvisí aj vysoká prietočnosť 
horninového podložia (obr. A-27a), nakoľko rendziny vznikajú prioritne na značne 
priepustnom karbonátovom podloží (vápence a dolomity).  

V územiach prevažujú mierne hlboké a plytké pôdy (obr. A-27b) s hlinitou až piesočnato-
hlinitou štruktúrou (obr. A-27c). Prevažná časť podporených lesných lokalít spadá do 
kategórie strednej až veľkej retenčnej schopnosti pôdy (obr. A-27d), čo je z hľadiska 
dosahu na vodu a eróziu relatívne priaznivý stav. 
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Obr. A-26 Percentuálny podiel výmery lesných pozemkov podporených v rámci 
podopatrenia 12.2 podľa pôdnych typov. Podkladom bola mapa lesných pôd NLC. 

 

   

   

Obr. A-27 Rozloženie výmery lesných pozemkov (ha) podporených v rámci podopatrenie 
12.2 do rôznych kategórií podľa vybraných geologicko-pedologických faktorov: a) 
prietočnosti horninového podložia (m2.s-1), b) hĺbky pôdy (cm), c) zrnitosti pôdy, d) 
retenčnej schopnosti pôdy.  
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2.6 Podopatrenie 15.1 - Platba na lesnícko-environmentálne a 

klimatické záväzky  

2.6.1 Definícia, cieľ a oprávnené činnosti 

Podopatrenie 15.1 (Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky) spadá pod 
opatrenie M15 Lesnícko-environmentálne záväzky  a klimatické služby a ochrana lesov 
(článok 34). Cieľom podopatrenia 15.1 je podpora osobitných metód manažmentu 
lesníckych činností v územiach NATURA s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, 
biodiverzitu a územia s vysokou prírodnou hodnotou.  

Druhom podpory je ročná kompenzačná platba, ktorá sa však vzťahuje len na záväzky, 
ktoré prekračujú príslušné povinné požiadavky stanovené vnútroštátnou legislatívou 
o lesnom hospodárstve.  

Žiadateľom a prijímateľom platieb môže byť súkromný alebo verejný obhospodarovateľ 
lesa alebo združenie súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesa s právnou 
subjektivitou. 

Príjemcovia podpory v rámci operácie Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v 
chránených vtáčích územiach sú počas trvania záväzku povinní dodržiavať nasledovné 
podmienky záväzku: 

 pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu, ponechať minimálne 5 ks živých 
stojacich stromov na 1 ha, s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného 
JPRL. V CHVÚ Bukovské vrchy, CHVÚ Košická kotlina a v CHVÚ Medzibodrožie pri 
obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu, ponechať minimálne 8 ks živých 
stojacich stromov na 1 ha, s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného 
JPRL. Medzi ponechanými živými jedincami stromov nebudú jedince smreka, 

 pri obnove lesných porastov uplatňovať výlučne výberkový alebo účelový hospodársky 
spôsob, alebo výlučne maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s 
výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha , so zameraním na zvýšenie odolnosti 
lesného porastu. 

 dosiahnuť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej 
plochy s výnimkou plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi, 

 ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovných 
zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %, 

 na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory, vylúčiť používanie prípravkov 
na ochranu rastlín 

 pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového 
stroja alebo motorovej píly, 

 pri približovaní dreva využívať sortimentovú metódu. 

 na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov vylúčiť (spravidla 5 mesiacov v 
rozmedzí od 16.2. do 31.8. podľa jednotlivého druhu) lesohospodársku činnosť 
(najmä ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov). Za lokalitu je považované 
príslušné JPRL, v ktorom je Štátnou ochranou prírody SR evidovaný výskyt 
predmetného vtáčieho druhu. 

Cieľom tejto časti  úlohy je navrhnúť koncept a kvantitatívne zhodnotiť vplyv opatrenia 
15.1 (šetrnejších foriem hospodárenia v lesoch) na špecifické dosahové ukazovatele 
v oblasti zamerania 4B (voda) a 4C (erózia). 
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Z vyššie uvedeného zoznamu záväzkov vyplýva, že vo vzťahu k vode a erózii je relevantné 
a logické riešiť len súvisiace body 2-4, t.j. vplyv šetrných hospodárskych spôsobov obnovy 
lesa. Navrhujeme preto vylúčiť z budúceho hodnotenia záväzky ktoré ani teoreticky 
nemajú dopady na vodu a eróziu, príp. sú zanedbateľné a nie je možné ich kvantifikovať 
(ponechanie 5 ks živých stojacich stromov, vylúčenie používania prípravkov na ochranu 
rastlín, používanie biologicky odbúrateľných olejov na mazanie a pod.). 

2.6.2 Územia s podporou, výber modelového povodia 

Priestorová distribúcia lesných porastov zahrnutých do projektových žiadostí o platby 
v rámci opatrenia M15 (podopatrenie 15.1) je znázornená na obr. A-28. Ako už bolo 
vyššie spomenuté, v rámci Slovenska išlo spolu o 119 ŽoNFP, týkajúcich sa 4283 lesných 
porastov (JPRL) na výmere cca 25 238 ha (podklad k 03/2018). Z uvedených oblastí bolo 
po analýze ako najvhodnejšie pre kvantitatívne hodnotenie dosahových ukazovateľov 
vybraté povodie Ulička nachádzajúce sa v pohorí Bukovských vrchov na východnom 
Slovensku (obr. A-29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A-28 Priestorová distribúcia lesných porastov (JPRL) zahrnutých do projektových 
žiadostí o platby v rámci opatrenia M15 (podopatrenie 15.1). Štvorec v mape rámcovo 
ohraničuje oblasť na východnom Slovensku, ktorá bola predmetom ďalšieho modelovania 
vplyvu opatrení 15.1 na vodu a eróziu. 
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Obr. A-29 Poloha modelového povodia Ulička na východnom Slovensku (Bukovské 
vrchy), pričom: Profil 1 (P1) predstavuje povodie po vodomernú stanicu Ulič predstavuje 
(kalibračné povodie) a Profil 2 (P2) predstavuje modelové povodie pre hodnotenie 
vplyvu navrhnutých alternatív lesníckeho manažmentu na dosahové ukazovatele. 

Zdôvodnenie a kritéria výberu modelového povodia Ulička (Bukovské vrchy) v rámci 
podopatrenia 15.1: 
 Geologické podmienky územia – flyšové pásmo ako rizikové  a na povodne a vodnú 

eróziu pôdy náchylné podložie, predpokladala sa lepšia odozva modelu na lesnícke 

opatrenia 

 Dostupnosť vstupných dát do hydrologického modelu – najmä detailných 

klimatických (zrážky) a hydrologických (prietoky) údajov, v podrobnom, hodinovom 

kroku, na ktorých bolo možné nakalibrovať hydrologický model 

 Dostupnosť precízneho modelu terénu, generovaného z LiDAR snímok, ako vstup do 

modelu. 

2.6.3 Navrhované scenáre manažmentu lesa v modelovom 

území  

V rámci riešenia a kvantitatívneho hodnotenia dosahových ukazovateľov boli vytvorené 
scenáre realizovaných lesníckych opatrení a nasledovala ich parametrizácia 
v hydrologickom modeli a to nastavením parametrov citlivých na zmenu a zásahy do 
vegetačného krytu v povodí. V rozmedzí legislatívnych rámcov a záväzkov deklarovaných 
v rámci dokumentu PRV 2014 – 2020, boli navrhnuté dve alternatívy lesníckeho 
manažmentu v modelovom povodí Ulička: 

1. BAU – business as usual, bežné hospodárenie, lesnícky manažment bez opatrení, tj 
bez podpory v rámci PRV (M15),  

2. CCF – continuous cover management, šetrné prírode blízke výberkové 
hospodárenie, variant s opatrením, tj. s podporou v rámci PRV (M15).  
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Pre potreby realistickej simulácie a porovnania dopadov dvoch alternatív hospodárenia 
(bez záväzku a so záväzkom vyplývajúcim z opatrenia 15 PRV – environmentálne platby) 
sa využili údaje programu starostlivosti o les (PSL) pre modelové územie Ulička. Ide 
o kompaktné územie nachádzajúce sa v povodí riečky Ulička (profil P1) s celkovou 
výmerou  9640,17 ha (96 km2), z čoho výmera lesa predstavuje 7 399,98 ha (74 km2). Do 
povodia zasahujú 4 vlastnícke celky s obdobím platnosti PSL od roku 2010 alebo od roku 
2014. Porasty s prijatým záväzkom sú sústredené najmä v hornej časti povodia. Z tohto 
dôvodu sa dopady hospodárenia podľa prijatého záväzku testovali len v tejto časti 
povodia (profil P2). Predmetom alternatívnej simulácie bolo 86 porastov s celkovou 
výmerou 590,19 ha. Efekt ostatných lesov bol považovaný za konštantný a bol 
kvantifikovaný podľa východiskového stavu na začiatku sledovaného obdobia (obr. A-
30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A-30 Územie modelového povodia Uličky 
s vyznačením celkovej lesnatosti (svetlozelená) 
a umiestnenia hodnotených porastov so záväzkom 
(tmavozelená) 

 

Doba simulácie a faktor veku:  

Simulácia dopadov hospodárenia bez záväzku a so záväzkom sa uskutočnila na dĺžku 
jedného plánovacieho obdobia, t.j. platnosti PSL (10 rokov) bez ohľadu na začiatok 
platnosti PSL. Je to obdobie dlhšie ako minimálna dĺžka záväzku na Opatrenie 15 (5 
rokov). Toto obdobie je však z hľadiska plánovania, realizácie a vyhodnotenia dopadov 
rôznych alternatív hospodárenia najkratším možným časovým úsekom, za ktorý je možné 
identifikovať prípadné rozdiely.  

Vzhľadom na to, že v okolitých porastoch (v lesnej pokrývke bez záväzku) sa nebude 
meniť vek, nebude sa ani v simulovaných porastoch so záväzkom uvažovať so 
systémovým zvýšením veku o 10 rokov, ale vypočítajú/odhadnú sa len relatívne posuny 
priemerného veku porastu nahor alebo nadol v dôsledku ťažbového zásahu.  

Varianty manažmentu: 

Predmetom porovnania bol bežný spôsob hospodárenia, a najjemnejšia (prírode 
najbližšia forma) alternatívneho hospodárenia vyplývajúca zo záväzku – výberkový 
hospodársky spôsob. Obidva alternatívne spôsoby manažmentu sú podrobne opísané 
nižšie.  
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Sledované parametre:  

Pozornosť sa sústredila predovšetkým na parametre lesa dôležité pre následne použitý 
hydrologický model. Sú nimi: 

 počet vrstiev (ako počet etáží, vrátane etáže 9 – porastové zvyšky) 

 vek porastu (vážený priemer veku etáží, ako váha použité zakmenenie etáže), 

 zakmenenie porastu (súčet zakmenení etáží, môže byť vyššie ako 1,0).  

 podiel listnatých a ihličnatých drevín (vážený priemer zastúpenia v %, ako váha 
použité zakmenenie etáže). 

 

Variant bez záväzku – bežné hospodárenie maloplošným podrastovým spôsobom 

Právny rámec:  

§ 18 ods. 1 písm. a) zákona 326/2005 Z.z. o lesoch 

(1) V lesoch sa uplatňuje hospodársky spôsob 

a) podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie 
prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do 
vzdialenosti jeho priemernej výšky, 

§ 21 vyhlášky 453/2006 o hospodárskej úprave a ochrane lesov 

(1) Pri uplatňovaní hospodárskeho spôsobu podrastového sa obnovné ruby vykonávajú 
v týchto fázach: 

a) prípravná fáza, 

b) semenná fáza, 

c) presvetľovacia fáza, 

d) dorub. 

(2) Za dorub sa považuje vykonaná obnovná ťažba, ak na celej obnovovanej ploche 
zostane po vykonanej ťažbe prirodzené zmladenie stanovištne vhodných drevín so 
zakmenením najmenej polovice plného zakmenenia; táto podmienka neplatí, ak sa 
prirodzené zmladenie zabezpečuje vedľa obnovovaného lesného porastu do vzdialenosti 
jeho priemernej výšky. 

(3) Fázy podľa odseku 1 sa používajú v závislosti od stavu lesného porastu, pričom sa 
zohľadňuje najmä zakmenenie, zápoj, stav prirodzeného zmladenia lesných drevín a 
zaburinenia, ako aj ich predpokladaný vývoj. Jednotlivé fázy možno spájať. 

 

Spôsob realizácie použitý pri modelovaní: 

Obnova lesa: 
Porasty s vekom hornej etáže (etáž 1) vyšším ako vek začiatku obnovy. Vek začiatku 
obnovy (VZO) sa vypočíta odrátaním polovice obnovnej doby (OD) od rubnej doby (RD) 
porastu (etáže).  

Štandardne sa uplatní dvojfázový clonný rub na obnovných prvkoch s výmerou do 3,0 ha, 
umiestnených v pásoch na dve výšky porastu po spádnici. Intenzita ťažby sa stanoví podľa 
dĺžky obnovnej doby. Napr. pri obnovnej dobe 30 rokov sa odstráni 1/3 zásoby, čo sa 
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zjednodušene zrealizuje tak, že sa na pásoch pokrývajúcich 1/3 plochy porastu počas 
uvažovaného jedného decénia na dvakrát odstráni celý materský porast, po ktorom 
ostane rúbanisko sčasti pokryté následným mladým lesným porastom. Zakmenenie 
následného porastu je štandardne 50% (zákonná podmienka dorubu). Vek následného 
porastu je štandardne 5 rokov, počet vrstiev 1.  

Vo viacetážových obnovných porastoch sa celkové zakmenenie a priemerný vek 
následného porastu upraví s prihliadnutím na zakmenenie a vek existujúcej spodnej etáže 
s tým, že sa predpokladá doplnenie tejto etáže 5 ročným zmladením do hodnoty 
zakmenenia 0,5. Počet vrstiev aj v tomto prípade ostáva 1. Zastúpenie ihličnatých drevín 
v následnom poraste štandardne klesne v dôsledku kompetičnej sily buka na 1/4 ich 
zastúpenia v materskom poraste. Zastúpenie listnatých drevín alikvotne stúpne. Uvažuje 
sa s ponechaním spodnej etáže vo veku 30 rokov a menej, staršie etáže ktoré už tvoria 
hrubinu sa vyťažia spolu s hornou etážou. 

Obnova - porastové zvyšky: 
Pozostatky materského porastu so zakmenením nižším ako 0,1 (vo výpočtoch štandardne 
uvažovaných 0,05), stojace nad mladým porastom, označené ako etáž 9.  

Štandardne sa vyťažia porastové zvyšky v celom rozsahu. Zmení to celkové zakmenenie 
(mínus 0,05), a primerane aj priemerný vek a priemerné zastúpenie drevín ostávajúceho 
porastu. Počet vrstiev sa zmení z 2 na 1.    

Výchova prečistkou: 
Ide o porasty staršie ako 10 rokov (11 a viac), a mladšie ako 30 rokov, t.j. mladiny 
v ktorých ešte nedochádza k tvorbe hrubiny. 

Štandardne sa uskutoční prečistka. V prípade porastov s plným zakmenením je 
výsledkom prechodné zníženie zakmenenia porastu na 0,9. V porastoch so zakmenením 
nižším ako 0,9 dorastaním počas decénia existujúce zakmenenie stúpne o 0,1, najviac však 
na 0,9. Vek, podiel drevín ani počet vrstiev sa nezmení.    

 

Výchova prebierkou: 
Ide o porasty staršie ako 30 rokov (31 a viac), a mladšie ako vek začiatku obnovy (VZO) 
vypočítaný podľa postupu uvedeného vyššie, v ktorých už dochádza k produkcii hrubiny. 

Štandardne sa uskutoční neutrálna prebierka podľa Halajových prebierkových percent 
(Halaj 1985). V prípade porastov so zakmenením vyšším ako 0,8 je výsledkom prechodné 
zníženie zakmenenia porastu na 0,8 (kritické zakmenenie). V porastoch so zakmenením 
nižším ako 0,8 dorastaním počas decénia existujúce zakmenenie stúpne o 0,05, najviac 
však na 0,8. Vek, podiel drevín ani počet vrstiev sa nezmení. 

 

Dopĺňanie v kultúrach a nárastoch: 
Ide o porasty vo veku 1 až 10 rokov, a sú tu zaradené aj holiny s vekom 0 rokov.  

Vykoná sa dodatočná výsadba (dopĺňanie) v porastoch do 10 rokov so zakmenením 
nižším ako 0,9 tak, aby na konci decénia mali všetky porasty zakmenenie najmenej 0,9 
(zákonná podmienka zabezpečenia). Vek porastov sa nezmení. Dopĺňaním sa zvýši 
zastúpenie ihličnatých drevín o 10%.  Zastúpenie listnatých drevín sa alikvotne zníži. 
Počet vrstiev ostáva 1. Porasty so zakmenením vyšším ako 0,9 sa nedopĺňajú a ich atribúty 
sa nemenia.  
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Variant so záväzkom – výberkové hospodárenie bez odkrývania plochy 

Právny rámec: 

§ 18 ods. 1 písm. b) zákona 326/2005 Z.z. o lesoch 

(1) V lesoch sa uplatňuje hospodársky spôsob 

b) výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov 
s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy 
lesného porastu. 

§ 20 ods. 2) vyhlášky 453/2006 o hospodárskej úprave a ochrane lesov 

(2) Hospodársky spôsob výberkový a účelový sa vykonáva formou 

a) stromovou, ktorá sa uskutočňuje výrubom jednotlivých stromov na ploche dielca, 

b) skupinovou, ktorá sa uskutočňuje výrubom skupín stromov do 0,2 hektára 
v nepravidelne rozmiestnených skupinách na ploche dielca. 

§ 22 vyhlášky 453/2006 o hospodárskej úprave a ochrane lesov 

(1) Hospodársky spôsob výberkový sa uplatňuje vo výberkovom lese, v ktorom štruktúra 
lesného porastu je výškovo a hrúbkovo diferencovaná. 

(2) Hospodárskym spôsobom výberkovým sa reguluje priestorová, veková a druhová 
štruktúra lesného porastu tak, aby sa dosiahla a udržiavala nepretržitá prirodzená obnova 
a stálosť priestorovej štruktúry lesného porastu charakterizovaná klesajúcou krivkou 
hrúbkových početností stromov. 

(3) Stromová forma hospodárskeho spôsobu výberkového sa uplatňuje, ak ide o stromy, 
ktorých vlastnosti zodpovedajú požadovaným hrúbkam a kvalite alebo pri ktorých 
dochádza k znižovaniu plnenia ich funkcie v lese. Obnovná doba je spravidla nepretržitá. 

(4) Skupinová forma hospodárskeho spôsobu výberkového sa uplatňuje v lesných 
porastoch s výskytom nepravidelne rozmiestnených vekovo diferencovaných skupín, 
ktorých vekový rozdiel je spravidla viac ako 40 rokov, pričom veľkosť jednotlivých skupín 
nepresahuje výmeru 0,2 hektára. Obnovná doba je spravidla dlhšia ako 50 rokov. 

 

Spôsob realizácie použitý pri modelovaní: 

Obnova lesa: 
Porasty s vekom hornej etáže (etáž 1) vyšším ako vek začiatku obnovy. Vek začiatku 
obnovy (VZO) sa vypočíta odrátaním polovice obnovnej doby (OD) od rubnej doby (RD) 
porastu (etáže).  

Štandardne sa uskutoční prebudova skupinovým clonným alebo výberným rubom bez 
odkrytia holej plochy. Priemerný vek porastu sa v dôsledku vyťaženia časti materského 
porastu a vznikom dorastu v podúrovni zníži o ca 20 rokov. Celkové zakmenenie sa vďaka 
iniciovania obnovy v podúrovni zvýši o 0,1. Počet vrstiev sa zvýši o 1, najviac však na 
hodnotu 3. Ak sa v poraste nachádzajú ihličnaté dreviny, ich podiel stúpne o 10%. Podiel 
listnatých drevín sa alikvotne zníži.  

Obnova - porastové zvyšky: 
Pozostatky materského porastu so zakmenením nižším ako 0,1 (vo výpočtoch štandardne 
uvažovaných 0,05), stojace nad mladým porastom, označené ako etáž 9.  
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Porastové zvyšky sa ponechajú v celom rozsahu. Znamená to že nedôjde k žiadnej zmene 
ich vplyvu na celkové zakmenenie, priemerný vek, počet vrstiev, ani podiel drevín 
v poraste.    

Výchova prečistkou: 
Ide o porasty staršie ako 10 rokov (11 a viac), a mladšie ako 30 rokov, t.j. mladiny 
v ktorých ešte nedochádza k tvorbe hrubiny. 

Štandardne sa uskutoční prečistka postupom identickým ako pri bežnom hospodárení.   
 

Výchova prebierkou: 
Ide o porasty staršie ako 30 rokov (31 a viac), a mladšie ako vek začiatku obnovy (VZO) 
vypočítaný podľa postupu uvedeného vyššie, v ktorých už dochádza k produkcii 
hrubiny. 

Štandardne sa uskutoční výberná prebierka zameraná na výškové rozdiferencovanie 
porastu. Priemerný vek porastu sa nezmení. Celkové zakmenenie sa vďaka podpore 
vrstevnatosti zvýši o 0,1. Počet vrstiev sa zvýši o 1, najviac však na hodnotu 3. Ak sa 
v poraste nachádzajú ihličnaté dreviny, ich podiel stúpne o 10%. Podiel listnatých drevín 
sa alikvotne zníži. 

 

Dopĺňanie v kultúrach a nárastoch: 
Ide o porasty vo veku 1 až 10 rokov, a sú tu zaradené aj holiny s vekom 0 rokov.  

Vykoná sa dodatočná výsadba (dopĺňanie) postupom identickým ako pri bežnom 
hospodárení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A-31 Priestorové umiestnenie základných opatrení manažmentu lesa pri 
simulovanom hospodárení v analyzovaných porastoch v časti povodia Ulička  
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2.6.4 Vplyv odlišných manažmentov lesa na hydrologické 

parametre 

Najväčší rozdiel medzi dopadmi dvoch sledovaných manažmentov lesa je vo vertikálnej 
štruktúre (vrstevnatosti) lesa. Bežný manažment (BAU – business as usual) má tendenciu 
východiskový stav lesa nivelizovať. Naopak prírode blízke výberkové hospodárenie (CCF 
– continuous cover management) vertikálnu štruktúru cielene vytvára. 

