Pč

Subjekt

1

Lesoochranárske
zoskupenie VLK,
Tulčík 310, 082
13 Tulčík, list zo
dňa 09. 04. 2020
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Pripomienka

1. Do kapitoly 4.„Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma"
žiadame doplniť,v zmysle uznesenia Vlády SR č. 508/2019, že v Zóne B bude
lesohospodárska činnosť obmedzená "Iba na jednotlivý stromový výber v prospech
ochrany samotných komponentov''. Zároveň žiadame, aby projekt ochrany zabezpečil, že
vyššie uvedená definícia striktne nárazníkovej, zóny (zóny B) a možné zásahy v nej
zamerané iba na jednotlivý výber stromov v prospech ochrany samotných komponentov,
bude uvedená aj vo vyhláške, ktorou sa vyhlási PR Veľký Bukovec.
Odôvodnenie: V súvislosti so zabezpečením striktnej ochrany nárazníkovej zóny B1
(zóna B navrhovane] PR Veľký Bukovec) sa v uznesení Vlády SR uvádza, že zásahy v
tejto zóne môžu byť zamerané iba na jednotlivý stromový výber v prospech ochrany
samotných komponentov. Uvedené obmedzenie, viackrát spomenuté v texte predloženého
projektu ochrany PR Veľký Bukovec (napr. viď str. 12,15, 16), je nad rámec zakázaných
činností a činností vyžadujúcich súhlas orgánu ochrany prírody pre územia, v ktorých platí
štvrtý stupeň ochrany v zmysle §15 zákona č. 543/2002 Z,z. o OPaK. Považujeme za
nevyhnutné, aby projekt ochrany jasne zadefinoval obmedzenia v kapitole 4.. pretože
samotné vymenovanie obmedzení v územiach so štvrtým stupňom ochrany nenapĺňa
požiadavky na ochranu zóny B stanovené v uznesení Vlády SR. Takéto definovanie
ochrany B1 (B) zóny požadujeme aj priamo vo vyhláške, ktorou sa vyhlási PR Veľký
Bukovec.
Lesoochranárske 2. V kapitole 3.2 na strane 15 navrhujeme text „prírode blízky spôsob obhospodarovania
zoskupenie VLK, tzn. účelový, výberkový alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri
Tulčík 310, 082 ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 ha; v terénoch s priečnym
13 Tulčík, list zo sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie
dňa 09. 04. 2020 presiahnuť 1,5 ha pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku
obnovovaného lesného porastu, v súlade so súvisiacimi podmienkami územnej ochrany v
zmysle zákona a podľa nových zmien existujúcich programov starostlivosti o lesy
pripravovaných v spolupráci so SOP SR.'' zmeniť nasledovne: .."prírode blízky spôsob
obhospodarovania podľa platnej legislatívy, v súlade so súvisiacimi podmienkami
územnej a druhovej ochrany v zmysle zákona a podľa nových zmien existujúcich
programov starostlivosti o lesy pripravovaných v spolupráci so SOP SR."
Odôvodnenie: Definíciu prírode blízkeho obhospodarovania upravuje súčasná legislatíva.
V budúcnosti môže byť táto definícia v legislatíve upravená a to aj z dôvodu, že
podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou v rozsahu 1,5 ha nemožno
považovať za prírode blízky spôsob obhospodarovania.
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Spôsob vyhodnotenia
Projekt ochrany prírodnej rezervácie (PR) Veľký Bukovec
(časť lokality UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy
Karpát a iných regiónov Európy“, časť územia európskeho
významu SKUEV0229 Bukovské vrchy) - ďalej len "projekt
ochrany PR" bol doplnený v zmysle požiadaviek LZ VLK
nasledovne: Pri definovaní činností v zóne B je uvedené "V
zmysle uznesenia vlády SR č. 508/2019 bude v zóne B
lesohospodárska činnosť obmedzená iba na jednotlivý
stromový výber v prospech ochrany samotných
komponentov". Zapracovanie tejto požiadavky do návrhu
nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje
PR Bukovec nie je v kompetencii Okresného úradu Prešov.
Okresný úrad Prešov postúpi požiadavku MŽP SR, ktoré je
zodpovedné za prípravu legislatívneho materiálu (návrh
nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje PR Veľký
Bukovec).