Pomerne významný rozdiel je aj v celkovom zakmenení (hustote) lesa. Bežné 
hospodárenie systematicky prebierkami uvoľňuje cieľové stromy od bočnej konkurencie, 
a vyhýba sa plnému zakmeneniu (1,0) aj z dôvodu udržania statickej stability lesa. 
Výberkové hospodárenie využíva produkčný priestor vo viacerých vrstvách, ktorých 
celkový priemet je často vyšší ako 1,0. 

Vplyv na vek porastu je najmenší zo všetkých sledovaných znakov lesa. Prejavuje sa len 
v rubných porastoch s obnovnou ťažbou, kde vyťažením materského porastu vznikajú 
nové obnovné prvky. Bežná neutrálna prebierka aj výberná prebierka sú z hľadiska 
vplyvu na priemerný vek porastu neutrálne.  

Prejavil sa určitý vplyv na zastúpenie drevín. Výberkové hospodárenie má v porovnaní 
s bežným tendenciu vytvárať vhodné predpoklady pre ihličnaté dreviny, hlavne jedľu, 
bežné podrastové hospodárenie vyhovuje viac buku. Podiel ihličnatých drevín pri 
výberkovom hospodárení teda má tedenciu byť o niečo vyšší ako pri bežnom 
hospodárení.    

 

  

Obr. A-32 Porovnanie simulovaných rozdielov vo vrstevnatosti analyzovaných porastov v 
dôsledku dvoch odlišných manažmentov (vľavo bežné hospodárenie – BAU, vpravo 
výberkové hospodárenie – CCF) 
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Obr. A-32 Porovnanie simulovaných rozdielov v celkovom zakmenení analyzovaných 
porastov v dôsledku dvoch odlišných manažmentov (vľavo bežné hospodárenie – BAU, 
vpravo výberkové hospodárenie – CCF) 

 

 

  

Obr. A-33 Porovnanie simulovaných rozdielov v priemernom veku analyzovaných 
porastov v dôsledku dvoch odlišných manažmentov (vľavo bežné hospodárenie – BAU, 
vpravo výberkové hospodárenie – CCF) 
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Obr. A-34 Porovnanie simulovaných rozdielov v zastúpení drevín v analyzovaných 
porastoch v dôsledku dvoch odlišných manažmentov (vľavo bežné hospodárenie – BAU, 
vpravo výberkové hospodárenie – CCF) 

 

2.6.5 Navrhovaná metodika a koncept riešenia 

Z teoretickej analýzy zrážkovo-odtokového procesu uvedenej v úvodnom rozbore 
problematiky vyplýva, že komplexnosť a vnútorná prepojenosť hydrologických procesov 
je natoľko veľká, že iba čiastkovou analýzou niektorých subprocesov nie je možné 
kvantifikovať ich priestorovú a časovú dynamiku. Vychádzajúc z  načrtnutej schémy 
tvorby odtoku a z hľadiska potreby posúdiť vplyv lesníckeho manažmentu na jednotlivé 
zložky celkového odtoku a výparu z povodia, ako aj z požiadavky na kvantitatívne 
hodnotenie znamienka (smeru) zmien v zložkách zrážkovo-odtokového procesu pri 
zmenách vlastností jednotlivých podmieňujúcich a určujúcich vlastností krajiny, je 
potrebné pristúpiť k využívaniu komplexných modelovacích nástrojov – hydrologických 
modelov.  

Fyzikálne orientované distribuované modely odtoku sú skupinou vhodne využiteľných 
hydrologických modelov, ktorých prednosťou je schopnosť opísať priestorovú 
premenlivosť antropogénnych vplyvov a zmeny priestorových parametrov pre rôzne 
spôsoby využívania územia (Beven, 2001). Distribuované modely sú vhodné aj na 
simuláciu odtoku z lesného porastu, pretože k ich parametrom patrí aj zohľadnenie 
parametrov vegetácie, ktoré sú pri modelovaní odtoku z lesa veľmi dôležité. 

Pre riešenie kvantitatívneho hodnotenia vplyvu aktivít realizovaných v rámci 
podopatrenia 15.1 na dosahové ukazovatele (prietok, špecifický odtok, erózny odnos 
pôdy) bol zvolený metodický prístup založený na hydrologickom modelovaní. Na 
hydrologické modelovanie bol použitý hydrologický model ISSOP (Integrovaný systém 
simulácie odtokových procesov) s rozčlenenými parametrami (obr. A-35).  

http://www.esprit-bs.sk/issop
http://www.esprit-bs.sk/issop
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Obr. A-35 Schéma hydrologického modelu ISSOP s rozčlenenými parametrami 
aplikovaného v rámci hodnotenia dosahu opatrení realizovaných v rámci M15 
(podopatrenie 15.1) na vodu a eróziu (upravené podľa Kočický a Maretta, 2014).  

Opis použitého hydrologického modelu 

Použitý zrážkovo-odtokový model „ISSOP hydromodel“ (Kočický a Maretta, 2014) 
vychádza zo štruktúry fyzikálne orientovaného modelu WetSpa (Wang et al., 1996; Liu, 
De Smedt, 2003), ktorého komponenty a  programová štruktúra bola upravená tak, aby 
bol vhodný na modelovanie odtoku zo zrážok a topenia snehu v podmienkach Slovenska. 
Tento fyzikálne orientovaný zrážkovo-odtokový model s rozčlenenými parametrami 
rozdeľuje povodie štvorcovou sieťou na rovnomerné priestorové jednotky, v ktorých 
počíta hydrologickú bilanciu a simuluje pohyb vody do záverečného profilu povodia v 
zmysle konceptualizácie odtokového procesu načrtnutého v úvodnej kapitole. 
Simulovaný hydrologický systém sa skladá zo štyroch riadiacich zložiek: vegetačný kryt, 
povrch pôdy, koreňová zóna a nasýtený kolektor podzemnej vody, pričom rozhodujúca 
premenná ovplyvňujúca hydrologické procesy (povrchový odtok, reálnu 
evapotranspiráciu, hypodermický odtok a perkoláciu) je obsah pôdnej vlhkosti. Vstupom 
do modelu sú časové rady zrážkových úhrnov a teplôt. Časové rady sú extrapolované do 
priestoru voliteľne, Thiessenovými polygónmi, vertikálnym gradientom alebo 
interpolačnou metódou inverzných vzdialeností zahŕňajúcou aj korekciu nadmorskej 
výšky (De Roo, 2002). Intercepčná kapacita je stanovená na základe zákona zachovania 
hmoty so zahrnutím sezónneho kolísania, ktoré je funkciou indexu listovej pokryvnosti 
(LAI) a druhu vegetácie (Liu, De Smedt, 2004). Akumulácia a topenie snehu sú odvodené 
metódou degree-day na základe ich závislosti od teploty vzduchu a úhrnu zrážok a 
oslnenia (Martinec et al., 1983; Kočický a Maretta, 2014). Potenciálna evapotranspirácia 
sa v modeli počíta podľa vzťahu Blaney – Criddle (Blaney a Criddle, 1950), kde 
potenciálna evapotranspirácia závisí od teploty a maximálnej miery slnečného svitu, 
ktorá v modeli vystupuje ako priestorový parameter (index oslnenia).  

Aktuálna evapotranspirácia z pôdy a vegetácie sa počíta pomocou vzťahu Thornthwaitea 
a Mathera (1955) ako funkcia potenciálnej evapotranspirácie, druhu vegetácie, rastovej 
fázy a aktuálnej vlhkosti pôdy. Intenzita infiltrácie je predovšetkým funkciou začiatočnej 
pôdnej vlhkosti, zrážkových, povrchových a pôdnych charakteristík v bežných 
podmienkach (Mccuen et al., 1981). Interakcia pôdnej a podzemnej vody je stanovená 
Darcyho zákonom. Závisí od koeficienta filtrácie, hĺbky koreňovej zóny a obsahu vody v 
pôde. Výpočet podpovrchového odtoku vychádza z Darcyho zákona a metódy 
kinematickej vlny. Transformácia odtoku na svahoch a v riečnej sieti je v modeli riešená 
metódou lineárnej aproximácie difúznej vlny, ktorá umožňuje analytické vyjadrenie 
transformácie odtoku. 
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2.6.6 Vstupné dáta a odvodenie parametrov pre modelové 

povodie 

Základné vstupy do modelu tvorili hydrologické a klimatické vstupné údaje v hodinovom 
kroku a rastrové digitálne vrstvy (digitálny model reliéfu, mapa využitia územia, mapa 
pôdnych druhov), na základe ktorých boli odvodené priestorové parametre modelu.  

Z digitálneho modelu reliéfu (DMR) s rozlíšením 10x10m boli odvodené tieto vrstvy: 
mapa smerov odtoku, mapa akumulácie odtoku, riečna sieť vygenerovaná z mapy 
akumulácie odtoku na základe stanovenej prahovej hodnoty pre riečnu sieť, poradie 
tokov podľa metódy Shreva, ktoré sa používa pri interpolácii koeficienta drsnosti v 
korytách tokov, mapa sklonov svahov povodia a riečnej siete,  mapa hydraulického 
polomeru pre svahy povodia a riečnu sieť pre vybranú návrhovú povodeň (napr. 2-, 10-, 
alebo 100-ročnú), mapa subpovodí vytvorená na základe zadanej prahovej hodnoty, 
index oslnenia, vypočítaný ako podiel trvania oslnenia jednotlivej bunky v danom dni a 
trvania oslnenia počas celého roka.  

Z pôdnej mapy boli vygenerované vrstvy parametrov hydrofyzikálnych vlastností pôdy: 
koeficient filtrácie v nasýtenej zóne [mm.hod-1], pórovitosť [m3.m-3], poľná vodná 
kapacita [m3.m-3], zvyšková pôdna vlhkosť [m3.m-3], index rozdelenia pórov v pôde podľa 
ich veľkosti [-], bod vädnutia rastlín [m3.m-3], začiatočná pôdna vlhkosť bola stanovená 
použitím topografického vlhkostného indexu.  

Z mapy využitia územia boli odvodené tieto vrstvy parametrov: hĺbka koreňovej zóny [m], 
maximálna a minimálna kapacita intercepcie [mm], Manningov súčiniteľ drsnosti pre 
svahy a riečnu sieť, ktorý závisí od spôsobu využívania krajiny a rádu tokov a index 
listovej pokryvnosti. Na základe rovníc transformácie odtoku difúznou vlnou sa v 
prostredí GIS vytvorili vrstvy charakteristík prúdenia vody na svahoch a v riečnej sieti: 
rýchlosť prúdenia vody vypočítaná Chezyho rovnicou na základe Manningovho súčiniteľa 
drsnosti n, hydraulického polomeru a sklonu, čas pohybu vody (t0) z každej bunky po 
záverečný profil povodia určený na základe rýchlosti prúdenia a dĺžky odtoku na svahu 
alebo v riečnej sieti, súčiniteľa difúzie (D) a celerity (c), smerodajná odchýlka (Dt) času 
pohybu vody z každej bunky po záverečný profil povodia. 

Vstupom do modelu boli 4 typy hydrometeorologických údajov: hodinové úhrny zrážok z 
bodových meraní v staniciach [mm/deň], hodinové úhrny potenciálnej evapotranspirácie 
vypočítané v staniciach [mm.deň-1], hodinové hodnoty teplôt vzduchu z bodových meraní 
v staniciach [°C] a hodinové prietoky v záverečnom profile povodia [m3.s-1]. 

Zrážky sú v každej časovej jednotke rozložené do jednotlivých buniek povodia metódou 
IDV. Potenciálna evapotranspirácia (PET) je v každej časovej jednotke a bunke vypočítaná 
podľa vzťahu Turc-Ivanov na základe teploty vzduchu a indexu oslnenia. Teplota vzduchu 
je v každej bunke a časovej jednotke vypočítaná na základe nadmorskej výšky bunky a 
regresného vzťahu medzi teplotou vzduchu v staniciach a nadmorskou výškou staníc. 
Meraný prietok slúži na porovnanie so simulovaným prietokom a následným 
vyhodnotením presnosti modelu, pre samotnú simuláciu odtoku nie je potrebný. 

Okrem rozsiahleho množstva fyzikálne orientovaných parametrov, odvodených na 
základe fyzicko-geografických vlastností povodia, vstupuje do modelu 11 globálnych 
parametrov, ktoré boli kalibrované na základe prietokomerných údajov z vodomerného 
profilu Ulič. Schéma vstupných a odvodených parametrov hydrologického modelu ISSOP 
je na obr. A-36. 
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Obr. A-36  Schéma vstupných a odvodených parametrov hydrologického modelu ISSOP 
použitého pre hodnotenie dosahu opatrení v rámci opatrenia M15 (podopatrenia 15.1). 

Kalibrácia modelu 

Pre povodie Uličky bol hydrogram odtoku simulovaný v hodinovom kroku, tak aby 
vzhľadom k veľkosti povodia a jeho krátkemu času koncentrácie, ktorý nepresahuje 5 
hodín, bolo možné zachytiť aj zmeny v čase dotoku a nástupe kulminácie povodňových 
vĺn pre jednotlivé scenáre. Globálne parametre modelu boli kalibrované pre rok 2013, pre 
ktorý boli dostupné údaje o hodinových prietokoch a zrážkových úhrnoch. 

V tabuľke A-6 sú uvedené hodnoty kalibrovaných globálnych parametrov. Nash-Sutcliffov 
koeficient vyjadrujúci mieru zhody medzi meranými a simulovanými údajmi dosahuje 
hodnotu 0.809, čo predstavuje pomerne veľmi dobrú mieru zhody. Zhodu medzi 
simulovanými a meranými prietokmi dokumentuje aj hydrogram odtoku na obr. A-37. Je 
na ňom možné sledovať relatívne dobrú zhodu ako pri kulminačných prietokoch, tak aj 
v bezzrážkových periódach keď sú toky dotované len podzemným odtokom. Zároveň je 
možné pozorovať dobrú zhodu v čase kulminácie meraných a simulovaných 
povodňových vĺn, z čoho vyplýva, že modelované rýchlosti prúdenia po svahoch a v 
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riečnej sieti sú blízke skutočným rýchlostiam prúdenia a je teda takto kalibrovaný model 
možné využiť aj pre zhodnotenia vplyvu zmeny krajinnej štruktúry na rýchlosť nástupu 
kulminácie povodňovej vlny.  

Tab. A-6 Porovnanie nastavenia globálnych parametrov modelu v hodinovom kroku pre 
povodie Ulička po kalibrácii a Nash-Sutcliffov koeficient vyjadrujúci mieru zhody medzi 
meranými a simulovanými údajmi. 

Povodie N
as

h
-

Su
tc

li
ff

e 

k
i 

K
g 

K
_s

s 

K
_e

p
 

g0
 

g_
m

ax
 

k
_i

m
p

 

T
0

 

k
_s

n
o

w
 

k
_r

ai
n

 

k
_r

u
n

 

P
_m

ax
 

Ulička 0.809 0.843 0.025 0.607 0.346 15.52 125.1 0.6 0.1 4 0.3 3.7 18.5 

 

Obr. A-37 Porovnanie meraných a simulovaných hodinových  prietokov po kalibrácii 
globálnych parametrov modelu  (Ulička - Ulič, máj – júl 2013, profil P1) 

2.6.7 Parametrizácia modelu pre alternatívy lesníckeho 

manažmentu 

Intercepcia 

Pre odvodenie parametrov intercepcie sme využili údaje o  drevinovom zložení, 
zakmenení a veku porastov. Kapacita intercepcie sa v metóde počíta na základe Indexu 
listovej pokryvnosti LAI. LAI  je charakteristikou listnatosti (listová pokryvnosť - leaf area 
index), t.j. pomer plochy fyziologicky aktívnych listov k celkovej ploche, na ktorej porast 
rastie. Index listovej pokryvnosti ovplyvňuje fotosyntézu, transpiráciu aj intercepciu. 
Maximálny a minimálny LAI porastu je vstupným priestorovým parametrom modelu. 

V prvom kroku boli pre opadavé a neopadavé porasty stanovené maximálne a minimálne 
hodnoty indexu listovej plochy (LAI), ktoré dosahujú počas roka. Pre opadavé porasty 
bola maximálna hodnota stanovené na 3, pre neopadavé na 4. Pre zmiešané porasty sa 
maximálne a minimálne hodnoty LAI stanovujú na základe lineárnej interpolácie medzi 
hodnotami čisto opadavých a čisto neopadavých porastov podľa percentuálneho 
zastúpenia drevín. Maximálne hodnoty boli stanovené pre mladé 20 ročné porasty, ktoré 
dosahujú najvyššie hodnoty LAI. 
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Do modelu bol implementovaný výpočet ročného chodu LAI porastu podľa sigmoidnej 
logistickej funkcie: 
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kde  
v(d)  je hodnota LAI v dni t (poradové číslo dňa v roku),  
vmin  je minimálna hodnota LAI ktorú porast dosahuje počas roku (PP),  
vamp  je amplitúda LAI hodnôt porastu počas roka(PP), 
m1-m4 sú parametre kontrolujúce tvar krivky.  
d poradie dňa v roku [-], 

 

Výsledné hodnoty funkcie sú v modeli modifikované vekom porastu podľa Vertessy et al. 
(2001). 

 

Obr. A-38 Modifikácia indexu listovej plochy vekom porastu podľa Vertessy et al. (2001) 
(LAIash – jaseň, LAIund – podrast, LAItot – celková) 

Modifikácia vekom prebieha nasledovne: (0-0; 20-1; 40-0,85; 250-0,85). Medzi vekmi 0, 
20, 40 a 250 sa hodnoty parametru veku určujú lineárnou interpoláciou. Na základe 
získaných hodnôt LAI je následne počítaná intercepčná kapacita porastu KIi podľa rovnice 
Von Hoyningen-Huene (1981):  

KIi(d) = 0.935 + 0.498 vi(d)  − 0.0057 vi(d)2  

Vypočítanú intercepčnú stratu sme v modeli korigovali parametrom zakmenenia Z, 
pričom ako maximálna hodnota zakmenenia bola uvažovaná hodnota 1,1. Táto úprava 
zohľadňuje medzernatosť porastu, resp. jeho vertikálnu štruktúru, keďže zakmenenie 
porastu je počítané ako suma zakmenení všetkých etáží.  
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Vegetačný koeficient aktuálnej evapotranspirácie 

Aktuálna evapotranspirácia je reálny výpar z pôdy pokrytej vegetáciou za daných 
ekologických podmienok. Závisí od kladnej energetickej bilancie, podmienky turbulentnej 
výmeny medzi porastom a atmosférou, od obsahu vody v pôdnom profile a od schopnosti 
rastlín regulovať príjem a výdaj vody z vlastného organizmu. Pozostáva z dvoch 
samostatných fyzikálnych dejov, ktoré možno opísať ako:  

 Evaporácia – výpar vo fyzikálnom slova zmysle z povrchu pôdy alebo vody. Tento 
výpar býva označovaný ako neproduktívny. 

 Transpirácia – voda odparená najmä z prieduchov rastlín, je to tá voda, ktorá 
vstupuje koreňovým systémom – výpar býva označovaný ako produktívny. 

Pri odvodzovaní úhrnu skutočnej evapotranspirácie sa  vychádza z potenciálnej 
evapotranspirácie. Potenciálna evapotranspirácia je maximálny možný výpar z pôdy 
pokrytej vegetáciou za daných meteorologických podmienok. Hovorí, koľko vodnej pary 
môže atmosféra nasať za daných podmienok. Je to teoretické maximum limitované 
meteorologickými podmienkami. Závisí od energetickej bilancie, ktorá musí byť na 
aktívnom povrchu a od podmienky turbulentnej výmeny medzi aktívnym povrchom a 
atmosférou, ktorá je daná vlhkosťou a prúdením vzduchu (Horvát, 2007). 

Potenciálna evapotranspirácia sa v modeli počíta podľa vzťahu Blaney – Criddle (Blaney 
a Criddle, 1950), kde potenciálna evapotranspirácia závisí od teploty a maximálnej miery 
slnečného svitu, ktorá v modeli vystupuje ako priestorový parameter (index oslnenia). 

Aktuálna evapotranspirácia z pôdy a vegetácie sa počíta pomocou vzťahu   ako funkcia 
potenciálnej evapotranspirácie, druhu vegetácie, rastovej fázy a vlhkosti pôdy 
nasledovne: 
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kde:  

cv  vegetačný koeficient aktuálnej evapotranspirácie, 

ESi(t) aktuálna evapotranspirácia z pôdy a vegetácie za časovú jednotku t [mm], 

EIi(t) aktuálna evapotranspirácia z intercepcie za časovú jednotku t [mm], 

EDi(t) aktuálna evapotranspirácia z povrchovej retencie za časovú jednotku t [mm], 

EPi(t) potenciálna evapotranspirácia za časovú jednotku t [mm],  

θ i(t) aktuálna vlhkosť pôdy v časovej jednotke t [m.m-3],  

θw i vlhkosť pôdy pri bode vädnutia [m.m-3],  

θf i poľná vodná kapacita [m3.m-3]. 

Aby bolo možné zohľadniť vplyv manažmentu lesa s opatrením a bez opatrenia, bol 
vegetačný koeficient aktuálnej evapotranspirácie pre lesné porasty modifikovaný na 
základe  počtu etáží porastu a zakmenenia nasledovne: 
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V prvom kroku bol na základe rešerše literatúry stanovený vegetačný koeficient aktuálnej 

evapotranspirácie pre ihličnaté porasty a listnaté porasty. 

cihl = 1,15 

clist = 1.2 

 
Pri zmiešaných porastoch bol vegetačný koeficient aktuálnej evapotranspirácie vypočítaný 

lineárnou interpoláciou. Následne bol vegetačný koeficient aktuálnej evapotranspirácie 

modifikovaný na základe počtu etáží a zakmenenia porastu. 

Potenciálny koeficient odtoku  

Potenciálny koeficient povrchového odtoku vyjadruje aká časť zrážok odtečie 
povrchovým odtokom pri nasýtených podmienkach. V zrážkovoodtokovom modeli ISSOP 
je vyjadrený ako funkcia sklonu, pôdneho druhu, a typu krajinnej pokrývky. Parameter 
potenciálneho povrchového odtoku vstupuje v modeli do výpočtu efektívnych zrážok. 
Vzťah medzi efektívnymi zrážkami a potenciálnym koeficientom odtoku je potom 
funkciou aktuálneho nasýtenia pôdneho profilu). 

Vzťah medzi sklonom a potenciálnym koeficientom odtoku je opísaný ako (Liu, De Smedt, 
2003):  

𝑘0,𝑎 = 𝑘0 + (1 −  𝑘0)
𝑆

𝑆 + 𝑆0
 

Kde: 

𝑘0,𝑎 –  potenciálny koeficient odtoku [-] pre sklon povrchu S[%]  

𝑘0 – potenciálny koeficient odtoku [-] pre takmer nulový sklon povrchu S0 [%] 

S0 – konštanta sklonu pre rôzne triedy  pôdneho druhu a krajinnej pokrývky  

Hodnoty potenciálneho koeficienta odtoku pre rôzne druhy povrchu rôznu pôdnu textúru 
sú vyjadrené v tabuľke A-7. Grafický priebeh potenciálneho koeficienta odtoku pre les ako 
funkciu sklonu a rôznych pôdnych druhov demonštruje obr. A-39. Kvôli zjednodušeniu 
tabuľky, pôvodné triedy využitia krajiny sú reklasifikované do 5 tried, a to les, tráva, orná 
pôda, holá pôda a nepriepustné plochy. Potenciálny koeficient odtoku pre nepriepustné 
plochy, v ktorých sú zahrnuté i vodné plochy, je vždy rovný 1.   

Tab. A-7 Potenciálny koeficient odtoku kO,a  pre rôzne využitie krajiny, pôdny druh 
a sklon (Horvát, 2005). 
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Obr.  A-39 Potenciálny koeficient odtoku vs. sklon pre les a rôzne pôdne druhy (Liu, De 
Smedt, 2003) 

Aby bolo možné zohľadniť vplyv manažmentu lesa s opatrením a bez opatrenia, výsledný 
potenciálny koeficient odtoku pre lesné porasty bol modifikovaný na základe  počtu etáží 
porastu a zakmenenia nasledovne: 

kpor= kO,a  (1- 0,1.(ET-1)) . (0,9+0,6. (1-ZAK)) 

kpor  – potenciálny koeficient odtoku [-] pre konkrétny porast,  

ET – počet etáží porastu 

ZAK – zakmenenie porastu  

Faktor ochranného účinku vegetácie podľa USLE 

Pri modelovaní vplyvu opatrení na vznik a veľkosť erózie sa vychádzalo z univerzálnej 
rovnice straty pôdy USLE (Universal Soil Loss Equation). Priebeh eróznych procesov sa 
v tejto rovnici vyjadruje ako súčin dvoch kvantitatívnych faktorov (zrážkovej erózie a 
erodovateľnosti pôdy) a štyroch kvalitatívnych faktorov: 

T = R.K.S.L.C.P      

kde T je strata pôdy v t.ha-1.rok-1, R je faktor eróznej účinnosti prívalovej zrážky, K je 
faktor erodovateľnosti pôdy, L je faktor dĺžky svahu, S je faktor sklonu svahu, C je faktor 
ochranného vplyvu vegetácie a P faktor účinnosti protieróznych opatrení. 

Aby bolo možné zohľadniť vplyv manažmentu lesa s opatrením a bez opatrenia, bol faktor 
ochranného účinku vegetácie pre lesné porasty bol modifikovaný na základe  počtu etáží 
porastu a zakmenenia nasledovne: 

V prvom kroku bol na základe rešerše literatúry stanovený C faktor pre ihličnaté porasty 
a listnaté porasty. 

Cihl = 0,002 

Clist = 0,001 

Pri zmiešaných porastoch bol C faktor vypočítaný lineárnou interpoláciou. Následne bol 
C faktor modifikovaný na základe počtu etáží a zakmenenia porastu podľa: 

𝐶𝑝𝑜𝑟 =
0,1. C . 𝑒−4.605.𝑍𝐴𝐾

1 + 0,5 . (𝐸𝑇 − 1)
 

Kde Cpor – faktor ochranného vplyvu porastu, ET  – počet etáží porastu, ZAK – zakmenenie 
porastu. 
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2.6.8 Výsledky hydrologického modelovania v povodí Ulička 

Pre posúdenie vplyvu opatrení na tvorbu odtoku v povodí a na ohrozenie krajiny 
povodňovými javmi sa na modelovom povodí Ulička modelovali hydrogram odtoku 
a jednotlivé zložky hydrologickej bilancie. Porovnanie dosahu scenárov opatrení v povodí 
Ulička bolo realizované, vyjadrením zástupných (proxy) kvantitatívnych ukazovateľov 
(4B) a (4C):  

 Prietok (odtok) 

 Kulminačný prietok 

 Špecifický odtok  

 Odnos akumulácia, erózne straty pôdy  

Uvedené ukazovatele boli vyhodnocované plošne ako priestorové výstupy (zobrazenie 
priestorovej distribúcie ukazovateľa v modelovanom období od 1.5.2013 do 31.10.2013), 
aj ako sumárne údaje v záverečnom profile modelového povodia .  

Predmetom porovnania bol bežný spôsob hospodárenia (BAU) a najjemnejšia (prírode 
najbližšia forma) alternatívneho hospodárenia vyplývajúca zo záväzku – výberkový 
hospodársky spôsob (CCF). Obidva scenáre boli modelované pri rovnakom nastavení 
globálnych parametrov modelu ako boli nastavené kalibráciou modelu pre záverečný 
profil Ulič (viď časť Kalibrácia modelu), ale pri zmenených vstupných vrstvách 
priestorových parametrov, na ktoré má vplyv zmena hospodárenia v lesnom poraste 
vyplývajúca zo záväzku v rámci 15.1 (pozri kapitola 2.6.7 Parametrizácia alternatív 
lesníckeho manažmentu).  

Záverečný profil povodia (P2) bol v území vybraný tak, aby bol relevantne zohľadnený 
vplyv opatrení na správanie sa vody v krajine vzhľadom k dostatočnému plošnému 
zastúpeniu plôch s opatrením v povodí. Modelové subpovodie Uličky (P2), s vyššou 
mierou zastúpenia lesných pozemkov s opatreniami podporenými v rámci 15.1, má 
rozlohu 32,042 km2, pričom lesnatosť povodia je 87,3 % a podiel plôch s opatrením je 
18,4 % z plochy povodia, resp. 21,1 % z obhospodarovanej plochy lesov.  

Dosah opatrení 15.1 na oblasť zamerania 4B, odtok, kulminačný prietok, špecifický odtok  

Priemerné hodnoty jednotlivých členov hydrologickej bilancie za modelované obdobie 
pre scenár s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) sú porovnané v tab. A-8 a na obr. A-
40. Z porovnania vyplýva, že zmeny v  bilancii jednotlivých zložiek odtoku sú veľmi malé. 
Najväčší rozdiel bol zaznamenaný v podpovrchovom odtoku, ktorý pri scenári 
s opatrením (CCF) poklesol o 1,36%. Relatívne veľký rozdiel bol zaznamenaný 
v  priemernej intercepcii a to nárast o 1,14% pri scenári s opatrením (CCF).  

Tab. A-8  Porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) 
na jednotlivé zložky hydrologickej bilancie a celkový odtok v období 1.5.2013 až 
31.10.2013 v mm 
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Variant 
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bez opatrenia 350,51 101,08 248,94 221,72 52,08 0,37 57,62 39,43 97,42 

s opatrením 350,51 102,23 247,80 223,09 51,43 0,37 56,84 39,24 96,45 

rozdiel [mm] 0,00 1,15 -1,15 1,37 -0,65 0,00 -0,78 -0,19 -0,98 

rozdiel [%] 0,00 1,14 -0,46 0,62 -1,25 -1,08 -1,36 -0,48 -1,00 
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Obr. A-40 Grafické porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez 
opatrenia (BAU) na jednotlivé zložky hydrologickej bilancie a celkový odtok (mm) 
v období 1.5.2013 až 31.10.2013.  

Vzhľadom k relatívne malému plošnému rozsahu plôch s opatrením v rámci povodia 
(18,42 %) sú rozdiely v priemerných hodnotách jednotlivých členov hydrologickej 
bilancie prekryté skutočnosťou, že vo väčšej časti povodia, v ktorej neboli realizované 
opatrenia je rozdiel v hodnotách jednotlivých členov hydrologickej bilancie nulový. 
Z dôvodu, aby bolo možno efekt lesníckych opatrení preukaznejšie kvantifikovať, boli 
priemerné hodnoty vybraných členov hydrologickej bilancie vyčíslené len pre hodnotené 
porasty, na ktorých boli realizované opatrenia (s podporou).  

Ako vidieť z tab. A-9 pri scenári manažmentu lesa s opatrením (CCF) dochádza na týchto 
plochách k signifikantnému zvýšeniu intercepcie (priemerne o 5,83 %) 
a evapotranspirácie (priemerne o 6,94 %), ako aj k zníženiu perkolácie do podložia 
(priemerne o 3,6 %), čo má za následok, ako je dokumentované ďalej, aj zníženie odtoku 
a špecifického odtoku z týchto plôch. Podobne výrazný vplyv to má aj na zníženie 
priameho odtoku (povrchový a hypodermický odtok), ktorý predstavuje takzvanú rýchlu 
zložku odtoku dominantne sa podieľajúcu na kulminačných prietokoch počas zrážkových 
udalostí. 

Tab. A-9 Porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) 
na vybrané zložky hydrologickej bilancie v období 1.5.2013 až 31.10.2013. Údaje sú v mm. 

manažment 

intercepcia [mm] evapotranspirácia [mm] perkolácia [mm] 

min max priemer min max priemer min max priemer 

BAU 60,51 125,99 107,92 167,05 244,82 219,57 16,38 189,01 46,14 

CCF 60,51 130,01 114,22 176,81 254,57 226,51 12,38 183,53 42,55 

rozdiel 0,00 4,03 6,30 9,76 9,76 6,94 -4,00 -5,48 -3,60 

rozdiel [%] 0,00 3,20 5,83 5,84 3,99 3,16 -24,41 -2,90 -7,79 

Pri priestorovom porovnaní modelovaných zložiek hydrologickej bilancie je možné 
detailnejšie sledovať veľkosť vplyvu manažmentových opatrení na jednotlivé zložky 
hydrologickej bilancie, ktoré sú priestorovo značne diferencované nie len v dôsledku 
rozdielneho manažmentu porastov ale aj vplyvom lokálnych stanovištných podmienok 
(sklon svahu, oslnenie, nadmorská výška, pôdne pomery, geologické pomery). To 
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znamená, že aj v rámci jedného porastu s rovnakým manažmentovým scenárom je možné 
pozorovať rozdiely v jednotlivých prvkoch hydrologickej bilancie. 

Na priestorovú distribúciu úhrnu intercepcie má jednoznačne najväčší vplyv krajinná 
pokrývka, pričom pre zastavané územia sa intercepcia blíži k nule a naopak najvyššia je 
v dobre zakmenených porastoch s vysokým indexom listovej pokryvnosti, kde dosahuje 
až 130 mm. 

Úhrn intercepcie v sledovanom období pre obidva scenáre (A - bez opatrenia a B - 
s opatrením) dokumentuje jej priestorová distribúcia na obr. A-41. Rozdiely je možné 
pozorovať prakticky vo všetkých hodnotených porastoch. Rozdiel sa pohybuje od 
zanedbateľného úhrnu intercepcie až po 50 mm, pričom najmarkantnejší nárast 
intercepcie je možné pozorovať v porastoch, kde manažment CCF predpokladá najväčší 
nárast zakmenenia, resp. čiastočne aj počet etáží oproti stavu bez opatrenia. Naopak 
zmena druhového zloženia porastu a vekového zloženie nepreukazuje vždy jednoznačný 
vplyv. 

 

Obr. A-41 Suma intercepcie v modelovom povodí Ulička za sledované obdobie : A/ pred 
realizáciou podopatrenia 15.1, B/ po realizácii podopatrenia 15.1 a C/ výsledný vplyv 
podopatrenia ako rozdiel stavu s a bez vykonaného opatrenia. 
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Pre aktuálnu evapotranspiráciu je charakteristická vysoká heterogenita jeho priestorovej 
distribúcie v povodí, čo je zapríčinené synergickým vplyvom viacerých faktorov 
riadiacich tento proces. Jednoznačne je však možné identifikovať krajinnej pokrývky 
a manažmentu lesa na evapotranspiráciu. Jednoznačne nižšia evapotranspirácia je aj 
v najvyšších častiach povodia, čo súvisí s poklesom teploty. Úhrn evapotranspirácie 
v povodí sa pohybuje prevažne v rozmedzí od 150 po 250 mm. 

Úhrn evapotranspirácie v sledovanom období pre obidva scenáre (bez opatrenia 
a s opatrením) dokumentuje jej priestorové rozloženie na obr. A-42. Vo viacerých 
hodnotených porastoch je možné pozorovať nárast evapotranspirácie, zatiaľ čo k poklesu 
nedošlo nikde. Rozdiel sa pohybuje od zanedbateľného úhrnu po 60 mm, pričom 
najmarkantnejší nárast evapotranspirácie súvisí v najväčšej miere so zvýšením 
zakmenenia, ale aj so zmenou druhového zloženia a etážovitosťou porastu. Naopak 
zmena vekového zloženia nepreukazuje jednoznačný vplyv. 

 

Obr. A-42 Suma evapotranspirácie v modelovom povodí Ulička za sledované obdobie : A/ 
pred realizáciou podopatrenia 15.1, B/ po realizácii podopatrenia 15.1 a C/ výsledný 
vplyv podopatrenia ako rozdiel stavu s a bez vykonaného opatrenia. 
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Úhrn perkolácie v povodí sa pohybuje v rozmedzí od 0 po 150 mm v závislosti od krajinnej 
pokrývky, sklonu a priepustnosti geologického podložia. Perkolácia dosahuje najvyššie 
hodnoty v málo sklonitých dobre priepustných nivných oblastiach v okolí tokov. Ďalej je 
možné sledovať vyššie úhrny perkolácie v menej sklonitých častiach svahov s tendenciou 
jeho zvyšovania v oblastiach bez lesného krytu. 

Úhrn perkolácie do podložia v sledovanom období pre obidva scenáre (A - bez opatrenia 
a B - s opatrením) dokumentujú mapy na obr. A-43. Vo väčšine hodnotených porastov je 
možné pozorovať pokles perkolácie. Rozdiel dosahuje hodnoty až po 30 mm, pričom 
najmarkantnejší pokles perkolácie súvisí v najväčšej miere so zvýšením zakmenenia 
a počtu etáží porastu. Zníženie perkolácie je dôsledkom väčšej intercepcie 
a  evapotranspirácie týchto porastov. 

 

Obr. A-43 Suma perkolácie v modelovom povodí Ulička za sledované obdobie : A/ pred 
realizáciou podopatrenia 15.1, B/ po realizácii podopatrenia 15.1 a C/ výsledný vplyv 
podopatrenia ako rozdiel stavu s a bez vykonaného opatrenia. 
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Priestorová distribúcia priameho odtoku (povrchový a podpovrchový odtok) vykazuje 
značnú heterogenitu a je do určitej miery komplementárna k  distribúcii podzemného 
odtoku. Z mapy úhrnov priameho odtoku (obr. A-44) je vidieť, že najvyššie úhrny je 
možné pozorovať v oblastiach s vysokým sklonom a malou hĺbkou pôdy, kde až takmer 
polovica zrážok odtečie touto formou bez ohľadu na krajinnú pokrývku, zatiaľ čo v povodí 
sú rozsiahle územia, kde sa povrchový odtok takmer netvorí. Ide prevažne o oblasti 
s malým sklonom a hlbšími dobre priepustnými pôdami. Jednoznačne najvyšší odtok je 
možné pozorovať v zastavených územiach. Na priestorovú distribúciu priameho odtoku 
ma viditeľný vplyv aj priestorová distribúcia zrážok.  

Na mapkách (obr. A-44) je zobrazený úhrn priameho odtoku v sledovanom období pre 
obidva scenáre (A - bez opatrenia a B - s opatrením). Vo väčšine hodnotených porastov je 
možné pozorovať pokles úhrnu priameho odtoku. Rozdiel dosahuje až do 40 mm, pričom 
najmarkantnejší pokles priameho odtoku súvisí v najväčšej miere so zvýšením 
vrstevnatosti a zakmenenia porastu. Zmena druhového zloženia a veku sa prejavuje 
menej výrazne. 

 

Obr. A-44 Suma priameho odtoku (mm) v modelovom povodí Ulička za sledované 
obdobie: A/ pred realizáciou podopatrenia 15.1, B/ po realizácii podopatrenia 15.1 a C/ 
výsledný vplyv podopatrenia ako rozdiel stavu s opatrením a bez vykonaného opatrenia. 
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Priamy odtok prispieva rozhodujúcou mierou k veľkosti kulminačného prietoku, a jeho 
mierne zvýšenie sa teda prejavilo aj v nepatrnom zvýšení povodňových maximálnych 
prietokov, čo dokumentujú grafy hydrogramov odtoku (obr. A-45 a obr. A-46). 
Z hydrogramov je zrejmé, že okrem nepatrného zvýšenia kulminačných prietokov, došlo 
aj k čiastočnému zníženiu prietokov v bezzrážkových obdobiach, čo možno pripísať 
väčšej spotrebe vody na evapotranspiráciu pri scenári s opatrením. 

Detailnejší pohľad na zmenu kulminačných prietokov je uvedený v tab. A-10, kde sú 
porovnané prietoky v záverečnom profile povodia počas najvýraznejších kulminácií 
v modelovanom období. Ako vidieť, pri všetkých zrážkových epizódach došlo pri scenári 
s opatrením k zníženiu kulminačného prietoku. Toto zníženie však nikdy nepresiahlo 
2,15%.  

Treba však pripomenúť, že plošný rozsah opatrení nedosahuje ani 20% plochy povodia 
a v prípade, že by prírode blízka forma hospodárenia bola realizovaná na väčšej časti 
povodia aj zníženie kulminačných prietokov by bolo výrazne väčšie. Ďalším faktorom, 
ktorý treba zmieniť je, že počas modelovaného obdobia nepresiahol kulminačný prietok 
hodnotu dvojročného maximálneho prietoku pričom ako je vidieť z tabuľky, povrchový 
odtok sa podieľal na kulminačných prietokoch len minimálne. Pri výraznejších 
zrážkových udalostiach je predpoklad, výraznejšej tvorby povrchového odtoku a tým aj 
väčšieho rozdielu v kulminačných prietokoch. 

 

Obr. A-45 Porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) 
na vývoj prietokov a kulminačného prietoku v závere vybratej časti povodia Ulička počas 
modelovaného obdobia (1.5.2013 až 31.10.2013) 
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Obr. A-46 Porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) 
na vývoj prietokov a kulminačného prietoku v závere vybratej časti povodia Ulička počas 
zrážkovej epizódy (26.5.2013 až 29.5.2013). 

 

Tab. A-10 Porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) 
na kulminačné prietoky v závere vybratej časti povodia Ulička počas modelovaného 
obdobia (1.5.2013 až 31.10.2013) 

    BAU_bez opatrenia CCF_s opatrením rozdiel v kulminácii 

dátum hodina Qs Qi Qg Q Qs Qi Qg Q m3.s-1 % 

26.5 23 0,002 2,027 0,066 2,095 0,002 1,982 0,066 2,050 -0,045 -2,15 

31.5 3 0,001 2,539 0,074 2,614 0,001 2,536 0,074 2,611 -0,003 -0,11 

4.6 12 0,014 2,584 0,090 2,689 0,014 2,583 0,090 2,687 -0,002 -0,07 

10.6 11 0,000 2,034 0,104 2,139 0,000 2,032 0,104 2,136 -0,003 -0,14 

18.6 22 0,122 1,863 0,103 2,088 0,119 1,834 0,102 2,054 -0,034 -1,63 

23.9 13 0,013 2,191 0,067 2,272 0,013 2,145 0,067 2,224 -0,048 -2,11 

15.10 21 0,000 2,049 0,070 2,119 0,000 2,042 0,070 2,111 -0,008 -0,38 
Qs – povrchová zložka prietoku ( m3.s-1) 
Qi – podpovrchová zložka prietoku ( m3.s-1) 
Qg – základná zložka prietoku ( m3.s-1) 
Q – kulminačný prietok ( m3.s-1) 

Napriek tomu, že ako sme ukázali vyššie, rozdiely v kulminačných prietokoch 
v záverečnom profile povodia sú relatívne malé, detailnejší pohľad na rozdiely v tvorbe 
priameho odtoku (povrchový a hypodermický odtok) len v hodnotených porastoch so 
záväzkom ukazuje už relatívne výrazný pokles (o 8,4 %) priameho odtoku pri scenári so 
záväzkom (CCF) (tab. A-11). Nakoľko sa táto rýchla zložka priameho odtoku dominantne 
podieľa na kulminačných prietokoch počas zrážkových udalostí, je teda oprávnený záver, 
že v prípade povodí, v ktorých sa bude uplatňovať prírode blízky manažment (CCF) na 
väčších plochách môže mať tento manažment výrazný vplyv na zníženie povodňového 
rizika. 
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Tab. A-11 Porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) 
na priamy odtok a špecifický priamy odtok počas modelovaného obdobia (1.5.2013 až 
31.10.2013) z hodnotených porastov so záväzkom  

manažment 

priamy odtok [mm] špecifický odtok [l.s-1.km-2] 

min max priemer min max priemer 

BAU 1,37 120,67 51,31 0,09 7,59 3,23 

CCF 1,23 106,50 47,01 0,08 6,70 2,96 

rozdiel -0,14 -14,17 -4,30 -0,01 -0,89 -0,27 

rozdiel [%] -9,96 -11,74 -8,39 -9,96 -11,74 -8,39 

 

Ako je vidieť z tab. A-12, v ktorej je porovnanie špecifického odtoku z hodnotených 
porastov so záväzkom a bez záväzku, prejavuje sa v týchto lesných porastoch výrazný 
pokles špecifického odtoku pri scenári so záväzkom (CCF). Rozdiel dosahuje 0.5 l.s-1.km-

2, čo predstavuje viac ako 8 % z celkového odtoku. 