Projekt ochrany PR bol upravený v zmysle pripomienky.
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3. Dovoľujeme si upozorniť na k dnešnému dňu zaslané výhrady obcí Zboj, Nová Sedlica
a Uličské Krivé, ktoré vyvesenie verejnej vyhlášky v predmetnej veci pokladajú za
nemožné z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike v súvislosti s
ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej
republiky. Zároveň navrhujú iné alternatívy. Nezverejnením verejnej vyhlášky mohlo
dôjsť k zmareniu informovania verejnosti a účastníkov konania a tým k neoznámeniu
zámeru. Listy obcí Zboj, Nová Sedlica a Uličské Krivé boli zaslané aj na MV SR, MŽP
SR a OÚ Prešov, preto nie je potrebné ich duplicitné zasielanie.
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Okresný úrad
Snina, odbor
starostlivosti o
ŽP, Partizánska
1057, 069 01
Snina; list
OU/SV/OSZP/202
0/000353-005/JH
z 21.04.2020
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Okresný úrad
Snina, odbor
starostlivosti o
ŽP, Partizánska
1057, 069 01
Snina; list OUSVOSZP/2020/00035
3-005/JH
z 21.04.2020

4. Odporúčame hranice novo navrhovanej PR viesť po hraniciach C-KN, t.j. v prípade
potreby zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu, z dôvodu jednoznačnej
identifikácie hranice PR, aby v budúcnosti nedochádzalo k nejednoznačnosti priebehu
hranice PR a taktiež, aby bola zabezpečená právna istota správcu PR a vlastníkov
(správcov, užívateľov) susedných pozemkov o priebehu hranice. Uvedenou skutočnosťou
sa zabezpečí jednoznačný priebeh hranice aj pri možnej kontrolnej činnosti, výkone
štátneho dozoru, alebo riešení nelegálnych prejavov orgánmi činnými v trestnom konaní.
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Oznámenie zámeru vyhlásenia PR Veľký Bukovec a jej
ochranného pásma a jeho samotné písomné zverejnenie na
úradnej tabuli obce nie je aktom „organizovania verejného
zhromaždenia“, a preto nie je porušením doteraz prijatých
opatrení hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky (osoby, pri získavaní informácie z
úradnej tabule, sú povinné dodržiavať všetky opatrenia
hlavného hygienika vzťahujúce sa na pohyb osôb vo
vonkajšom prostredí).Úradná tabuľa je miesto, ktoré musí
byť voľne prístupné verejnosti 24 hodín denne (nesmie sa
nachádzať vo vnútri budovy). Zaslané oznámenie zámeru
vyhlásenia PR Veľký Bukovec a jej ochranného pásma
môže obec, okrem jeho umiestnenia na úradnej tabuli,
vyvesiť i v elektronickej podobe na svojom webovom sídle,
prípadne môže miestnym rozhlasom informovať o tomto
zámere.
K návrhom uvedeným v podaní obcí OU Prešov uvádza
nasledovné: • priame oslovenie všetkých neštátnych
vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov v tomto prípade
nie je možné, keďže ide o stovky dotknutých fyzických
osôb,• okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje plnenie
pokynu ústredného orgánu štátnej správy vo veciach
ochrany prírody a krajiny (Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky), ktorému táto úloha bola uložená
uznesením vlády SR č. 508/2019 zo 14. októbra
2019.Vzhľadom na vyššie uvedené OU Prešov opätovne
požiadal listom č.: OU-PO-OSZP1-2020/020603-009 zo dňa
07.04.2020 dotknuté obce o vyvesenie zaslanej predmetnej
verejnej vyhlášky o oznámení zámeru na vyhlásenie PR
Veľký Bukovec a jej ochranného pásma. Poznámka:
Predmetná pripomienka je
už nerelevantná, pretože
dotknuté obce následne po upozornení verejnú vyhlášku na
svojich úradných tabuliach vyvesili.
Hranice novonavrhovanej PR sú navrhované tak, aby boli
zhodné s hranicami lokality UNESCO, v zmysle
schváleného vymedzenia jej hraníc uznesením vlády SR č.
508/2019 k návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov
lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a
bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Priebeh
hranice bude zjednodušeným geometrickým plánom
zapísaný do vektorovej časti operátu katastra nehnuteľností a
zapísaný do listov vlastníctva v rámci poznámky.