Tab. A-12 Porovnanie vplyvu manažmentu lesa s opatrením (CCF) a bez opatrenia (BAU) 
na celkový odtok a špecifický odtok počas modelovaného obdobia (1.5.2013 až 
31.10.2013) z hodnotených porastov so záväzkom 

manažment 

celkový odtok [mm] špecifický odtok [l.s-1.km-2] 

min max priemer min max priemer 

BAU 17,74 309,67 97,45 1,12 19,48 6,13 

CCF 13,61 290,03 89,55 0,86 18,24 5,63 

rozdiel -4,13 -19,65 -7,90 -0,26 -1,24 -0,50 

rozdiel [%] -23,30 -6,34 -8,11 -23,30 -6,34 -8,11 

 

Dosah opatrení 15.1 na oblasť zamerania 4C, odnos, akumulácia, erózne straty pôdy  

Z výsledkov modelovania „reálnej“ vodnej erózie v hornej časti povodia Uličky vyplynulo, 
že územie je vďaka ochrannému vplyvu lesa relatívne nízko ohrozené plošnou vodnou 
eróziou. Je to najmä vďaka vysokému podielu lesov v území, najmä v hornej časti povodia 
na vysokých sklonoch, kde je zvýšená predispozícia na vznik povrchového odtoku a tým 
aj vzniku plošnej erózie.  

Zvýšená intercepcia, evapotranspirácia a infiltrácia umožňujú vznik povrchového odtoku 
len počas extrémnych zrážkových epizód, alebo pri jarnom topení snehu, kedy je povodie 
nasýtené a listová pokrývka nie je vyvinutá.  

Vyššia miera erózie sa prejavila len na poľnohospodárskej pôde v okolí obce Runina. Pri 
nízkych hodnotách erózie je aj vplyv opatrenia v podobe šetrnejšieho hospodárenia nízky. 
Vo všeobecnosti platí, že na území lesných porastov je miera erózie veľmi nízka a vzniká 
hlavne vplyvom nepriaznivého hospodárenia, najmä na nevhodne vybudovaných 
približovacích cestách. Ak však berieme do úvahy iba komparáciu hodnotených spôsobov 
hospodárenia, ten má na veľkosť erózie minimálny dopad. 
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Obr. A-47 Porovnanie vplyvu alternatív manažmentu lesa s opatrením 15.1 (CCF) a bez 
opatrenia 15.1 (BAU) na veľkosť vodnej erózie pôdy (t.ha-1.rok-1) v modelovom subpovodí 
Uličky (na zvýraznenie priestorovej distribúcie veľkosti erózie bolo použité geometrické 
rozdelenie hodnôt) 

 

Tab. A-13  Zhodnotenie vplyvu opatrenia na vodnú eróziu pôdy a akumuláciu 
v modelovom povodí (t.ha-1.rok-1) 

Erózia 

t.ha-1.rok-1 

MAX PRIEMER SUMA Akumulácia 

t.ha-1.rok-1 

MAX PRIEMER SUMA 

Bez opatrenia 2169.043 0.259 79097.584 Bez opatrenia 484.461 0.749 13499.116 

Po opatrení 2169.043 0.256 77975.552 Po opatrení 484.461 0.731 13071.252 

Rozdiel 0.000 -0.004 -1122.033 Rozdiel 0.000 -0.018 -427.864 
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2.7 Zhrnutie účinnosti opatrení za FO4 (voda a erózia)  

2.7.1 Súhrn poznatkov k hodnoteniu účinku opatrení v rámci 

8.3 

A/ Vybudovanie a rekonštrukcia protipožiarných objektov, nádrže a ciest, realizovaných 
v rámci podopatrenia 8.3 v PRV 2014–2020 mali na špecifické dosahové ukazovatele 
v oblasti zamerania 4B (voda) nasledovné účinky: 

Technické opatrenie v podobe protipožiarnej vodnej nádrže mali za následok 

 Zníženie kulminačného prietoku bezprostredne pod nádržou (výraznejší rozdiel sa 
stráca s veľkosťou prispievajúceho povodia)  

 Zníženie špecifického odtoku pod nádržou (nádrž prirodzene akumuluje objem 
odtoku do svojej retenčnej kapacity) 

 Mierne zníženie rýchlosti prúdenia (zmenšenie šmykového napätia = zníženie erózie 
v toku) 

 Zníženie vodného stavu pri kulminácii (zníženie rizika vybreženia vodného toku) 

Opatrenia v podobe výstavby alebo rekonštrukcie protipožiarnych ciest spôsobili 

 Mierny nárast zvýšenia nepriepustných plôch = mierny nárast odtoku – voda nie je 
schopná infiltrovať 

 Zníženie drsnosti povrchu cesty = mierny nárast rýchlosti odtoku 

 Vybudované odrážky a odvodový kanál zvyšujú mieru vzniku sústredeného 
povrchového odtoku = mierny nárast rýchlosti a prietok. Vzniknutý povrchový odtok  
je však regulovaný a odvádzaný do koryta. 

B/ Vybudovanie a rekonštrukcia protipožiarných objektov, nádrže a ciest, realizovaných 
v rámci podopatrenia 8.3 mali v modelovom povodí na dosahové ukazovatele v oblasti 
zamerania 4C (eróziu) nasledovné účinky: 

 Zníženie rýchlosti povrchového odtoku, zníženie šmykového napätia = zníženie 
erózie 

 Spevnenie povrchu v rizikovej oblasti sústredeného povrchového odtoku = eliminácia 
erózie na povrchu cesty 

 Zníženie erózie pod zrekonštruovanou cestou = cesta má efekt bariéry 

 Zníženie spätnej erózie, spôsobenej zvyšovaním gradientu 

 Zvýšenie maximálnej miery akumulácie (vodná nádrž) 

 Zníženie celkovej akumulácie nánosov a splavenín, v dôsledku poklesu erózie 

Vyššie uvedené výsledky boli kvantifikované pre modelové územie Nová Ľubovňa 
vybranom v rámci projektu „Rekonštrukcia a výstavba protipožiarnej lesnej cesty a 
výstavba protipožiarnej vodnej nádrže v lokalite Lysá Hora“, realizovanom v Programe 
rozvoja vidieka 2014–2020. Detaily výsledkov prípadovej štúdie vyššie v správe (kapitola 
2.3). Tabuľkový prehľad kvantifikácie účinku opatrení po jednotlivých ukazovateľoch 
dosahu je zosumarizovaný v tab. A-14 a tab. A-15. 
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2.7.2 Súhrn poznatkov k hodnoteniu účinku opatrení v rámci 

8.4 

Nakoľko v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne relevantné údaje z územia lesov Jakubany, 
ktoré by bolo možné z hľadiska vplyvu opatrení na vodu a eróziu korektne zhodnotiť 
(dlhodobý vývoj zrážok, historické prietoky, odtok, erózia) vo väzbe na obnovu lesa 
(zalesňovacie práce) podporenú v rámci projektu PRV (projekt ukončený len k 
31.12.2018), ako teoretický koncept riešenia navrhujeme prostredníctvom založenia 
demonštračného objektu na strednodobý a dlhodobý monitoring dosahu realizovaných 
opatrení na hydrologické a erózne procesy. Navrhovaná metodika a monitoring 
indikátorov vo vzťahu k pokalamitnej obnove lesov sa však opiera o zabezpečenie 
celkovo nákladnej logistiky, technického vybavenia (kontinuálne automatické prístroje) 
alebo externé služby (pravidelné letecké skenovanie územia, vodomerný profil), ktoré sú 
podmienené extra finančnou projektovou podporou. Limitom pre diaľkový prieskum 
lesov Jakubian je tiež zaradenie územia do kategórie vojenských lesov, čo do istej miery 
obmedzuje letecký monitoring v tejto oblasti. 

2.7.3 Súhrn poznatkov k hodnoteniu účinku opatrení v rámci 

12.2 

Z analýzy prírodných stanovištných podmienok lesných pozemkov v 5. stupni ochrany na 
území, aj mimo území NATURA 2000 vyplynulo: 

 V porastoch podporených kompenzačnými platbami v rámci podopatrenia 12.2 
prevažujú horské lokality v nadmorskej výške nad 1000 m n.m (56% rozlohy), 
s adekvátne vyššími ročnými úhrnmi zrážok od 1000 do 1600 mm.  

 Až 70 % území s opatrením má sklon svahov v kategórií od 20 do 40° a až 95,6 % 
výmery disponuje potenciálom na silnú až veľmi silnú potenciálnu eróziu pôdy (od 1,5 
do 15 mm.rok-1). 

 Lokality sa nachádzajú prevažne na vysoko priepustnom geologickom podloží 
(karbonáty) s čím súvisí aj dominancia rendzín ako pôdneho typu v týchto prísne 
chránených územiach. Pôdy na hodnotených lesných lokalitách majú z hľadiska 
štruktúry celkom priaznivé retenčné vlastnosti.  

2.7.4 Súhrn poznatkov k hodnoteniu účinku opatrení v rámci 

15.1 

V rámci podopatrenia 15.1 bola vykonaná prípadová štúdia zameraná na porovnanie 
vplyvu uplatňovania rôznych alternatív lesníckeho manažmentu (šetrnejšie formy 
hospodárenia vyplývajúce zo záväzkov versus bežné hospodárenie rámcoch platnej 
legislatívy) na špecifické ukazovatele dosahu v oblasti zamerania 4B (voda) a 4C (erózia). 

A/ Z hľadiska vplyvu opatrení na dosahové ukazovatele v oblasti zamerania 4B (voda) boli 
preukázané nasledovné zistenia: 

 Nárast úhrnov intercepcie (max do 50 mm) v alternatíve lesníckeho manažmentu 
s podporou, pričom najmarkantnejší nárast intercepcie súvisí so zvýšením 
zakmenenia, s vysokým indexom listovej plochy a čiastočne aj s vyšším počtom etáží 
oproti stavu bez opatrenia. Naopak zmena druhovej a vekovej skladby porastu nemala 
na intercepciu preukazný vplyv. 
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 Pozorovaný bol nárast evapotranspirácie (max do 60 mm) v scenári s opatrením, a to 
v súvislosti so zvýšením zakmenenia, so zmenou druhového zloženia a etážovitosťou 
porastu. Naopak zmena vekovej štruktúry porastov nemala na hodnoty 
evapotranspirácie v povodí preukazný vplyv. 

 Pokles hodnôt perkolácie do podložia (max do 30 mm), pričom najvýraznejší pokles 
perkolácie v území súvisí s nárastom zakmenenia a počtu etáží porastu v alternatíve s 
podporou. Zníženie perkolácie je dôsledkom vyššej intercepcie a  evapotranspirácie 
porastov s opatrením.. 

 Pokles úhrnu priameho odtoku (mm) pri variante s opatrením, t.j. pri uplatňovaní 
šetrnejšieho obhospodarovania lesných porastov. 

 Pokles priameho odtoku v najvyššej miere súvisel so zvýšením vrstevnatosti porastov 
(diverzifikovanej vertikálnej výstaby) a zakmenenia porastu v scenári so záväzkom. 
Zmena druhového zloženia a veku sa prejavila menej výrazne. 

 Výrazný pokles špecifického odtoku (l.s-1.km-2) pri scenári so záväzkom, t.j. pri 
uplatňovaní opatrení miernejších foriem lesníckeho manažmentu v porastoch.  

B/ Z hľadiska vplyvu opatrení na dosahové ukazovatele v oblasti zamerania 4C (erózia) 
boli preukázané nasledovné zistenia: 

 Z výsledkov modelovania vodnej erózie v časti hodnoteného povodia s realizovanými 
opatreniami vyplynulo, že územie je vďaka ochrannému vplyvu lesa relatívne nízko 
ohrozené plošnou vodnou eróziou. Je to najmä vďaka vysokému podielu lesov v území, 
najmä v hornej časti povodia s vyššou sklonitosťou, kde je zvýšená predispozícia na 
vznik povrchového odtoku a tým aj vzniku plošnej erózie.  

 Pri nízkych východiskových hodnotách erózie v modelovom území je aj vplyv 
opatrenia v podobe šetrnejších foriem hospodárenia v lesoch nízky.  

 Komparácia hodnotených spôsobov lesníckeho hospodárenia v rámcoch záväzkov 
15.1 vyplývajúcich z PRV 2014–2020 preukázala minimálny dopad na veľkosť erózie. 

Vyššie uvedené výsledky boli kvantifikované pre modelové povodie Ulička na východnom 
Slovensku v oblasti Bukovských vrchov a to vo vybranej časti územia s vyšším 
zastúpením lesných pozemkov podporených v Programe rozvoja vidieka 2014–2020 
v rámci podopatrenia 15.1. Výsledky hydrologicko-erózneho modelovania alternatív 
lesníckeho manažmentu v rámci celého širšieho povodia nepreukázali významnejší 
účinok opatrení na vodu a eróziu. Detaily výsledkov prípadovej štúdie sú uvedené vyššie 
v správe (kapitola 2.6). Tabuľkový prehľad kvantifikácie účinku opatrení po jednotlivých 
ukazovateľoch dosahu je zosumarizovaný v tab. A-14 a tab. A-15. 
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Tab. A-14 Súhrnná kvantifikácia dosahových ukazovateľov v rámci špecifickej oblasť 
zamerania 4B (voda) – porovnanie rozdielu s opatrením (podporou) a bez realizácie 
opatrenia (bez podpory) 

Oblasť 
zamerania 
4B (voda) 

Indikátor  Indikator 
dosahu 4B 
bez podpory 
PRV 14-20 

Indikator 
dosahu 4B -
s podporou 
PRV 14-20 

Rozdiel 
4B 

Indikator 
dosahu 4B 
bez podpory 
PRV 14-20 

Indikator 
dosahu 4C 
s podporou 
PRV 14-20 

Rozdiel 
4B 

Opatrenie Podopatrenie Prietok   
[m3.s-1] 

Prietok  
[m3.s-1] 

Prietok 
[%]  

Špecifický 
odtok          
[l.s-1.km-2]** 

Špecifický 
odtok       
[l.s-1.km-2] 

Špecifický 
odtok   
[%] 

M08 8.3 (max) – P1 9,39 9,31 -0,9 320,5 318,1 -0,77 

M08* 8.3 (max) – P3 4,77 3,51 -26 317,2 316,9 -40,6 

M08 8.3 (priem) – P1 1,15 1,14 -0,78 - - - 

M08* 8.3 (priem) – P3 0,59 0,35 -40,6 - - - 

M15*** 15.1 (max) 2,27 2,22 2,1 19,48 18,24 -6,34 

M15 15.1 (priemer) 0,38 -0,29 -23 6,13 5,63 -8,11 

*    v podopatrení 8.3 boli dosahové ukazovatele kvantifikované na 4 rôznych profiloch, v sumárnej tabuľke 
sú uvedené 2 profily (P1, P3). Všetky profily sú detailnejšie vyhodnotené v kapitole 2.3.6 

**  špecifický odtok pre podopatrenie 8.3 bol vyhodnotený z krátkodobej extrémnej zrážkovej udalosti. 
V podopatrení 15.1 bol vyhodnotený pre územia s realizovaným opatrením z dlhodobého priemerného 
prietoku.  

*** vyhodnotenie maximálnych (kulminačných) prietokov pri výdatnejších zrážkových úhrnoch je 
detailnejšie uvedené v samostatnej kapitole 2.3.6 

Tab. A-15  Kvantifikácia dosahových ukazovateľov v rámci špecifickej oblasť zamerania 4C 
(erózia pôdy) – porovnanie indikátorov odnosu pôdy a akumulácie na lesných 
pozemkoch s opatrením (podporou) a bez realizácie opatrenia (bez podpory) 

Oblasť zamerania 
4C (vodná erózia) 

Indikátor  Indikator dosahu 
4C bez podpory 
PRV 14-20 

Indikator dosahu 
4C s podporou               
PRV 14-20 

Rozdiel 4C 

Opatrenie Podopatrenie Odnos pôdy       
[t.ha-1.rok-1] 

Odnos pôdy            
[t.ha-1.rok-1] 

Odnos pôdy 

[%] 

M08 8.3 (suma) 997 993,3 985 274,1 -1,3 

M08 8.3 (maximum)            54,3            50,7 -6,6 

M15* 15.1 (suma)    79 097,6    77 975,6 -1,4 

Oblasť zamerania 
4C (vodná erózia) 

Indikátor  Indikator dosahu 
4C bez podpory 
PRV 14-20 

Indikator dosahu 
4C s podporou                
PRV 14-20 

Rozdiel 4C 

Opatrenie Podopatrenie Akumulácia pôdy 
[t.ha-1.rok-1] 

Akumulácia pôdy   
[t.ha-1.rok-1] 

Akumulácia pôdy 
[%] 

M08 8.3 (suma) 208 464,6 203 639,0 -2,3 

M08 8.3 (maximum)         814,9         822,9  1,0 

M15* 15.1 (suma)    13 499,1    13 071,3 -3,2 

* pri opatrení M15 sa maximálne hodnoty odnosu pôdy vyskytujú mimo lesných porastov a zmena spôsobu 
hospodárenia túto hodnotu neovplyvňuje. Z tohto dôvodu maximálna hodnota erózie resp. akumulácie nie je v tabuľke 
uvedená 
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2.8 Odporúčania k opatreniam za oblasť zamerania 4B a 4C  

Na základe analýzy údajov získaných v rámci riešenia úlohy (Časť A) je možné pre oblasti 
zamerania 4B a 4C konštatovať a zosumarizovať nasledovné zistenia: 

 Z hľadiska celkového konceptu riešenia vplyvu lesníckych opatrení na vodu a eróziu 
navrhujeme porovnávať a kvantifikovať dosah realizovaných opatrení len v rámci 
jedného a toho istého územia (povodia), kde sú stanovištné podmienky konštantné 
(a teda porovnateľné), a to v rôznych požadovaných scenároch podpory: bez 
opatrenia, s reálnym opatrením, prípadne simuláciou ďalších teoretických variantov 
a prognóz. Uvedený prístup považujeme za metodicky korektnejší ako komparáciu 
dvoch priestorovo odlišných území (s podporou a bez podpory) a to vzhľadom na 
komplikovanosť lesného ekosystému, ktorý je ovplyvňovaný množstvom externých aj 
interných faktorov, ktoré sú na každom území rôzne a lokálne špecifické. Nie je teda 
možné jednoducho odfiltrovať a porovnávať vplyv opatrení medzi rôznymi územiami, 
ich účinok je takmer vždy vo výraznej miere prekrytý vedľajšími faktormi. 

 Pre korektné dlhodobé zhodnotenie vplyvu opatrení realizovaných v podopatrení 8.3 
a 8.4 navrhujeme v rámci konceptu riešenia založiť v budúcnosti demonštračný 
objekt a v pravidelných časových intervaloch opakovať letecké snímkovanie 
modelových území (skenovanie cez LIDAR) pre zachytenie reálneho stavu s 
opatrením v teréne (pokalamitná obnova lesa, protipožiarne objekty). Následne 
v prípade záujmu bude možne s využitím tu navrhnutej metodiky kvantifikovať ich 
dlhodobý účinok na vodu a eróziu. 

 Podopatrenie 12.2 navrhujeme z kvantitatívneho hodnotenia jeho dosahu na vodu 
a eróziu v budúcom programe rozvoja vidieka vylúčiť, resp. nehodnotiť podľa 
súčasných požiadaviek, nakoľko v daných územiach a na týchto lesných pozemkoch 
(NATURA 2000 a 5. SOP) je lesohospodárska činnosť vylúčená zo zákona o ochrane 
prírody bez ohľadu na to či bola kompenzačná platba v rámci PRV poskytnutá alebo 
nie. Efekt (účinok) opatrenia tak nie je možné kvantifikovať vo väzbe na 
podporu.Teoreticky je možné v prípade požiadavky v budúcnosti dlhodobo precízne 
monitorovať vplyv bezzásahovosti konkrétneho, napr. pokalamitného, územia na 
odtokové pomery a eróziu pôdy, k čomu by bolo potrebné založiť dlhodobý 
demonštračný objekt vo vybranom území NATURA 2000 s 5. stupňom ochrany. Je 
potrebné mať na zreteli, že takýto výskum v rezerváciách a iných oblastiach 
s najvyšším stupňom ochrany býva limitovaný výnimkami na vstup a náročný 
z hľadiska súhlasov orgánov životného prostredia na inštalácie prístrojov, odbery 
vzoriek a podobne. 

 Z hodnotenia vplyvu podopatrenia 15.1 vyplynulo, že vo vzťahu k vode a erózii je 
relevantné a logické z celého zoznamu záväzkov hospodárenia v CHVÚ a ÚEV riešiť 
len účinok vplyvu súvisiacich šetrných hospodárskych spôsobov obnovy lesa. 
Navrhujeme preto vylúčiť z budúceho hodnotenia záväzky, ktoré ani teoreticky 
nemajú dopady na vodu a eróziu, príp. sú zanedbateľné a nie je možné ich 
kvantifikovať (ponechanie 5 ks živých stojacich stromov, vylúčenie používania 
prípravkov na ochranu rastlín, používanie biologicky odbúrateľných olejov na 
mazanie a pod.) 

Získané výsledky úlohy môžu byť prínosom využiteľným pri príprave Strategického plánu 
na roky 2021–2027. Súčasné poznatky je potrebné využiť pri plánovaní intervencií 
zameraných na lesné hospodárstvo v budúcom programovom období. 
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3 Kvantitatívne hodnotenie účinku vybraných 

lesníckych opatrení PRV SR 2014–2020 na 

špecifický cieľ 5E za obdobie 2014–2018 Časť B 

3.1 Uhlík v lesných ekosystémoch - základné východiská pre 

hodnotenie zásob uhlíka v lesoch a ich zmien 

Lesné ekosystémy hrajú mimoriadne dôležitú úlohu pri fixácii CO2 z ovzdušia. Uhlík v 
lesoch (a iných terestrických ekosystémoch) je uchovávaný v troch hlavných zložkách 
ekosystému: v biomase, v odumretej organickej hmote a v pôde. V prípade lesov teda ide 
nielen o uhlík v biomase (kmene, konáre, listy, resp. ihličie, korene, pne), ale aj o mŕtvu 
organickú hmotu nad povrchom pôdy (mŕtve drevo – stojace i ležiace suché stromy a ich 
časti vrátane tenčiny, ťažbové zvyšky, opad) a organický uhlík v pôde. Sekvestrácia uhlíka 
v biomase – ako súčasť rastových procesov - je samozrejmá a logická, ale vo všeobecnosti 
sa podceňuje význam pôdy pri akumulácii a „uskladňovaní“ uhlíka.   