Okresný úrad
Prešov, odbor
starostlivosti o
životné
prostredie, odd
štátnej správy
vôd a vybraných
3
zložiek ŽP kraja,
Nám. Mieru 3, 080
01 Prešov;list
OU-PO-OSZP22020/024488002/ZA z
15.04.2020

5. OU Prešov, OSZP2 upozorňuje na skutočnosť, že časť navrhovanej PR Veľký Bukovec
a jej ochranného pásma sa nachádza v II. ochrannom pásme VN Starina. Pásma
hygienickej ochrany vodárenskej nádrže (podľa súčasnej legislatívy ochranné pásma
vodárenského zdroja) boli vymedzené rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia
Košice - vidiek č. ŽP-577/1991-Mi zo dňa 17.1.1992, ktorým bol stanovený aj režim
hospodárenia v nich.
O

A

6. OU Prešov, OSZP2 k predloženému zámeru vyhlásiť oblasť Veľký Bukovec za
prírodnú rezerváciu, z hľadiska ním sledovaných záujmov nemá námietky za podmienky
neobmedzenia plnenia povinností pre správcu vodných tokov a VN Starina, vyplývajúcich
z citovaného rozhodnutia a súvisiacich právnych predpisov.
Okresný úrad
Prešov, odbor
starostlivosti o
životné
prostredie, odd
štátnej správy
vôd a vybraných
3
zložiek ŽP kraja,
Nám. Mieru 3, 080
01 Prešov;list
OU-PO-OSZP22020/024488002/ZA z
15.04.2020
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Ministerstvo
vnútra SR, sekcia
verejnej správy,
odbor správy
štátnych hraníc,
Drieňova 22, 826
86 Bratislava 29;
list SVS-OSSH2020/014048-002
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7. MV SR, odbor správy štátnych hraníc k zámeru vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký
Bukovec a jej ochranného pásma nemá pripomienky. Upozorňuje však, že na činnosti
vykonávané pri správe štátnych hraníc, sa vzťahuje výnimky v zmysle § 29 ods. 1 písm. f)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pripomienka bola vzatá na vedomie. Do navrhovanej PR
Veľký Bukovec patrí len veľmi malá časť (v k. ú. Ruské) z
II. ochranného pásma VN Starina (II. OP VN) v jeho
okrajovej časti. Patrí k častiam najviac vzdialeným od
samotnej VN Starina.
Obmedzeniami, ktoré budú platiť v navrhovanej PR Veľký
Bukovec, sa dosiahne to, že sa tu zníži intenzita ťažbovej
činnosti, čo je v súlade s režimom hospodárenia v
ochranných pásmach VN. V konečnom dôsledku tieto
obmedzenia prispejú k zníženiu erózie pôdy v území PR a
tak i k zníženiu množstva splavených pôdnych častíc do VN
Starina a zníženiu je zanášania, čo je v záujme tohto
vodného diela.
V navrhovanej zóne B a v navrhovanom ochrannom pásme
sa nachádzajú pozemky - druh pozemku vodná plocha s
navrhovaným štvrtým a tretím stupňom ochrany. Samotná
Vodárenská nádrž Starina je od navrhovanej PR Veľký
Bukovec pozdĺž toku vzdialená približne 12 km, tzn.
vyhlásenie tejto PR neznemožní výkon správy tohto
vodného diela.Pozemky evidované ako vodná plocha sa
nachádzajú iba v k. ú. Nová Sedlica, Topoľa a Zboj.
Navrhovaná PR Veľký Bukovec sa celá nachádza v
hrebeňových a podhrebeňových častiach Bukovských
vrchov. Do nižších častí údolia schádza iba jej ochranné
pásmo. Z hľadiska hydrologického PR Veľký Bukovec je
prameniskovou oblasťou a do PR sú zahrnuté len malé
úseky horných tokov regionálnych potokov či riečok.
Väčšinou sú to malé – vlásočnicové potôčky s relatívne
malými prietokmi. Na takýchto tokoch ich správcovia
spravidla nevykonávajú žiadne hydromelioračné práce. V
prípade nižšie položených častí v ochrannom pásme PR tieto
toky budú v rovnakom - 3. stupni ochrany, aký tu platil
doteraz, a teda tu nedôjde k zvýšeniu obmedzení, ktoré by
vyplývali pre správcov tokov zo zaradenia týchto pozemkov
do ochranného pásma PR.
Vzaté na vedomie. Výnimka v zmysle § 29 ods. 1 písm. f)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.")
sa vzťahuje na činnosť vykonávanú v súvislosti s ochranou
štátnej hranice.