Les a využívanie krajiny predstavujú pri bilanciách a inventarizácii skleníkových plynov 
vyplývajúcich z UNFCCC (Rámcového dohovoru OSN o klimatickej zmene) osobitný 
sektor. Lesné ekosystémy predstavujú najvýznamnejšiu terestrickú zásobáreň uhlíka a  
zmeny využívania krajiny, najmä odlesňovaním alebo zalesňovaním, ale aj zmeny 
obhospodarovania lesov, môžu preukázateľne ovplyvniť globálnu bilanciu uhlíka (IPCC 
2000).  

Základnými kategóriami využívania krajiny sú: 

1 – lesy (forests), 2 – orná pôda (cropland), 3 – trávne porasty (grassland), 4 – mokrade 
a vodné plochy (wetland), 5 – sídla a infraštruktúra (settlement), 6 – iné pozemky (other). 

Keďže z hľadiska bilancovania uhlíkových zásob a skleníkových plynov je prioritnou 
kategória lesov, navrhované metodické postupy sa venujú hlavne tejto kategórii 
využívania krajiny a zmenám v jej využívaní. Kategória „Lesy“ je pre naše podmienky 
vyčleňovaná na základe definície lesa použitej v rámci Národnej inventarizácie a 
montoringu lesov - NIML SR (Šmelko a kol. 2006). Uvedená definícia lesa vychádza z 
domácich legislatívnych noriem a zohľadňuje aj medzinárodne prijaté definície lesa 
(IPCC, FAO, Kjótsky protokol).  

Základným rámcom pre kvantifikáciu uhlíkových zásob a ich zmien v definovaných 
časových intervaloch sú  medzinárodné postupy Medzivládneho panelu pre zmeny klímy 
- IPCC (2003, 2006), ktoré sú obsiahnuté v Príručke dobrej praxe (Good Practice Guidance 
– GPG). Metodické rámce v nej uvedené sú rozpracovávané za použitia národných špecifík 
do národných systémov resp. metodík. Národné špecifiká predstavujú predovšetkým 
vstupné údaje, ktoré je potrebné každoročne aktualizovať a spresňovať.  

Emisie alebo záchyty CO2 v LULUCF sektore sú hodnotené na základe zmien v uhlíkových 
zásobách nasledovných bilančných kategórií: živá biomasa - nadzemná a podzemná 
biomasa, mŕtvy organický materiál - mŕtve drevo a opad, pôda. 

Vzhľadom na procesy prebiehajúce v lesných ekosystémoch sa v sektore LULUCF 
nebilancujú priamo emisie CO2 (ako je to v iných sektoroch), ale bilancujú sa zásoby uhlíka 
(prepočítavané na CO2) v dvoch časových hladinách. Možno pritom použiť dva základné 
postupy:    
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Metóda I – „default method“ – vyžaduje znalosť uhlíkových prírastkov a úbytkov. 
Spočítajú sa teda za danú kategóriu kladné a záporné zložky, napr. v prípade uhlíka v 
biomase je možné vypočítať rozdiel medzi ročným prírastkom zásob uhlíka spôsobený 
rastom biomasy a ročným úbytkom zásoby uhlíka spôsobeným úbytkom biomasy (ťažby, 
požiare a pod.). Túto metódu je možné použiť na základe údajov o ročných prírastkoch a 
ťažbách, ktoré je možné získať z permanentnej inventarizácie lesa (PIL) alebo súhrnných 
LHP.  

Metóda II – „stock change method“ – vyžaduje inventarizáciu uhlíkových zásob pre 
bilancovanú plochu lesa v dvoch časových obdobiach, teda priamo porovnáva stav zásob 
uhlíka v danej bilančnej kategórii na začiatku a konci daného obdobia.  

Popri bilanciách na úrovni kategórií bez zmeny využívania (teda les zostávajúci lesom) je 
dôležitou súčasťou bilancií hodnotenie zmien zásob uhlíka pri zmene využívania.   

Na Slovensku, podobne ako vo väčšine európskych krajín, neexistuje cielene zameraný 
systém, ktorý by dokázal priamo, pravidelne (každoročne) a dostatočne presne 
kvantifikovať zásoby uhlíka a ich zmeny, a to tak v lesoch, ako aj v iných typoch využívania 
krajiny (orná pôdy, lúky a pasienky, mokrade, sídla). Pri stanovovaní zásob uhlíka v lesoch 
sa vychádza z aktuálne dostupných údajov získavaných v rámci lesohospodárskej 
evidencie, monitoringu lesov s perspektívou využívania inventarizácie lesov (NIML). 
Všetky uvedené zdroje dát však boli prioritne založené na iné účely.    

Pre kalkulácie je potrebný značný počet vstupných parametrov a emisných faktorov na 
národnej či regionálnej úrovni. V prípade nedostatku týchto údajov sa môžu použiť aj tzv. 
„defaultné hodnoty“ (odvodené napr. z literatúry pre určité biogeografické regióny, 
skupiny drevín, skupiny pôd a pod.), to však výrazne zväčšuje mieru nepresnosti 
inventarizácií. Z uvedeného dôvodu sa v poslednom období zintenzívnil výskum uhlíkovej 
bilancie lesov a krajiny na národnej i medzinárodnej úrovni, napr. projekty CarboEurope, 
CarboInvent, COST Akcia 639. Výstupy projektov prinášajú množstvo poznatkov k tejto 
téme, napr. Baritz et al. 2005, Baritz et al. 2006, Jandl, Olsson 2007, Schill et al. 2008. Na 
Slovensku sa realizovali iba menšie projekty s týmto zameraním, chýbal komplexný 
výskum uhlíkovej bilancie v krajine. Významným krokom bolo zahrnutie tejto 
problematiky do riešeného VTP (vedecko-technického projektu) o dopade klimatickej 
zmeny na lesy Slovenska, podporeného Ministerstvom pôdohospodárstva SR.  

Ako už bolo spomenuté, pri hodnotení zmien zásob uhlíka v biomase je možné, podobne 
ako pri iných zložkách a kategóriách, použiť vo všeobecnosti viacero metód. Prvou 
metódou je tzv. „default“ metóda, ktorá vyžaduje znalosť uhlíkových prírastkov a úbytkov, 
druhou z uvedených metód je tzv. „stock change“ metóda, ktorá vyžaduje inventarizáciu 
uhlíkových zásob pre bilancovanú plochu lesa v dvoch časových obdobiach.  

Prvá metóda „prírastok – úbytok“, ktorá pri hodnotení berie do úvahy všetky relevantné 
procesy počíta rozdiely medzi prírastkom uhlíka (spôsobeným prírastkom stromov) a 
úbytkom uhlíka (spôsobeným ťažbou, požiarmi a inými prirodzenými stratami). Druhá 
metóda zisťuje zmenu v uhlíkových zásobách pre danú časť lesa ako rozdiel v zásobách 
uhlíka na začiatku a konci určitého časového intervalu. Vo všeobecnosti je možné 
povedať, že druhá metóda poskytuje dobré výsledky pri pomerne veľkých prírastkoch 
alebo úbytkoch v biomase, alebo v prípade že inventarizácia lesa je veľmi precízne 
vykonávaná.  

U obidvoch metód je potrebné použiť určité základné vstupné údaje – napr. strednú 
hrúbku, výšku alebo objem drevín, ktoré môžu byť k dispozícii buď z platných lesných 



Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Strana 86 z 131 
 

hospodárskych plánov (LHP), resp. plánov starostlivosti o les alebo z inventarizácie lesa  
- a tie môžu byť konvertované na zásobu uhlíka buď pomocou rovníc na výpočet biomasy 
(Zianis et al., 2005) alebo rozličných konverzných faktorov (Somogyi et al., 2007). 
Existuje mnoho rovníc na výpočet biomasy pre rozličné dreviny, rôzne oblasti a rôzne 
časti stromu. Najrozsiahlejšiu databázu takýchto rovníc publikoval Zianis et al., 2005. Kým 
na Slovensku sa najčastejšie používajú rovnice, ktoré vypočítavajú objem príslušných 
častí stromu (Petráš, Pajtík 1991), v Európe sú to predovšetkým rovnice, ktorých 
výsledkom je suchá alebo čerstvá hmotnosť jednotlivých častí. Keď chceme z týchto rovníc 
vypočítať zásobu uhlíka musíme použiť konverziu.  

Pri výpočtoch uhlíkových zásob a zásob sušiny biomasy jednotlivých komponentov 
stromu sa často využíva postup, keď sa pomocou regresnej rovnice určí objem iba jedného 
komponentu (kmeňa, hrubiny, speňažiteľný objem). Na výpočet sušiny ostatných 
komponentov sa potom použijú konverzno-expanzné faktory biomasy (BCEF – biomass 
conversion and expansion factors) ktoré konvertujú tento objem priamo na suchú 
hmotnosť zložky biomasy (Schroeder et al., 1997; Lehtonen et al., 2004, 2007; Walle et 
al., 2005).  

Na Slovensku sa pri bilanciách v sektore LULUCF využívajú prevažne údaje zo súhrnných 
lesných hospodárskych plánov (LHP) a permanentných inventarizácií lesov. Pritom ide 
najmä o údaje týkajúce sa ročných prírastkov a ťažieb, ktoré sú uvádzané v m3 hrubiny, z 
ktorých sa celková stromová biomasa stanovuje pomocou jednoduchých konverzných 
faktorov. 

Kvantifikáciu uhlíkových zásob v dendromase pomocou vstupných údajov z LHP a 
regresných rovníc prezentujú vo svojej práci Pajtík et al. (2009).  

Pôdny organický uhlík je na globálnej úrovni je hlavnou zásobárňou uhlíka v terestrických 
ekosystémoch. Zásoba organického uhlíka v pôdach sa odhaduje na 1500-2000 Pg čo 
predstavuje 3x viac uhlíka než v biomase (560 Pg), resp. 2x viac než v atmosfére (750 Pg) 
(Eswaran et al., 1995). Bravo (2015, ex Fujimori 2001) uvádza, že v lesoch mierneho 
pásma je akumulovaných v pôde až 62,75 % celkových zásob uhlíka v lesných 
ekosystémoch tohto pásma, teda takmer dve tretiny a iba zostávajúca tretina je tvorená 
lesnou biomasou.  

Obsah pôdneho organického uhlíka (soil organic carbon - SOC) v súčasnosti už nie je 
vnímaný len ako jedna z mnohých vlastností pôdy a ako jeden z indikátorov úrodnosti 
pôdy, ale v ostatných dvoch dekádach sa stal pôdny organický uhlík a pôdna organická 
hmota (soil organic matter - SOM) prioritnou témou pedologického výskumu. V súvislosti 
s klimatickými zmenami sa na jednej strane hodnotia a modelujú jej možné dopady na 
vlastnosti a úrodnosť pôd, na druhej strane je pôda považovaná za hlavnú zásobáreň 
uhlíka s významným potenciálom záchytu uhlíka a priaznivého posunu v bilancii 
skleníkových plynov (Post et al., 2001; Lindner, Karjalainen, 2007).  

Popri detailnom výskume procesov spojených s kolobehom uhlíka v ekosystémoch a 
kvantifikáciou jeho zásob v jednotlivých zložkách ekosystémov v modelových územiach 
získavajú na význame údaje o zásobách uhlíka a ich zmenách na úrovni krajín a regiónov, 
získaných z rôznych typov prieskumov a s využitím rôznych typov modelov (Nabuurs, 
Schelhaas 2002; Masera et al., 2003; Jones et al., 2004; Peltoniemi et al., 2006; Wutzler, 
Reichstein 2006; Powlson et al., 2011). Na národnej úrovni sa realizuje monitoring stavu 
poľnohospodárskych pôd a monitoring lesných pôd v rámci existujúcich monitorovacích 
systémov.  
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Lesná pôda je v podmienkach mierneho pásma vo všeobecnosti vnímaná ako zložka 
ekosystému, v ktorej sa dlhodobo zvyšuje akumulácia organického uhlíka. V súvislosti s 
klimatickou zmenou a vstupom dusíka z atmosférických depozícií, ale aj zmenami v 
spôsobe  obhospodarovania lesov a ďalšími faktormi sa posledných dekádach nielen 
zvyšuje zásoba biomasy, ale aj zásoba uhlíka v pôde, pričom však údaje z rôznych zdrojov 
a na základe rôznych typov údajov sa rôznia (Lal, 2005). Liski et al. (2002) uvádzajú 
výsledky modelovania,  podľa ktorého ročný záchyt uhlíka v lesných pôdach je od 
zanedbateľných hodnôt v mediteránnych oblastiach až po stovky kg na ha v severnej a 
strednej Európe.     

Akumulácia uhlíka v pôdach je proces, ktorý ovplyvňuje množstvo faktorov. Kľúčové pre 
zásoby uhlíka v pôde sú prírodné – najmä klimatické – podmienky. Pri lesných pôdach 
môžu mať výrazný efekt viaceré prvky obhospodarovania lesov (Johnson et al., 2002; 
Karjalainen, et al. 2003). Prehľad a zovšeobecnenie týchto poznatkov prináša napr. Jandl 
a kol. (2007). Dlhšia rubná doba a jemnejšie spôsoby hospodárenia majú skôr pozitívny 
efekt na akumuláciu uhlíka, do určitej miery aj prípadný vstup dusíka (cez stimuláciu 
produkcie biomasy a opadu), naopak za negatívne sa považuje vápnenie spojené so 
stimuláciou mikrobiálnej aktivity, rozkladom organických látok obsahujúcich uhlík 
a s emisiami uhlíka do ovzdušia vo forme CO2.  

Východiskom nielen pre kvantifikáciu zásob pôdneho uhlíka, ale aj ich zmien za určité 
časové obdobia môžu byť výsledky opakovaných zisťovaní v monitorovacích sieťach. 
Doterajšie celoeurópske hodnotenia z údajov siete veľkoplošného monitoringu ICP 
Forests sa zameriavali na hodnotenie stavu pôdnych vlastností z prvého prieskumu 
začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia (Vanmechelen et al., 1997) a na 
hodnotenie stavu databatáz z opakovaného prieskumu realizovaného v rámci projektu 
BioSoil (Hiederer et al., 2011).  

Zmeny vo využívaní pôdy znamenajú zmenu podmienok pre transformáciu a akumuláciu 
organickej hmoty v pôde, a tým v dlhšom časovom rámci aj zmenu celkových zásob 
pôdneho organického uhlíka. Z hľadiska metodík IPCC pre reportovanie v sektore 
poľnohospodárstva, lesníctva a ostatného využívania krajiny a najmä v súvislosti so 
záväzkami vyplývajúcimi z Kjótskeho protokolu sú práve údaje o týchto zmenách 
relatívne slabým článkom v kalkuláciách. Údaje z literatúry sú značne rozporné. Vo 
všeobecnosti znamená prechod od trvalých trávnych porastov (TTP) a lesa ku ornej pôde 
pokles zásob pôdneho uhlíka, rozdiely v zásobách pri zmene les → TTP (a opačne) sú 
menšie. Dawson a Smith (2007) v prehľade údajov z literatúry uvádzajú nasledovné ročné 
zmeny zásob pôdneho uhlíka: orná pôda → TTP od 0,27 do 1,9 t.ha-1, orná pôda → les od 
0,3 do 2,8 t.ha-1, TTP → orná pôda od -0,95 do -1,7 t.ha-1, les → TTP -0,1 t.ha-1. Variabilita 
pri jednotlivých literárnych údajoch je vysoká a udávaná neistota  presahuje 50%.   

Nedostatok údajov alebo rôzne prístupy na národnej úrovni sa prejavujú aj priamo pri 
konverzných faktoroch používaných pri kalkuláciách v rámci plnenia reportingových 
záväzkov vyplývajúcich z UNFCCC. Schils et al. 2008 na základe národných správ UNFCCC 
uvádza kalkulované ročné zmeny zásob uhlíka v pôde pri konverzii - zmene využívania 
pôdy. Aj pre krajiny s podobnými podmienkami sa tieto hodnoty výrazne líšia. Napr. pre 
podmienky strednej Európy sa kalkulovaná ročná zmena zásoby pôdneho uhlíka pri 
zmene z iného využívania na les pohybuje od 0,157 t.ha-1 až po 2,106 t.ha-1.      

Špecifickou témou v súvislosti so zásobami organického uhlíka je akumulácia uhlíka v 
pokrývkovom humuse lesných pôd. Podľa spracovaných údajov z monitoringu lesov 
Slovenska dosahujú priemerné zásoby uhlíka akumulované v pokrývkovom humuse 8,7 
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t.ha-1, podľa výsledkov hodnotenia prvého cyklu národnej inventarizácie lesov Slovenska 
sú priemerné zásoby uhlíka akumulované v pokrývkovom humuse 8,3 t.ha-1. Hoci stredné 
hodnoty z oboch typov prieskumov sú veľmi podobné, variabilita zásoby je však 
mimoriadne vysoká – na jednotlivých monitorovacích plochách od 0,1 do 54,2 t.ha-1 
(Pavlenda, 2008). Súvisí to s množstvom faktorov – od klimatických vplyvov až po 
drevinové zloženie, vek, štruktúru a spôsob obhospodarovania lesných porastov (Schulp 
et al., 2008).  

Mŕtve drevo (dead wood – DW) je ďalšou bilančnou kategóriou pri hodnotení zmien zásob 
uhlíka. V ostatných rokoch sa zamerala pozornosť na túto časť odumretej biomasy jednak 
z hľadiska nepriamej indikácie biodiverzity lesov, ale aj z hľadiska zásob uhlíka. 
Hodnotenie zásob mŕtveho dreva sa tak oprávnene stalo súčasťou prieskumov a zisťovaní 
v sieti európskeho monitoringu lesov a národných inventarizácií lesov.     

Mŕtve drevo má so svojou širokou paletou funkcií v lesnom ekosystéme nezastupiteľné 
miesto. Objem odumretého dreva v lese tak významne vplýva na celkovú biodiverzitu 
porastu, dokonca je aj jedným z jej indikátorov (EU 2010; EEA 2007; Pettriccione et al., 
2007). Množstvo a stav mŕtveho dreva do určitej miery odráža prirodzenosť lesného 
prostredia, vplýva druhovú diverzitu a výrazne ovplyvňuje druhové zloženie rastlinných 
spoločenstiev (Karjalainen et al 2002, Burrascano et al. 2008, Humphrey et al. 2002). 
Treba zdôrazniť fakt, že mŕtve drevo je významnou zložkou lesného ekosystému viažucou 
uhlík. Práve mŕtve drevo predstavuje podstatný článok v transformácii zlúčenín uhlíka z 
dendromasy do pôdneho prostredia, resp. cez emisiu v procese mikrobiálneho rozkladu 
dreva do ovzdušia.  

Vzhľadom na to, že pri hodnotení zásob uhlíka a ich zmien v jednotlivých zložkách lesných 
ekosystémov sa vychádza najmä z údajov zo siete plôch, pre kvantifikáciu na regionálnej 
i celoslovenskej úrovni sa využívajú postupov tzv. upscalingu. Upscaling predstavuje 
súbor techník na prenos alebo zovšeobecnenie údajov z jemnejšej škály pozorovania na 
vyššie priestorové jednotky pri maximálnom možnom zachovaní informačného obsahu 
zdrojových dát (Chen a Durlofsky, 2008; Niemann a Goodenough, 1997). Tieto dva 
koncepty sú do istej miery protichodné, pretože pri zovšeobecnení údajov sú odvodené 
informácie homogénnejšie, s nižšou variabilitou, čím dôjde k strate alebo deformácií 
niektorých informácií (Trott, 2009).   

V predchádzajúcom riešení problematiky na NLC bol navrhnutý monitorovací systém pre 
zisťovanie stavu a posudzovania zmien uhlíkových zásob v lesných ekosystémoch. Tento 
návrh systému však vychádzal z reálne dostupných údajov v danom období, a primerane 
boli rozpracované postupy len pre monitorovanie zásob uhlíka v biomase. Návrh 
monitorovacieho systému bol vypracovaný v dvoch základných variantoch:   

 systém na báze existujúcich informačných zdrojov o stave a využívaní lesa v SR a 
údajov DPZ a GIS, 

 systém na báze priameho terénneho zisťovania v kombinácii s existujúcimi 
informačnými zdrojmi a údajmi DPZ. 

Za celé územie SR sú údaje sumarizované v súhrnnom LHP a údaje o vykonaných 
hospodárskych opatreniach v permanentnej inventarizácii lesov (PIL), ktorá vychádza aj 
z lesnej hospodárskej evidencie (LHE). Súbor týchto diel bol donedávna najpodrobnejšou 
údajovou bázou o stave zásob dreva a ich zmenách a bol teda najpodrobnejším 
východiskovým materiálom pre bilancovanie uhlíkových zásob v lesných ekosystémoch. 
Monitorovanie je v tomto prípade založené na kombinácii zisťovania stavu lesov v 
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desaťročnom cykle obnov LHP a ročnom cykle súhrnných hlásení vychádzajúcich z LHE 
vykonávanej počas roka odborným lesným hospodárom (OLH). Výberovou jednotkou je 
JPRL. Spresňujúcim článkom uvedeného systému je aj použitie modelov rastových 
tabuliek alebo priemerného prírastku jednotlivých drevín. 

Údaje LHP sú viazané na JPRL, ktoré majú svoju polohu a plochu v priestore, definovanú 
svojimi hranicami. Tieto sú k dispozícii v digitálnom tvare a v prostredí GIS sú 
prepojiteľné s databázami atribútových údajov obsiahnutých v opise porastov z LHP a s 
databázami LHE.  

Pri bilancovaní skleníkových plynov podľa záväzkov Rámcovej dohody OSN o klimatickej 
zmene (UNFCCC) je v našich geografických podmienkach sektor LULUCF (land use, land 
use change and forestry) jediným sektorom, kde ich záchyt („sink“) je vyšší než emisie. 
A v rámci tohto sektora práve využívanie lesov má zásadnú úlohu, čo je zrejmé 
z príslušných ročných inventarizačných správ (Priwitzer a kol. 2018).  

3.2 Hospodárenie v lese a jeho vplyv na zásoby uhlíka v lesných 

ekosystémoch 

Časť uhlíka, prijatého drevinami z ovzdušia vo forme CO2, sa využije procesmi fotosyntézy 
na tvorbu organických látok v orgánoch drevín, teda na rast, časť sa vracia do ovzdušia 
autotrofickou respiráciou (dýchaním). Podobne opadnuté listy a ihličie, zvyšky drevnej 
hmoty a v pôde odumreté korene, čiastočne prispievajú k zásobám pôdneho uhlíka a časť 
uhlíka sa po rozklade dostáva do ovzdušia heterotrofickou respiráciou.   

Tieto prirodzené procesy sa manažmentom lesa modifikujú, a tak popri cielených a 
zámerných účinkoch z hľadiska stavu lesa majú pestovné intervencie (napr. prebierky) aj 
nezamýšľané dopady napr. z hľadiska zásob uhlíka. Vo všeobecnosti má nevychovávaný 
lesný porast vyššiu celkovú zásobu uhlíka než porast rovnakého veku po prebierke, keďže 
samotným pestovným zásahom sa odníme časť biomasy z porastu. Pestovný zásah však 
spôsobí jednorazový intenzívnejší vstup uhlíka na pôdu (tenčina ponechaná v poraste) a 
následný intenzívnejší rast ponechaných stromov v poraste.  Nevychovávané porasty sú 
samozrejme náchylnejšie na poškodenie (najmä snehom či vetrom), čo má negatívny 
vplyv na bilanciu uhlíka v dlhšom časovom rámci. Aj spôsob a intenzita výchovy majú 
vplyv na vývoj zásob uhlíka v lesnom poraste. Napr. Hoover a Stout (2007) uvádzajú, že 
podúrovňová prebierka je spojená s vyššími zásobami uhlíka v stromovej biomase než 
úrovňová prebierka podobnej intenzity.    

Podobne ťažbová metóda má vplyv na vývoj zásob uhlíka v lesnom ekosystéme. Stromová 
metóda (whole-tree harvesting - WTH) znamená intenzívnejší vplyv na zásoby uhlíka v 
lese než kmeňová metóda, keďže stromová metóda znamená aj odnos tenčiny z lesného 
porastu (ktorá by inak obohatila pokrývkový humus, resp. pôdu).  

Nunery a Keeton (2010) pri simulovaní efektu spôsobu a intenzity ťažby a poťažbovej 
retencie uhlíka v lesných ekosystémoch v podmienkach zmiešaných porastov 
severovýchodu USA identifikovali jasný gradient zvyšujúcej sa sekvestrácie uhlíka 
(celkových zásob uhlíka) s poklesom intenzity ťažby (resp. zvyšovaním „jemnosti“ 
prístupu). Pri porastoch bez zásahu je najvyššia sekvestrácia uhlíka, ďalej nasleduje 
selektívna ťažba (jednotlivý výber) a najnižšia sekvestrácia je pri holorube. Tieto analýzy 
sa vzťahovali na časový rámec desiatok rokov, pri modelovaní na obdobie vyše 100-150 
rokov by sa zrejme vývojové krivky rôznych variantov pretli, t.j. pri zohľadnení retencie 
uhlíka vo výrobkoch z dreva by sa v časovom rámci okolo 150 rokov bilancia vyrovnala.   
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Paul et al. (2002) zistili pokles zásoby pôdneho uhlíka bezprostredne po zalesnení a až 
nasledovný nárast ich zásob. 

Tento prehľad naznačuje, že síce možno hodnotiť vplyvy rôznych opatrení v lesnom 
hospodárstve na zásoby uhlíka, ale je pomerne ťažké kvantifikovať ich tak, aby bolo 
možné dostatočné zovšeobecnenie. Navyše významný je opäť vplyv časovej hladiny, ku 
ktorej príslušný vplyv hodnotíme. Napr. momentálny negatívny vplyv môže byť 
kompenzovaný výraznejším kladným účinkom v priebehu desaťročí. Záporný vplyv na 
jednu zložku lesného ekosystému (stromy), sa môže súčasne prejaviť kladne na inú 
(mŕtve drevo, pôda).  

Hoci lesníctvo je pomerne konzervatívnym sektorom, v dôsledku požiadaviek verejnosti, 
zmeny klímy a socio-ekonomického vývoja dochádza k posunu v odbornom i laickom 
pohľade na lesy. Stúpa dopyt po širšej škále ekosystémových služieb, hľadajú sa cesty a 
možné opatrenia pre adaptáciu lesníctva na zmenu klímy a zároveň sú čoraz silnejšie aj 
snahy o optimálne využitie mitigačného potenciálu lesov. Čoraz častejšie sa stretávame so 
slovným spojením „climate smart forestry“. Pribúdajú stovky vedeckých prác 
prinášajúcich parciálne poznatky o zásobách uhlíka v lesných ekosystémoch, miera ich 
možného zovšeobecnenia je však pomerne malá.   

Zhoda je v podstate v niekoľkých kľúčových poznatkoch, ako ich zhrnuli napr. Nabuurs et 
al. 2007, Nabuurs et al. 2018, Bravo 2015 a ďalší. Lesníctvo sa môže podieľať na zvýšení 
zásob uhlíka a jeho sekvestrácie (a redukcii emisií CO2) najmä nasledovnými spôsobmi:  

 Zvyšovaním výmery lesa, prevenciou degradácie a odlesňovania, ďalším zalesňovaním 
spustnutých, degradovaných pôd (vrátane využívania agrolesníckych systémov) 

 Zvyšovaním zásoby uhlíka a uhlíkovej denzity (t.j. zásoby uhlíka na jednotkovú plochu) 
na úrovni existujúcich porastov využívaním vhodných techník pestovania lesa (vhodné 
prebierky, zlepšovanie drevinového zloženia, druhovej a priestorovej pestrosti 
porastu) 

 Uchovaním a zvyšovaním uhlíkovej denzity na krajinnej úrovni ochranou lesa, 
prevenciou požiarov, predĺžením rubnej doby, lepším manažmentom škodcov a chorôb 
lesných drevín 

 Zvyšovaním zásob uhlíka v drevných produktoch a náhradou produktov na báze 
neobnoviteľných surovín produktmi a materiálmi z lesnej biomasy.    

Podobné odporúčania sú známe z desiatok iných štúdií a odráža sa to aj v strategických 
dokumentoch decíznej sféry. Ako príklad tu uvádzame šesť hlavných smerov pre podporu 
sekvestrácie uhlíka v lesoch Britskej Kolumbie (BC MFLNRO 2015):  

 Zvyšovať výmeru lesov 

 Zvyšovať zásobu uhlíka na existujúcej ploche lesov („carbon density“) zlepšením 
štruktúry porastov 

 Znižovať emisie spojené s lesníckou prevádzkou 

 Zvýšiť zásobu uhlíka v krajine („landscape-level carbon density“) 

 Zvýšiť podiel dreva, ktoré sa využíva v produktoch s dlhou životnosťou 

 Realizovať také lesnícke opatrenia, ktoré pripejú k vyššej odolnosti voči klimatickej 
zmene, patogénom, suchu a požiarom.  
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Potrebné je tu zdôrazniť, že v lesnícko-drevárskom komplexe je z hľadiska sekvestrácie 
uhlíka mimoriadne dôležitý časový faktor nielen z hľadiska vývoja zásob uhlíka v lesbom 
ekosystéme,  a teda  nielen optimalizácia manažmentu lesa, ale aj čo najdlhšie 
„uskladnenie“ uhlíka v produktoch z dreva, t.j. „odklad“ opätovných emisií CO2 do ovzdušia 
kaskádovým využitím drevnej hmoty. Z tohto hľadiska je teda oveľa vhodnejšie využívať 
na energetické účely materiál zo starých výrobkov z dreva alebo drevný odpad než lesnú 
biomasu.   

3.3 Možnosti kvantitatívneho hodnotenia účinku vybraných 

lesníckych opatrení PRV SR 2014–2020 na špecifický cieľ 5E 

(podpora sekvestrácie uhlíka) 

Podľa zelenej správy za rok 2016 je nasledovná zásoba uhlíka v lesoch Slovenska: 
nadzemná biomasa 187,5 mil. t, podzemná biomasa 40,5 mil. t, mŕtve drevo 16,9 mil. t, 
pokrývkový humus (opad) 22,6 mil. t a pôda 270,5 mil. t. V lesoch Slovenska je teda 
celkove v živej biomase akumulovaných cca 42% (nadzemná aj podzemná biomasa 
spolu), v mŕtvej biomase 7% (mŕtva dendromasa – odumreté drevo a opad spolu) a v 
pôde 51 % zásoby uhlíka.  

Údaje o celkových zásobách uhlíka v lesných ekosystémoch na celoštátnej úrovni je teda 
možné kombináciou rôznych vstupných údajov získať na primeranej úrovni.  

Pokiaľ riešime kvantitatívne hodnotenie účinkov konkrétnych opatrení na konkrétnych 
územiach (na relatívne malých výmerách) a pritom v pomerne pestrých prírodných 
podmienkach, situácia je komplikovanejšia.  

Hodnotenie naráža na niekoľko objektívnych prekážok. Základným problémom je časový 
faktor: prakticky nie je možné v priebehu roka či niekoľkých rokov dostatočne spoľahlivo 
a presne kvantifikovať reálny prírastok biomasy, resp. čistý bilančný záchyt CO2 

z ovzdušia bez prácnych meraní. Pri rúbaňovom hospodárskom spôsobe (pri lese 
vekových tried) dochádza počas cyklov obnovy lesa samozrejme aj cyklickým zmenám 
zásob uhlíka, a to nielen v biomase, ale do značnej miery aj v pokrývkovom humuse 
(opade), a teda aj interpretácia musí zohľadniť túto skutočnosť.   

Druhým faktorom je porovnateľnosť území, v ktorých chceme hodnotiť vplyv 
konkrétnych opatrení na záchyt uhlíka (prípadne aj na indikátory iných dosahov). Pre 
korektné hodnotenie by bolo optimálne mať dostatočne homogénne územia s rovnakými 
stanovištnými podmienkami (pôda, klíma, expozícia, reliéf), rovnakým východiskovým 
stavom (vek drevín, drevinové zloženie, vertikálna a horizontálna štruktúra a pod.), ktoré 
by sa líšili iba v tom, či konkrétne opatrenie (resp. podopatrenie v rámci PRV alebo 
konkrétna aktivita) bolo alebo nebolo realizované.    

Ešte väčší problém je pri monitorovaní zmien zásob organického uhlíka v pôde. 
Prirodzená variabilita zásob pôdneho uhlíka aj na relatívne malom území je značná, miera 
neistoty pri kvantifikácii v priestore je vysoká (Vanguelova et al., 2016). Kvatifikovať 
prípadné zmeny v priebehu roka či niekoľkým málo rokov je prakticky nemožné.  

Pre hodnotenie účinkov vybraných lesníckych opatrení PRV SR 2014–2020 na podporu 
sekvestrácie uhlíka preto navrhujeme vychádzať z nasledovného konceptuálneho modelu 
vedeckej bázy pre odvodenie pravidiel/ postupov  (podľa Stupak et al. 2013, in Helmissari 
et al. 2013, upravené)(obr. B-1):  
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Obr. B-1 Schéma vzťahu medzi mierou spoľahlivosti a mierou zovšeobecnenia poznatkov 

Pre daný cieľ je teda potrebné kombinovať rôzne postupy (čiastkové metodiky) a rôzne 
typy vstupných údajov a poznatkov: experimentálne/merané údaje v danom území, 
modelovanie s určitou mierou zovšeobecnenia i expertné poznatky vychádzajúce z iných 
území s takou mierou zovšeobecnenia, ktorá umožňuje ich využitie v iných územiach. 
Tam, kde sa predpokladá registrovateľná zmena v zásobách drevnej hmoty, a teda aj 
uhlíka, je možné využiť aj údaje z LHP z dvoch časových hladín v 10-ročnom intervale 
a pri dostatočných kvantifikovateľných údajoch o lesníckych opatreniach (intervenciách) 
ich analyzovať vo vzťahu k týmto opatreniam..      

Po zistení skutočného rozsahu konkrétnych podopatrení v ukončených projektoch, ale aj 
v podaných projektoch, a po realizovaných výjazdoch na potenciálne hodnotené územia, 
sme pre hodnotenie ich dosahov na špecifický cieľ 5E museli vo výrazne väčšom rozsahu 
oproti pôvodným predpokladom využiť existujúce databázy o stave lesa a v menšom 
rozsahu nové modelové územia. Terénne práce teda boli zamerané aj na zisťovania v 
modelových lokalitách, ktoré neboli objektom opatrení, ale bolo na nich možné 
kvantifikovať vplyvy daného typu opatrení (resp. procesov vyjadrujúcich príslušné 
opatrenia a podopatrenia) na zmeny zásob uhlíka v ekosystémoch (vrátane lesnej pôdy).  

Dôležitou súčasťou riešenia bolo využitie databáz Národnej inventarizácie a monitoringu 
lesov Slovenska (NIML), Čiastkového monitorovacieho systému Lesy (ČMS Lesy) a 
databáz výskumných a iných projektov. Tieto databázy umožňujú realizovať výpočty 
odvodených veličín a agregovanie dát podľa veličín a znakov súvisiacich so stanovišťom, 
hospodárskym spôsobom, výstavbou, vekom a pod.  

Z hľadiska dlhodobého monitorovania sekvestrácie uhlíka v lesných ekosystémoch do 
budúcnosti bude taktiež významný najmä súbor údajov NIML s možnosťou doplnkových 
zisťovaní a hodnotení.   

Ako základné (referenčné) údaje tu môžeme uviesť niekoľko priemerných údajov zo siete 
Národnej inventarizácie a monitoringu lesov Slovenska (4x4 km). Podľa Šebeňa (2017) 
je stredná zásoba uhlíka v stromovej biomase v hrubých stromoch (od 7 cm v d1,3) 123,7 
Mg.ha-1 (v tom uhlík v nadzemnej biomase 102,1±3,6 Mg.ha-1 a uhlík v podzemnej 
biomase 21,6±0,8 Mg.ha-1) a stredná zásoba uhlíka v tenkých stromoch (do 7 cm v d1,3) 
je 1,5±0,3 Mg.ha-1.  V živých stromoch spolu je teda priemerná zásoba uhlíka v lesoch na 
lesných pozemkoch 125,2±4,5 Mg.ha-1.  Priemerná zásoba uhlíka v mŕtvom odumretom 
dreve je 8,2±0,5  Mg.ha-1.    
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3.4 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 

Podopatrenie 2.2.1 - prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy - bolo súčasťou Opatrenia 
2.2, zameraného na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy v Programe rozvoja vidieka 
na roky 2007-2013. Nebolo súčasťou predmetu zmluvy, ale vzhľadom na skutočnosť, že 
zalesňovanie nelesných pôd, teda zväčšovanie výmery lesov, je jednoduchým a 
nespochybniteľným spôsobom zvyšovania zásob uhlíka v biomase (ako bolo bolo 
uvedené aj v kapitole 3.2), venujeme sa v správe aj tejto problematike.   

Zalesnenie poľnohospodárskej pôdy môže znamenať zalesnenie ornej pôdy alebo 
zalesnenie trvalého trávneho porastu (lúky alebo pasienka s rôznou intenzitou 
využívania). Samozrejme, zalesnenie ornej pôdy znamená radikálnejšiu a rýchlejšiu 
zmenu v procese sekvestrácie uhlíka, v praxi však takmer neprichádza do úvahy.  

Sekvestrácia uhlíka pri zalesnení trvalých trávnych porastov sa týka akumulácie uhlíka 
v biomase, ale aj zmien v zásobách uhlíka v pôde.  

Hodnotenie akumulácie uhlíka v biomase je vcelku jednoduché – konkrétny spôsob závisí 
od požadovanej presnosti zistenia. V našom prípade vychádzame z výpočtov založených 
na poznatkoch o raste drevín a o spôsoboch výpočtu zásoby biomasy na základe strednej 
hrúbky a strednej výšky. Keďže tieto základné biometrické veličiny korelujú s vekom, 
možno odhadnúť ich stredné hodnoty cez funkciu veku.   

Závislosť výšky od veku pre porasty staršie ako 10 rokov na základe absolútnej bonity je 
uvedená v rastových tabuľkách hlavných drevín (Halaj, Petráš, 1998). Krivky vyjadrujúce 
túto závislosť sú odvodené na základe rastových funkcií (Šmelko, 2000). Tieto krivky však 
nevhodne charakterizujú iniciálnu fázu rastu, keď do veku 5 rokov vykazuje výška 
minimálne hodnoty. Závislosť veľkosti hornej výšky porastu od veku v porastoch do 10 

rokov sme preto vyjadrili pomocou polynomickej rovnice 2. rádu v tvare  bxaxy  2 .  

Táto funkcia vyrovnáva bodové pole hodnôt získaných z rastových tabuliek pre horné 
výšky vo veku 10 rokov a z hodnôt výšok mladých porastov nameraných počas NIML 
alebo terénnych prác na výskumných plochách. Uvádzame tu funkcie odvodené pre dve 
hlavné dreviny, je však možné podobne odvodiť príslušné funkcie aj pre ďalšie lesné 
dreviny.   

BK:  tth 1325,00037,0 2    rovnica bola odvodená na základe hodnôt hornej výšky 

bukových porastov vo veku 10 rokov pre bonitu 26 (1,70 m) podľa rastových tabuliek 
a údajov z NIML, ktoré uvádzajú, že výšku 1,30 m dosahujú bukové porasty priemerne v 8. 
roku. 

SM:  tth 1169,0004,0 2    rovnica bola odvodená na základe údajov uvádzaných 

v rastových tabuľkách, na základe údajov z NIML a údajov z výskumných plôch (Konôpka 
et al., 2010) pre priemerné rastové podmienky. 

Ďalším vstupom je údaj o hektárovom počte sadeníc. Pre konkrétne územie je možné 
použiť údaje z evidencie, prípadne overiť ich výberovým zisťovaním, postačujúce je však 
použiť počet sadeníc na hektár, ktorý vychádza z odporúčaných a bežne používaných 
hodnôt.  

Pri výpočtoch zásob biomasy bol v našom prípade modelovo použitý nový znížený 
normatív navrhnutý Remišom, 2000 (ex Sarvaš et al., 2007), ktorý predpokladá použiť na 
zalesnenie hospodárskych lesov 3000 ks sadeníc smreka a 8000 ks sadeníc buka, na 
zalesnenie ochranných lesov 2500 ks sadeníc smreka a 5500 ks sadeníc buka. 
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Výpočet zásob biomasy sme vykonali na základe matematických modelov pre biomasu 
mladých jedincov lesných drevín, ktorých odvodenie a parametre rovníc sú pre jednotlivé 
komponenty stromu (kmeň s kôrou, kmeň bez kôry, listy, konáre, kôra, nadzemná 
biomasa, korene, celý strom) podrobne popísané v práci Pajtík et al., 2017. Biomasa je 
uvádzaná na úrovni jedinca na základe jeho hrúbky na báze kmeňa, výšky, alebo 
kombinácie obidvoch nezávislých premenných v gramoch sušiny. Pre naše výpočty sme 
použili ako nezávislú premennú výšku. Hmotnosť sušiny biomasy na 1 hektár sa vypočíta 
podľa vzorca   

610.  mNmha           

kde:  

mha – sušina biomasy v Mg.ha-1 

m – sušina stredného stromu v g 

N – počet stromov (sadeníc) na ha v ks 

Pri výpočte uhlíkovej zásoby je potrebné hmotnosť sušiny prenásobiť podielom uhlíka 
v biomase: Percento uhlíka vo všetkých zložkách drevnej biomasy je len málo variabilné 
a môžeme použiť na výpočet defaultnú hodnotu  0,5. 

Buk 

Hospodársky les (8000 ks.ha-1) Ochranný les (5500 ks.ha-1) 

Vek Nadzemná 
biomasa (Mg.ha-1) 

Zásoba uhlíka 

(Mg.ha-1) 

Vek Nadzemná 
biomasa (Mg.ha-1) 

Zásoba uhlíka 

(Mg.ha-1) 

3 0,062 0,031 3 0,043 0,021 

4 0,122 0,061 4 0,084 0,042 

5 0,208 0,104 5 0,143 0,071 

6 0,325 0,162 6 0,223 0,112 

7 0,477 0,238 7 0,328 0,164 

8 0,669 0,334 8 0,460 0,230 

9 0,906 0,453 9 0,623 0,311 

10 1,193 0,597 10 0,820 0,410 

 

Smrek 

Hospodársky les (3000 ks.ha-1) Ochranný les (2500 ks.ha-1) 

Vek Nadzemná 
biomasa (Mg.ha-1) 

Zásoba uhlíka 

(Mg.ha-1) 

Vek Nadzemná 
biomasa (Mg.ha-1) 

Zásoba uhlíka 

(Mg.ha-1) 

3 0,062 0,031 3 0,052 0,026 

4 0,129 0,065 4 0,108 0,054 

5 0,231 0,116 5 0,193 0,096 

6 0,377 0,188 6 0,314 0,157 
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7 0,574 0,287 7 0,478 0,239 

8 0,831 0,416 8 0,693 0,346 

9 1,159 0,580 9 0,966 0,483 

10 1,569 0,785 10 1,308 0,654 

 

Pre obidve modelové hlavné dreviny je teda zásoba uhlíka v kultúre vo veku 5 rokov cca 
0,1 Mg.ha-1 a vo veku 10 rokov približne 0,5-0,7 Mg.ha-1.    

Pre metodické spresnenie tu uvádzame, že vstupnými údajmi pre odvodenie vzťahov vek 
– výška boli použité aj údaje z databáz NIML. Pre hodnotenie veku vzorníkových stromov 
v rámci NIML sa odoberali vývrty vo výške 1,3 m (podobne ako štandardná hrúbka – d1,3 
-  sa určuje v tejto výške). Pre dopočítanie veku sa využili údaje z tzv. kruhu C, t.j. kruhu, 
kde sa zaznamenali údaje aj o jedincoch tenkých stromov (pod registračnú hrúbku 7 cm 
vo výške 1,3 m). Z nameraných údajov výšky a zisteného (odhadnutého) veku boli pre 
jednotlivé dreviny odvodené závislosti veku od výšky formou rastových kriviek. Na 
základe takéhoto postupu bol určený stredný vek, v ktorom mladé jedince drevín dorastú 
do výšky 1,3 m. Pre smrek to bolo 10 rokov, pre buk 8 rokov, pre duby 7 rokov a napr. pre 
smrekovec 5 rokov (Šebeň, 2017). Samozrejme, rýchlosť  skutočného odrastania môže 
byť rôzna, závisí na svetelných pomeroch, kompetičných procesoch, vlastnostiach 
stanovišťa a pod.  

Pri umelej obnove, je doba dosiahnutia výšky 1,3 m od zalesnenia kratšia, keďže už v čase 
výsadby majú sadenice určitý vek (podľa dreviny a podmienok, do ktorých sa vysádzajú, 
väčšinou 1 až 4 roky). Druhým dôvodom pre relatívne rýchlejšie odrastanie sú lepšie 
svetelné pomery. Naopak, jedince z umelej obnovy sa po výsadbe musia adaptovať, trpia 
konkurenciou nedrevnatej rúbaňovej vegetácie (najmä tráv) a viac sú tiež poškodzované 
poľovnou zverou.    

Z údajov v tabuľkách vyplýva, že priemerná rýchlosť sekvestrácie uhlíka v biomase 
bezprostredne po založení kultúry je nízka, za prvých 5 rokov iba 0,02 Mg.ha-1.rok-1, resp. 
za prvých 10 rokov 0,06 Mg.ha-1.rok-1. Ak zásoba uhlíka v biomase lesného porastu 
v rubnej dobe je okolo 150  Mg.ha-1, za rubnú dobu 100 rokov by to znamenalo ročnú 
mieru sekvestrácie 1,5 Mg.ha-1.rok-1. Treba si však uvedomiť, že v úvodnej rastovej fáze 
dochádza najmä k prežívaniu a adaptácii jedincov, potom vo fáze mladiny kulminuje 
výškový prírastok a až následne hrúbkový a objemový prírastok. Napriek malej intenzite 
sekvestrácie uhlíka v lesnej biomase v prvých rokoch po zalesnení je celkový potenciál 
sekvestrácie uhlíka po zalesnení poľnohospodárskej pôdy v ďalších desaťročiach veľmi 
vysoký. Vo veku 30 rokov je podľa databáz NIML priemerná zásoba uhlíka v biomase už 
približne 45 Mg.ha-1.   

Pre porovnanie tu uvádzame aj informáciu o zásobách biomasy v nárastoch a mladinách 
z prirodzenej obnovy. Zásoby biomasy sú pri umelej obnove nízke – v dôsledku na 
nízkeho počtu jedincov na 1 hektár. Zásadne iná môže byť situácia je pri prirodzenej 
obnove. Konôpka et al. (2010) uvádzajú pre 2-10 ročné porasty smreka z prirodzenej 
obnovy zásobu biomasy 3 až 50 Mg.ha-1 pri počte stromov 58 až 293 tis.ha-1. 

Tvorba pokrývkového humusu (vrstvy opadu) po zalesnení nelesnej pôdy je v prvých 
rokoch pomerne pomalá. Podobne ako pri pôde, pri výpočtoch pre účely inventarizácie 
skleníkových plynov v sektore LULUCF sa často používa prechodná doba 20 rokov. Ak 
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uvažujeme so strednou zásobou uhlíka v opade v našich podmienkach približne 5 až 15  
Mg.ha-1 a dobou tranzície 20 rokov, priemerná miera sekvestrácie uhlíka je 0,25 až 0,75 
Mg.ha-1.rok-1. Priebeh je samozrejme nelineárny: v prvých rokoch je akumulácia nepatrná, 
až postupne sa zvyšuje. Skutočná doba, za ktorú sa dosiahne bežná zásoba uhlíka 
v pokrývkovom humuse môže byť aj výrazne vyššia než 20 rokov.   

Problematike zmien zásob uhlíka v pôde pri zmene jej využívania sme sa venovali aj 
v projekte C-ForLand, kde sme jednak využili databázy ČMS Lesy a ČMS pôda, ale 
realizovali sme aj viaceré merania a experimenty pre kvantifikáciu zásob uhlíka v pôdach 
a ich zmien. Overovali sme viaceré spôsoby porovnávania.   

Pre monitorovacie plochy s lesnými pôdami (ČMS Lesy) a monitorovacie plochy na ornej 
pôde a trvalých trávnych porastoch sme realizovali výpočty zásob uhlíka do hĺbky 30 cm 
(na základe údajov o koncentráciách uhlíka v jemnozemi, objemovej hmotnosti a podielu 
pôdneho skeletu) rovnakým spôsobom. V spracovaných výstupoch teda bola 
rešpektovaná spoločne dohodnutá stratifikácia údajov podľa využívania krajiny a 
klimatických podmienok (v podobe stratifikácie údajov na základe nadmorskej výšky). 

Stredné zásoby uhlíka v pôde podľa využívania pôdy (orná pôda, trvalý trávny porast 
a lesná pôda) z oboch monitorovacích systémov pre tri zóny podľa nadmorskej výšky sú 
nasledovné:  

C v Mg.ha-1 OP TTP LP 

do 300 m 59,6 73,6 78,7 

300-600 m 59,8 61,5 77,9 

nad 600 m 67,4 86,7 103,9 

 

Zrejmé sú značne vyššie zásoby uhlíka pre všetky typy využívania v najvyššom z troch 
hodnotených  výškových stupňov, ako aj výrazne vyššie zásoby v pôdach s TTP a lesných 
pôdach oproti OP, pričom tento rozdiel je najvýraznejší v súbore plôch vo výškovom 
stupni nad 600 m.   

Na základe defaultne definovanej doby tranzície 20 rokov boli odvodené priemerné ročné 
hodnoty zmien zásob pôdneho uhlíka pri zmene využívania. Pre náš účel hodnotenia 
sekvestrácie uhlíka po prvom zalesnení je dôležitá najmä zmena z TTP na les. Priemerná 
hodnota je 0,704 Mg.ha-1. Samozrejme, ide o priemernú hodnotu, v počiatočnej fáze je 
zmena nepatrná a postupne počas prírastku lesnej biomasy je aj dopad na zvyšovanie 
zásob uhlíka v pôde výraznejší.    

Ďalší spôsob zisťovania vplyvu zmeny z trvalého trávneho porastu na les bol založený na 
meraní zásob uhlíka v pôde na transektoch na okraji lesa, kde bolo evidentné pozvoľné 
zarastanie lúky lesom, pričom zóna „rozšírenia lesa“ bola evidentná prítomnosťou 
kamennej medze, ale aj štruktúrou a vekom porastu na okraji (Pavlenda et al. 2015). Na 
okraji lesa boli vytýčené tri transekty kolmo na okraj lesa, pričom 2 odberné miesta na 
transekte boli v lesnom poraste, dve v prechodnej zóne, kde pôda z hľadiska kolobehu 
látok vrátane organického opadu (drevinový zápoj, tienenie - a tým rozdiel v mikroklíme 
oproti otvorenej ploche lúky, vstup opadu – listov a odumretých konárikov a pod.) má už 
ráz súčasti lesného ekosystému. Posledná dvojica odberných miest bola na lúke.  

Výsledky sú prezentované v nasledujúcich tabuľkách.   

Zásoby organického uhlíka v pôde v hĺbke 0-10 cm boli nasledovné:  



Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Strana 97 z 131 
 

 C     Mg.ha-1 

Les (FF – grassland remaining grassland) 39,4±9,2 

Lúka porastená lesom, okraj – prechodná zóna 
(GF -  grassland converted to forest land)   

41,3±8,4 

Lúka (G – grassland) 25,1±9,2 

  Zásoby organického uhlíka v pôde v hĺbke 10-30 cm boli nasledovné:  

 C    Mg.ha-1 

Les (FF – grassland remaining grassland) 33,8±7,4 

Lúka porastená lesom, okraj – prechodná zóna 
(GF -  grassland converted to forest land)   

23,5±4,8 

Lúka (G – grassland) 20,5±7,2 

Na danej lokalite teda je v hĺbke 0-10 cm zásoba uhlíka v lese aj v okrajovom prechodnom 
páse výrazne vyššia ako na lúke. V hĺbke 10-30 cm je však zásoba uhlíka v prechodnom 
páse podobná úrovni zásob na lúke. Zjednodušene povedané, tento typ hodnotenia 
potvrdil  predpoklad, že zásoby uhlíka v pôde po porastení lesom sa zvyšujú, a to 
postupne od povrchu pôdy (hoci v súčasnosti časť krajín pri reportovaní bilancií 
skleníkových plynov reportuje porovnateľný stav, resp. zvyšovanie zásob iba pri 
zalesnení ornej pôdy, alebo dokonca vyššie zásoby uhlíka v pôdach pasienkov ako 
v lesných pôdach).  

Celková zásoba uhlíka do hĺbky 30 cm (pri lese vrátene pokrývkového humusu) bola 
v lese okolo 70 Mg.ha-1, kým na lúke to bolo okolo 45 Mg.ha-1. Rozdiel okolo 25 Mg.ha-1 pri 
odhadovanej dobe vplyvu podmienok lesného porastu na pôdu po dobu okolo 40 rokov 
znamená priemernú akumuláciu uhlíka v pôde okolo 0,6 Mg.ha-1.rok-1. Tieto hodnoty sú 
veľmi podobné hodnotám, ktoré boli získané s využitím iných postupov pomocou databáz 
ČMS Lesy a ČMS Pôda a ktoré sa použili pre rekalkuláciu údajov v rámci reportingových 
záväzkov Slovenskej republiky pre FCCC a KP.  

Ďalší overovaný spôsob hodnotenia bol založený na porovnaní stavu zásob uhlíka v pôde 
v reálnom časovom odstupe. Zámerom bolo porovnať zásoby uhlíka vypočítané pre 
vybraté sondy a údaje z databáz Komplexného prieskumu pôd (KPP - vykonávanom  v 60. 
rokoch na poľnohospodárskom pôdnom fonde) so zásobami uhlíka vypočítanými na 
základe opakovaného vzorkovania po cca 40 rokoch a následných analýz na vybraných 
plochách, kde došlo k zalesneniu po vykonaní KPP.      

Problémom bola nedostatočne presná identifikácia lokalít a do istej miery aj metodické 
rozdiely pri samotnom stanovení organického uhlíka vo vzorkách pôdy. Tento spôsob 
porovnania priniesol protichodné a nedostatočne spoľahlivé výsledky.  

Zhrnutím poznatkov existujúcich databáz a z rôznych typov cielených zisťovaní môžeme 
odhadnúť, že oproti poľnohospodársky využívanej pôde (pasienku) sa po zalesnení 
akumuluje do 10 rokov v biomase 0,7 Mg.ha-1, v pokrývkovom humuse spolu s pôdou 0,3 
Mg.ha-1. Do 30 rokov však môžeme tieto množstvá odhadnúť na 45 Mg.ha-1 v biomase, 8 
Mg.ha-1 v pokrývkovom humuse 20 Mg.ha-1. V biomase drevín akumulácia pokračuje, pre 
pôdu a pokrývkový humus považujeme zásoby uhlíka (pri porovnaní so zásobami  v 
poľnohospodársky využívanej pôde) už bez ďalšieho prírastku.  
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3.5 Podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch 

spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a 

katastrofickými udalosťami 

Podrobný prehľad možných oprávnených aktivít je v kapitole 2, teda v  časti správy 
týkajúcej sa časti A v zmysle zmluvy. Z hľadiska možných účinkov na sekvestráciu uhlíka 
ide o aktivity súvisiace s prevenciou lesných požiarov a zlepšením možností likvidácie 
požiarov v prípade, že k ním už dôjde, a aktivity pre zlepšenie zdravotného stavu lesov – 
realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom. 
Aktivity pre zlepšenie vodného hospodárstva (zahrádzanie bystrín, budovanie a 
rekonštrukcie technických diel v lesoch, jednoduché objekty protipovodňovej ochrany 
v lesoch a pod.) majú nemerateľný dosah na zásoby uhlíka. Aj pri prípadnej snahe 
o kvantifikáciu zmiernenia erózie, a tým zníženia odnosu pôdnych častíc vrátane pôdneho 
uhlíka, je zrejmé, že oproti celkovým zásobám uhlíka v lesnom ekosystéme na danú 
plochu ide o zanedbateľné množstvá uhlíka, ktoré sa líniovo transportujú v malých 
vodných tokoch.     

Ako bolo uvedené v časti A, na základe vstupných informácií o projektových žiadostiach 
dostupných z databázy PPA k 03/2019 vyplynulo, že z celkového počtu 11 analyzovaných 
žiadostí sa až 9 ŽoNFP týkalo aktivity 2 (Zlepšenie ochrannej protipožiarnej 
infraštruktúry), 2 ŽoNFP boli podané v rámci aktivity 1 (Zlepšenie vodného 
hospodárstva). V rámci aktivity 3 (Zlepšenie zdravotného stavu lesov) nebola k danému 
termínu k dispozícii ani jedna ŽoNFP. 

Riziko lesných požiarov najmä pri stúpajúcom trende dlhších období s výrazne suchým 
počasím sa v posledných dekádach zvyšuje. Napriek tomu možno konštatovať, že na 
Slovensku je ročne  postihnutých lesným požiarom v priemere približne 500 ha lesa 
(Longauerová, Pavlenda 2005, Zelená správa za rok 2017). Táto výmera zodpovedá 0,025 
% výmery lesov Slovenska.   

Dostupná evidencia o lesných požiaroch však neobsahuje údaje o miere poškodenia či 
zhorenom objeme, uvádza sa iba výmera postihnutá požiarom a sumarizovaná odhadnutá 
škoda (v eurách).  

Ak teda chceme hodnotiť prínos príslušných opatrení s prevenciou lesných požiarov a 
zlepšením možností likvidácie požiarov (lepšia dostupnosť po vybudovaní cesty, rýchlejší 
opakovaný zásah pri vybudovaní nádrže na vodu a pod.) z hľadiska sekvestrácie uhlíka, 
resp. prevencie emisií uhlíka spojených s možným požiarom v konkrétnom území, 
môžeme postupovať nasledovným spôsobom:  

 Výpočet zásoby biomasy a zásob uhlíka v  JPRL priliehajúcich k objektu (napr. v rámci 
povodia) a odhad podielu potenciálne zhorenej / poškodenej biomasy, ktorá znamená 
emisie CO2 (zahrnúť by sa vo všeobecnosti mala nielen zhorená časť biomasy, ale celá 
biomasa stromov, ktoré sú postihnuté požiarom do takej miery, že už nezregenerujú 
– keďže za zdroj emisií môžeme považovať nielen materiál zhorený počas požiaru, ale 
aj poškodené stromy, ktoré sa po požiari doťažia a využijú zrejme už len na palivo)    

 Odhad  zásoby uhlíka v pokrývkovom humuse (táto vrstva býva prakticky zničená aj 
pri požiari menšej intenzity, keď dendromasa najmä v starších porastoch nemusí byť 
intenzívne poškodená požiarom) 

 Odhad zníženia pravdepodobnosti rizika požiaru, resp. zmiernenia škody vďaka 
realizovaným opatreniam          
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Tento postup je teoretický, možno urobiť modelový výpočet vychádzajúci z priemerných 
hektárových zásob alebo zásob na základe údajov o konkrétnych JPRL, pre výsledkov 
výpočtu je však kľúčový pravdepodobnostný prístup a časový rámec, za ktorý chceme 
kvantifikovať prevenciu emisií CO2. Ak vychádzame z priemerných údajov za celé 
Slovensko, pravdepodobnosť požiaru na jednom území v jednom roku je 0,025 % (pri 
území so stredným rizikom požiaru), ale pravdepodobnosť za decénium je 0,25 % 
a pravdepodobnosť požiaru za rubnú dobu je 2,5%. Podobným spôsobom by sme mohli 
uvažovať aj pri hodnotení rizika/pravdepodobnosti iných katastrofických udalostí.  

3.6  Podopatrenie 8.4 - Podpora na obnovu lesov 

poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 

katastrofickými udalosťami 

Toto podopatrenie zahrňuje aktivity realizované na základe projektov  revitalizácie a 
obnovy lesných porastov, projektov ozdravných opatrení v lesoch a projektov konverzie 
smrečín v rozpade. Ide teda o aktivity súvisiace najmä s obnovou lesných porastov, 
výchovou, ošetrovaním  a ochranou  lesov.  

K danému termínu riešenia tejto úlohy bol realizovaný  a ukončený iba jeden projekt, a to 
na základe žiadosti Urbárskej spoločnosti obce Jakubany, pozemkového spoločenstva. 
Výmera lesa, ktorá sa mala v rámci tohto projektu do termínu 31.12.2018 podporiť, je 
3107 ha. Rozsah konkrétnych výkonov bol uvedený kapitole 2 (časť A riešenia podľa 
zmluvy).   

Navrhovaná metodika hodnotenia je založená na poznatkoch, ktoré sú podrobnejšie 
opísané v kapitolách 3.4 (zalesňovanie) a čiastočne 3.8.,  a ktoré transformujú poznatky 
o raste drevín v rôznom veku a pri rôznych typoch manažmentu lesa na poznatky o vývoji 
zásob uhlíka.  Podstatou je kvantifikácia biomasy lesných drevín    

3.7 Podopatrenie 12.2 - Kompenzačné platby v rámci sústavy 

Natura 2000 na lesný pozemok 

Podmienkou kompenzačných platieb v rámci toho podopatrenia je dodržanie podmienok 
5. stupňa ochrany prírody, a to v územiach siete Natura 2000, ale aj územiach s 5. 
stupňom ochrany prírody mimo území NATURA 2000, teda dodržanie úplnej 
bezzásahovosti.  

Monitorovať dopad tohto podopatrenia na špecifický cieľ 5E (podpora sekvestrácie 
uhlíka) možno v súčasnosti nepriamo, pomocou porovnania zásob uhlíka a jeho vývoja 
v lesoch s bezzásahovým režimom a v lesoch s bežným spôsobom hospodárenia. 
V dlhodobom rámci by boli možné priame merania zásob v rámci výberového zisťovania 
– či už terestrického alebo kombinovaného s využitím vstupných údajov s využitím DPZ 
(diaľkového prieskumu Zeme) vrátane laserového skenovania.  

Hodnotenie teda navrhujeme porovnaním stavu zásob uhlíka v lesoch s bezzásahovým 
režimom  a v lesoch s bežným hospodárením, ktoré môžeme považovať za referenčné 
zásoby. Pritom je však potrebné zabezpečiť porovnateľnosť  území – najmä z hľadiska 
stanovištných pomerov.  

Aj bezzásahový režim však môže v konkrétnom území znamenať rôzny stav. Je známe, že 
v územiach s 5. stupňom ochrany prírody (SOP) nie sú len lesy v najvyšším stupňom 
prirodzenosti a s výstavbou a štruktúrou zodpovedajúcou pralesom alebo prírodným 
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lesom. Podľa štúdie Vladoviča a Kajbu (2016, nepublikované, interný vstup) sú aj 
v prírodných rezervácie významné odchýlky od prirodzeného stavu, a to nielen z hľadiska 
štruktúry lesných porastov, ale aj z hľadiska drevinového zloženia. Pri hodnotení 
relatívnych podielov stupňov prirodzenosti drevinového zloženia (5 stupňov 
prirodzenosti) v lesných porastoch Slovenska je potrebné konštatovať pomerne vysoký 
podiel prevažne neprirodzených a neprirodzených porastov v najvyšších stupňoch 
ochrany prírody. V 5. stupni ochrany prírody dosahuje podiel porastov s prevažne 
neprirodzených a neprirodzeným drevinovým zložením 9 % z celkovej výmery 5. SOP. Vo 
4. stupni ochrany prírody dosahuje podiel porastov s prevažne neprirodzených a 
neprirodzeným drevinovým zložením 25 % z celkovej výmery 4. SOP.  V 3. stupni ochrany 
je podiel porastov s prevažne neprirodzených a neprirodzeným drevinovým zložením 9 
% z celkovej výmery 3. SOP. V 2. stupni ochrany dosahuje tento podiel 24 %. V 1. stupni 
ochrany je podiel neprirodzených porastov 26 %. Tieto údaje zreteľne naznačujú určité 
východiská pre možnosť prehodnotenia územnej ochrany niektorých vybraných častí 
území a na druhej strane môžu byť podkladom pre zonáciu území a návrhy opatrení v 
programoch starostlivosti. Pre účely hodnotenia dosahu dodržania podmienok 5. stupňa 
ochrany prírody na sekvestráciu uhlíka z toho vyplýva fakt, že lesné porasty, na základe 
legislatívy zaradené do najprísnejšieho stupňa ochrany, predstavujú značne heterogénny 
súbor.  

Podľa údajov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov Slovenska bola priemerná 
štandardizovaná zásoba dreva v lesoch podľa hospodárskych spôsobov (Šebeň, 2017) 
z celého súboru inventarizačných plôch nasledovná:  

 Bezzásahový režim:   336±51  m3.ha-1 

 Výberkový:    347±14  m3.ha-1 

 Rúbaňový – podrastový: 328±15  m3.ha-1 

 Rúbaňový – holorubný: 204±35  m3.ha-1 

Po prepočte na hektárovú zásobu uhlíka v nadzemnej stromovej biomase je teda poradie 
priemerných zásob nasledovné: výberkový HS (128 t C.ha-1) > bezzásahový režim (124 t 
C.ha-1) > rúbaňový podrastový HS (121 t C.ha-1) > rúbaňový holorubný HS (75 t C.ha-1). 
Z tohto prehľadu sa javí, že bezzásahový režim a „jemnejšie“ hospodárenie znamenajú 
vyššie zásoby uhlíka. Uvedené hodnoty sú však priemerné za celé územie lesov Slovenska 
bez diferenciácie stanovišťa (nadmorskej výšky, resp. vegetačných stupňov, edafických 
radov a pod.) a taktiež nie sú dané súbory inventarizačných plôch porovnateľné podľa 
vekovej štruktúry. Podľa priemerného veku samozrejme vyšší podiel vyšších vekových 
tried je pri bezzásahovom režime, čiže vyššie jednotkové zásoby uhlíka sú spôsobené aj 
vyšším vekom v tomto súbore inventarizačných plôch. Na druhej strane, vyšší podiel 
bezzásahového režimu je vo vyšších polohách, a na extrémnejších stanovištiach (veľmi 
kyslé, suťovité, vápencové a pod.), keďže produkčnejšie lesy boli skôr a intenzívnejšie 
hospodársky využívané a menší podiel najprodukčnejších lesov sa „dožil“ bezzásahovosti 
a najvyššieho stupňa ochrany. To by zasa indikovalo vplyv týchto faktorov na nižšie 
zásoby uhlíka v bezzásahových územiach než pri hospodárskom spôsobe používanom pri 
intenzívnejšom využívaní a manažmente lesa.      

Podľa existujúcich GIS vrstiev je nasledovná štruktúra lesov v 5. stupni ochrany prírody 
(SOP) podľa lesných vegetačných stupňov: v 1. lvs: 1,5%, v 2. lvs: 4,0%, v 3. lvs 8,4%, v 4. 
lvs 12,3%, v 5. lvs 24,5%, v 6. lvs 29,4%, v 7. lvs 16,7 % a azonálne spoločenstvá súborov 
„a“ a „c“ 2,9% z celkovej výmery lesov v 5. SOP (okrem pásma kosodreviny). Skutočné 
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zastúpenie lesov vo všetkých SOP je pritom nasledovné:  v 1. lvs: 4,6%, v 2. lvs: 14,2%, v 3. 
lvs 24,0%, v 4. lvs 21,2%, v 5. lvs 21,9%, v 6. lvs 9,5%, v 7. lvs 2,1% a azonálne 
spoločenstvá súborov „a“ a „c“ 2,5%. Z tohto porovnania je zrejmé, že v 5. stupni ochrany 
prírody majú výrazne vyšší podiel lesy vyšších polôh (najmä 6. a 7. lvs) oproti ich podielu 
na celkovej výmere.  

Aj z tohto dôvodu sme použili stratifikáciu súborov inventarizačných plôch. Prezentujeme 
tu prehľady stredných zásob uhlíka v  nadzemnej biomase pre 5. a 6. lesný vegetačný 
stupeň.  

Prehľad stredných zásob uhlíka v nadzemnej biomase pre 5. lesný vegetačný stupeň:  

 Bezzásahový režim:    100,3 Mg.ha-1 

 Výberkový:     106,0 Mg.ha-1 

 Rúbaňový – podrastový:  103,2 Mg.ha-1 

 Rúbaňový – holorubný:     60,7 Mg.ha-1 

Prehľad stredných zásob uhlíka v nadzemnej biomase pre 6. lesný vegetačný stupeň:  

 Bezzásahový režim:     91,7 Mg.ha-1  

 Výberkový:      67,6 Mg.ha-1 

 Rúbaňový – podrastový:   90,4 Mg.ha-1 

 Rúbaňový – holorubný:    47,1 Mg.ha-1 

Iným indikátorom stavu lesného porastu, ktorá nepriamo môže identifikovať rozdiely 
medzi manažovanými a nemanažovanými lesnými porastmi je prirodzenosť lesa. 
Charakteristika jednotlivých stupňov prirodzenosti je v metodike NIML (Šebeň a kol. 
2015).  

Prehľad stredných zásob uhlíka v nadzemnej biomase pre 5. lesný vegetačný stupeň 
podľa prirodzenosti:  

 Prales a prírodný les    137,4 Mg.ha-1  

 Prirodzený les:     103,7 Mg.ha-1 

 Prevažne prírodný les:    84,1 Mg.ha-1 

 Zmenený les         92,2 Mg.ha-1 

Prehľad stredných zásob uhlíka v nadzemnej biomase pre 6. lesný vegetačný stupeň 
podľa prirodzenosti:  

 Prales a prírodný les    130,1  Mg.ha-1  

 Prirodzený les:     107,1 Mg.ha-1  

 Prevažne prírodný les:    76,5 Mg.ha-1 

 Zmenený les       74,3 Mg.ha-1 

Ďalším prístupom je porovnanie zásob uhlíka priamo podľa stupňa ochrany prírody – teda 
pre porasty v 5. stupni ochrany prírody a referenčné porasty v stupni ochrany prírody 1. 
(voľná krajina) a 2. (chránené krajinné oblasti).  
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V tomto prípade uvádzame z dôvodu limitovaného počtu inventarizačných plôch 
v piatom stupni ochrany prírody priemerné hodnoty za agregované súbory 3. a 4. lvs 
spolu, 5. a 6. lvs spolu a 7. lvs (obr. B-2).    

 

Obr. B-2 Porovnanie stredných hodnôt zásoby uhlíka v biomase lesných porastov v 5. 
stupni ochrany prírody a v referenčných porastoch   

Plochy v 7. lvs sme vyčlenili ako samostatný súbor z dôvodu výrazne nižšieho 
produkčného potenciálu oproti nižším vegetačným stupňom. Keďže počty plôch sú tu 
veľmi nízke a hospodárske lesy sa tu prakticky nevyskytujú (ide o ochranné lesy) rozdiely 
nepovažujeme za podstatné a použiteľné pre zaradenie do metodiky.    

Pri všetkých spôsoboch hodnotenia je teda zrejmé, že v územiach s najvyšším  stupňom 
ochrany prírody sú najvyššie zásoby uhlíka oproti referenčným, podobne aj pri hodnotení 
podľa hospodárskeho spôsobu a podľa prirodzenosti. Rozdiel v zásobe pre porovnateľné 
stanovištné jednotky je odlišný podľa toho, aké konkrétne kritériá sme použili na 
triedenie, resp. agregáciu údajov v súboroch. V priemere možno odhadnúť rozdiel v 
zásobách uhlíka v biomase pre územia, spadajúce pod opatrenie 12.2 oproti referenčným 
územiam  na 30 Mg.ha-1.  

Podobne sme hodnotili aj údaje o zásobách uhlíka v mŕtvom dreve. Príkladom výstupov je 
prehľad  stredných zásob uhlíka v mŕtvom dreve pre bezzásahový režim a rôzne  
hospodárske spôsoby.  

Prehľad stredných zásob uhlíka v mŕtvom dreve pre 5. lesný vegetačný stupeň:  

 Bezzásahový režim:    12,4 Mg.ha-1 

 Výberkový:     10,3 Mg.ha-1 

 Rúbaňový – podrastový:    9,3 Mg.ha-1 

 Rúbaňový – holorubný:   11,3 Mg.ha-1 

Prehľad stredných zásob uhlíka v mŕtvom dreve pre 6. lesný vegetačný stupeň:  

 Bezzásahový režim:     16,4 Mg.ha-1  

 Výberkový:        6,8  Mg.ha-1 
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 Rúbaňový – podrastový:   10,4 Mg.ha-1 

 Rúbaňový – holorubný:    11,5 Mg.ha-1 

Tieto údaje svedčia o tom, že na rozdiel od zásob uhlíka v biomase nie sú pre uhlík 
v mŕtvom dreve také zrejmé rozdiely podľa  hospodárskych spôsobov (hoci pre oba 
hodnotené lesné vegetačné stupne sú najvyššie priemerné zásoby pri bezzásahovom 
režime.  

Ďalším prístupom je porovnanie zásob uhlíka priamo podľa stupňa ochrany prírody – teda 
pre porasty v 5. stupni ochrany prírody a referenčné porasty v stupni ochrany prírody 1. 
(voľná krajina) a 2. (chránené krajinné oblasti). Toto porovnanie je znázornené aj na 
grafe (obr. B-3).  

 

 

Obr. B-3 Porovnanie stredných hodnôt zásoby uhlíka v mŕtvom dreve v lesných porastoch 
v 5. stupni ochrany prírody a v referenčných porastoch   

V tomto prípade je rozdiel pri porovnaní zásob uhlíka v mŕtvom dreve podľa skutočného 
zaradenia území v stupňoch ochrany prírody evidentný.  

V územiach s najvyšším  stupňom ochrany prírody sú teda vyššie oproti referenčným 
hodnotám aj zásoby uhlíka v mŕtvom dreve, nielen v biomase. V priemere možno 
odhadnúť rozdiel v zásobách pre územia, spadajúce pod opatrenie 12.2 oproti 
referenčným územiam  na 5 Mg.ha-1. 

Na nasledovných obrázkoch sú znázornené stredné hodnoty zásob uhlíka vo vrchnej 
vrstve pôd na inventarizačných plochách – taktiež podľa hospodárskeho spôsobu a podľa 
stupňa prirodzenosti. Z obrázka B-4 sa javí zrejmé, že pri porovnaní podľa hospodárskeho 
spôsobu sú nižšie zásoby uhlíka v pôde pri holorubnom HS oproti ostatným (podrastový, 
výberkový, účelový). Rozdiely však pre daný súbor nie sú signifikantné.  

Podobne porovnaním zásob podľa stupňa prirodzenosti (obr. B-5) sa javí klesajúci trend 
od najlepšieho stavu prirodzenosti (1 – pralesy a prírodené lesy) ku najhoršiemu  (5 – 
premenený les / plantáž). Rozdiely opäť nie sú signifikantné.  



Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Strana 104 z 131 
 

Zásoby uhlíka v pôde preto navrhujeme považovať pre daný účel hodnotenia za stabilné 
a v krátkodobom a strednodobom rámci za neovplyvnené skutočnosťou či územia sú 
alebo nie sú v najvyššom stupni ochrany prírody.   

 

Obr. B-4 Porovnanie zásob uhlíka v pôde podľa hodpodárskeho spôsobu    

 

 

Obr. B-5 Porovnanie zásob uhlíka v pôde podľa stupňa prirodzenosti lesných porastov    

Kvantifikácia dosahu by teda mala byť postavená na údajoch o zásobách v biomase 
a mŕtvom dreve. Rozdiel v zásobách uhlíka je v prospech lesov v najvyššom stupni 
ochrany prírody, vo všetkých zložkách spolu priemerne o 35 Mg.ha-1.  

Účinok podpory na špecifický ukazovateľ však nie je možné kvantifikovať priamo vo 
väzbe na podporu za realizáciu opatrenia, keďže porovnávané neboli  územia s podporou 
a bez podpory, ale územia s najvyšším stupňom ochrany (bez ohľadu na príslušné 
žiadosti) a územia v najnižšom režime ochrany prírody.     
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3.8 Podopatrenie 15.1 - Platba na lesnícko-environmentálne a 

klimatické záväzky 

Podrobný prehľad možných aktivít a priestorová lokalizácia príslušných území pre toto 
podopatrenie je v kapitole 2, týkajúcej sa špecifických cieľov 4B a 4C (časť A v zmysle 
zmluvy). Tu iba stručne pripomenieme konkrétne aktivity, ktoré aspoň čiastočne môžu 
mať vplyv na sekvestráciu uhlíka v lesoch. Ide tu najmä o ponechávanie minimálne 5 ks 
živých stojacich stromov na 1 ha pri obnovnej ťažbe vo fáze dorubu (resp. 8 ks živých 
stojacich stromov pre vybraté územia) s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne 
predmetného JPRL (pričom medzi ponechanými živými jedincami stromov nemajú byť 
jedince smreka). Ďalej je to uplatňovanie výlučne výberkového alebo účelového 
hospodárskeho spôsobu, alebo výlučne maloplošnej formy podrastového hospodárskeho 
spôsobu s výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha.  

Ostatné možné aktivity (napr. vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín, 
používanie biologicky odbúrateľného oleja na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja 
alebo motorovej píly) samozrejme nemajú vzťah k sekvestrácii uhlíka. Časové 
obmedzenia lesohospodárskej činnosti na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov 
vtákov taktiež nemajú priamu súvislosť so sekvestráciou uhlíka v ekosystéme.  

Najskôr tu uvádzame grafické prehľady pre porovnanie stavu zásob uhlíka v biomase 
a v mŕtvom dreve na základe dátových podkladov z NIML v kombinácii s údajmi 
o zaradení inventarizačných plôch do chránených území NATURA 2000.  

 

Obr. B-6 Porovnanie zásob uhlíka v biomase v územiach NATURA 2000 (mimo 5. stupňa 
ochrany prírody) s referenčnými územiami   
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Obr. B-7 Porovnanie zásob uhlíka v mŕtvom dreve v územiach NATURA 2000 (mimo 5. 
stupňa ochrany prírody) s referenčnými územiami   

Výsledky indikujú podobné závery ako pre podopatrenie 12.2, pri porovnaní výsledkov 
za chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (so stupňom ochrany 3 a 4) 
s výsledkami za referenčné plochy (1. a 2. stupeň ochrany prírody). Rozdiely sú však 
menšie (pre uhlík v biomase okolo 10 Mg.ha-1 . pre uhlík v mŕtvom dreve 2-3 Mg.ha-1 . 

Iný spôsob porovnanie je cez konkrétne aktivity spadajúce pod opatrenie 15. Priamo 
možno kvantifikovať ponechanie minimálne 5 ks živých stojacich stromov na 1 ha pri 
obnovnej ťažbe vo fáze dorubu. Jeden strom v rubnej dobe predstavuje je cca 0,60 Mg 
uhlíka, pri počte 5 stromov na hektár to predstavuje 3 Mg.ha-1 . 

Ďalšou zložkou porovnania v tomto prípade je porovnanie zásob uhlíka pri bežnom 
hospodárení („business as usual“, teda rúbaňový hospodársky spôsob) a jemnejšie 
spôsoby, najmä prírode blízke výberkové hospodárenie.  

3.9     Zhrnutie účinnosti opatrení za FO5 

 Skutočne zrealizované projekty pre podopatrenia 8.3 a 8.4 nám dávali  obmedzené 
možnosti pre hodnotenie ich dosahu na sekvestráciu uhlíka.  

 S využitím dostupných databáz, rôznych typov experimentov a meraní, ako aj 
poznatkov z vedeckej literatúry, sme však prakticky pre všetky aktivity príslušných 
podopatrení navrhli možný spôsob kvantifikácie ich dosahov na špecifický cieľ 5E 
(podpora sekvestrácie uhlíka), ako aj odhadovaný rozdiel v zásobe uhlíka 

 Čiastkové postupy v rámci metodík hodnotenia možno v niektorých prípadoch urobiť 
alternatívne (doplnkové merania – výberové zisťovania, alebo odvodené údaje 
z experimentálnych plôch, modelované údaje, defaultné údaje, údaje z databáz LHP 
a pod.) – podľa požadovanej presnosti a iných okolností 

 Pre presnejšie a spoľahlivejšie  dlhodobé zhodnotenie vplyvu opatrení realizovaných 
v podopatrení 8.3 a 8.4 navrhujeme využiť  letecké snímkovanie modelových území 
(skenovanie Lidar) v kombinácii s pozemným zisťovaním. 
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5 Zoznam príloh 

5.1 Časť A – FO4 voda erózia 

Príloha A-1  Analyzované údaje, geodáta pre oblasť FO4 

Štruktúra geodát  pre opatrenia - časť A (4B voda, 4C erózia) 

Opatrenie_8_3 

DTM:  Adresár so vstupným Digitálnym modelom terénu 

Dtm_basis – digitálny model terénu (1x1m) 

 Dtmhs_basis – tieňovaný reliéf (1x1m) 

Hydro Model:  Adresár so vstupnými/výstupnými dátami z hydrodynamického modelu 

 Features – vektorové vstupná dáta 

 Plan_PoOpatren – výstupné dáta z modelu – stav po opatrení 

Plan_PredOpatrením – výstupné dáta z modelu – stav pred opatrením 

Terrain – vstupný model terénu pre modelovanie (+ upravený o technické opatrenie) 

Manning: Raster koeficienta drsnosti povrchu 

Modelovanie_Erozie: 

Erozia_po_opatreni: výstupné rastre z modelovanie erózie + štatistické zhodnotenie erózie 
a akumulácie (tabuľky) 

Erozia_pred_opatrením: výstupné rastre z modelovanie erózie + štatistické zhodnotenie 
erózie a akumulácie (tabuľky) 

 

Územie:  Adresár s údajmi o územiach podporených v podopatrení 8.3  

Opatrenie_8_3 – vektorová vrstva území s opatrením 8.3 (shape) 

Povodia_vyber_8_3 – vektorová vrstva predvybraných modelových povodí (shape) 

Povodie – vektorová vrstva hranica finálneho modelového povodia Nová Ľubovňa (shape) 

Opatrenie_8_4 

Porasty_8_4 – vektorová vrstva lesných porastov s podporou v projekte ozdravných opatrení lesov 
Jakubany (shape) 

Opatrenie_12_2 

Nadmorske_vysky:  Adresár so vstupným Digitálnym modelom terénu 

op12_nadmorske_vysky.tif – digitálny model terénu, nadmorská výška v m (rozlíšenie 30x30m) 

 

Sklony_svahov: Adresár so rastrom sklonov svahu 

op12_sklony_svahov.tif – raster sklonov svahu v stupňoch (30x30m) 

 

Hydrogeologia:  Adresár s údajmi o hydrogeologických pomeroch na základe mapy IV 66. Hydrogeologické 
pomery z AK SR (2000) 

op12_hydrogeo – vektorová vrstva  kvantitatívnej charakteristiky prietočnosti horninového podložia 
(m2/s) а hydrogeologickej produktivity (atribútové pole PAHP) 

 

Rocne_zrazky:  Adresár so údajmi o ročnom úhrne zrážok na základe mapy IV 54. Priemerné ročné úhrny 
zrážok z AK SR (2000) 

op12_zrazky – vektorová vrstva  priemerného ročného úhrnu zrážok (mm), (atribútové polia RUZ a 
Interval) 
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Klimaticke_oblasti:  Adresár so údajmi o hydrogeologických pomeroch na základe mapy IV 66. 
Hydrogeologické pomery z AK SR (2000) 

op12_hydrogeo – vektorová vrstva  kvantitatívnej charakteristiky prietočnosti horninového podložia 
(m2/s) а hydrogeologickej produktivity (atribútové pole PAHP) 

Rezim_odtoku:  Adresár so údajmi o režime odtoku povrchových vôd na základe mapy  
IV 71. Typy režimu odtoku z AK SR (2000) 

op12_rezim_odtoku – vektorová vrstva režimu odtoku, obsahujúca atribútové polia:  

 OBL – oblasť 

 TRO – typ režimu odtoku 

 AKUM – mesiace prevažujúcej akumulácie vody v povodí 

 VV – mesiace s vysokou vodnosťou 

 NAJV – mesiace s najvyššou vodnosťou 

 NAJN – mesiace s najnižšou vodnosťou 

 PZV – podružné zvýšenie vodnosti 

 

Lesne_pody:  Adresár so údajmi o lesných pôdach na základe pedologickej mapy NLC 

op12_pody – vektorová vrstva  lesných pôd s atribútovými poliami: 

 txtPodTyp – pôdny typ 

 hlbka – hĺbka pôdy (1 – veľmi plytká, 2 – plytká, 3 – merne hlboká, 4 – stredne hlboká) 

 zrnitost – zrnitosť pôdy (1 – piesočnatá pôda, 2 – hlinitopiesočnatá, 3 – piesočnatohlinitá, 4 – 

hlinitá, 5 – ílovitohlinitá, 6 – ílovitá) 

 

Potencialna_erozia_pody: Adresár so rastrom potenciálnej erózie pôdy  

op12_poterozia_frewert.tif – raster potenciálnej erózie pôdy (mm/rok) poľa mapy IX 81. Potenciálna 
erózia pôdy z AK SR (2000) 

Retencna_schopnost_pody:  Adresár so údajmi o retenčnej schopnosti pôdy na základe mapy IV 79. 
Priepustnosť a retenčná schopnosť pôd z AK SR (2000) 

op12_retencna – vektorová vrstva  retenčnej schopnosti pôd atribútové pole RS) a priepustnosti pôdy 
(atribútové pole P) 

Natura 2000:  Adresár s priestorovými údajmi o chránených územiach v sústave NATURA 2000  

CHVU_2017 – vektorová vrstva  chránených vtáčích území, stav k 2017 podľa údajov ŠOP 

CHVU_2017 – vektorová vrstva  území európskeho významu, stav k 2017 podľa údajov ŠOP 

CHU_5_sop – vektorová vrstva  chránených území len v 5. stupni ochrany prírody, stav k 2017  

Porasty:  Adresár s údajmi o porastoch podporených v podopatrení 12.2  

Opatrenie_12_2 – vektorová vrstva  porastov s opatrením 12.2 

Opatrenie_15_1 

Hydrologicke_modelovanie:  

 UlickaBAU: - dáta k hydrologickému modelovaniu – stav pred opatrením 

  GIS – vstupné priestorové dáta do hydrologického modelu 

Model – vstupné a výstupné nepriestorové dáta 

UlickaCCF: - dáta k hydrologickému modelovaniu – stav po opatrení 

GIS – vstupné priestorové dáta do hydrologického modelu 

Model – vstupné a výstupné nepriestorové dáta 

Modelovanie_erozie 

BAU: výstupné rastre z modelovanie erózie – stav pred opatrením 

CCF: výstupné rastre z modelovanie erózie – stav po opatrení 
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Erozia C: - index vplyvu krajinnej pokrývky 

Manazmenty: Adresár s dvoma alternatívami manažmentu lesných porastov v modelovom povodí 

  Ulicka_jprl_vyber_BAU: vektorová vrstva porastov s manažmentom lesa BAU (bez opatrenia) 

  Ulicka_jprl_vyber_CCF: vektorová vrstva porastov s manažmentom lesa CCF (s opatrením) 

 

Porasty:  Adresár s údajmi o lesných pozemkoch, porastoch podporených v podopatrení 15.1  

Opatrenie_15_1 – vektorová vrstva lesných porastov s opatrením 15.1 (shape) 
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Príloha A-1 Fotodokumentácia protipožiarnych objektov vybudovaných v rámci 
podopatrenia 8.3 vo vybraných územiach (Kláštor pod Znievom – Letovisko Slamkov Laz, 
Nová Ľubovňa – Lysá Hora, Štiavnik – Dlhá) 

Viac fotografií z území je uvedených v adresároch v prílohe k dielu 
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5.2 Časť B – FO5 uhlík 

Príloha B-1  Analyzované údaje, geodáta pre oblasť FO5 

Štruktúra údajov - časť B (5E uhlík) 

Uhlik PRV: Adresár s údajmi analyzovanými za špecifický cieľ 5E  
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