8. nesúhlasíme so začlenením časti území do PR Veľký Bukovec, resp. ochranného pásma
s 3 stupeň ochrany nakoľko tieto časti už v súčasnosti majú 3 stupeň ochrany nakoľko sa
nachádzajú vo vlastnom území Národného parku Poloniny,
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Obec Zboj, Zboj
98, 067 68 Zboj;
list z 27.04.2020

Obec Zboj, Zboj
98, 067 68 Zboj;
list z 27.04.2020
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9. nesúhlasíme z dôvodu, že vyhlásenie PR Veľký Bukovec (vlastné územie + ochranné
pásmo) bude predstavovať značný výpadok v dani z nehnuteľnosti pre dotknuté
samosprávy, nakoľko po ich vyhlásení dôjde k ich prekategorizovaniu z lesov
hospodárskych na lesy osobitného určenia/vyriešiť výpadok financovania dani z
nehnuteľnosti/

10. Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a
protipovodňovej ochrany k predloženému Zámeru vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký
Slovenský
Bukovec a jej ochranného pásma nemáme zásadné námietky, avšak žiadame rešpektovať
vodohospodársky
nasledovné: Navrhovaná prírodná rezervácia (PR) Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
podnik š.p., OZ
malou časťou zasahuje aj do ochranného pásma (OP) II. stupňa vodárenského zdroja (VZ)
Košice,
vodárenskej nádrže (VN) Starina, ktorého OP a režim hospodárenia v nich boli určené
Ďumbierska 14,
rozhodnutím bývalého Okresného úradu životného prostredia Košice - vidiek, č. ŽP041 59 Košice;
577/1991-Mi zo dňa 17.1.1992. Vyhlásenie vyššieho stupňa ochrany, nad rámec doteraz
list CS SVP OZ
povolených činností môže mať za následok stabilizovanie dobrých výsledkov v zachovaní
KE 2194/2020/4
(ak nie v zlepšení) kvalitatívnych parametrov povrchových vôd využívaných následne na
z 29.04.2020
vodárenské účely, avšak kontrola režimu PR Veľký Bukovec a jej OP by mala byť plne v
kompetencii orgánov Štátnej ochrany prírody SR.
11. Správca dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo rešpektovania základných
Slovenský
povinností mu vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
vodohospodársky
neskorších predpisov, najmä § 48 „Správa vodných tokov" a § 49 „Oprávnenia pri správe
podnik š.p., OZ
vodných tokov" a zároveň z ustanovení zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
Košice,
v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v
Ďumbierska 14,
prípade vzniku povodní s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch a
041 59 Košice;
vodných stavbách v predmetnom území bude správca vodného toku podľa potreby
list CS SVP OZ
vykonávať povodňové zabezpečovacie práce od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity
KE 2194/2020/4
v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
z 29.04.2020
na povodňou ohrozenom území, s cieľom zabezpečiť plynulý odtok vody a chrániť

Pripomienka je všeobecná. Vyhlásením ochranného pásma
PR Veľký Bukovec sa nemení ani doterajší stupeň ochrany
a ani doterajšie povinnosti vlastníkov/správcov/nájomcov,
ktoré im už t.č. vyplývajú z osobitnej územnej ochrany
podľa § 14 zákona č. 543/2002 Z. z.. Vyhlásením
ochranného pásma PR Veľký Bukovec
príde len k
administratívnemu aktu, ktorým bude časť územia NP
legislatívne vymedzená ako ochranné pásmo PR, čím bude
zároveň táto hranica ochranného pásma identifikovať i
hranice nárazníkovej zóny "B2" slovenského komponentu
lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a
bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
Už v súčasnosti lesné porasty navrhnuté na vyhlásenie v
rámci územia PR a jej ochranného pásma splňajú kritéria na
vyhlásenie kategórie lesov osobitného určenia podľa § 14
ods. 2 písm. e) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov z titulu chránených území SR. Pri
obnove programu starostlivosti o lesy na lesnom celku Lesy
LPM Zboj dôjde k prekategorizovaniu lesov hospodárskych
na lesy osobitného určenia v zóne A PR Veľký Bukovec a
v zóne B PR Veľký Bukovec, čím určite dôjde k strate na
podielových daniach obce Zboj za kategóriu lesov
hospodárskych.
Vzaté na vedomie.

Vzaté na vedomie
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objekty, stavby a zariadenia pred ich ďalším poškodením povodňou. Pôjde o operatívny
zásah správcu toku v povodňou ohrozenom území bez možnosti predchádzajúceho
prerokovania spôsobu technického riešenia operatívneho zásahu v toku.
12. V prípade, že následkom obmedzenia údržby vodného toku (vyplývajúceho z
Slovenský
vodohospodársky dohodnutia postupov a rozsahov realizácie údržby s orgánom ochrany prírody) z dôvodov
podnik š.p., OZ ochrany v predmetnej lokalite dôjde k škodám na majetku tretích osôb, SVP š.p. nebude
zodpovedať za vzniknuté škody. Zároveň upozorňujeme, že akékoľvek opatrenia
Košice,
6
Ďumbierska 14, zasahujúce
do
odtokových
pomerov
je
potrebné
041 59 Košice; konzultovať s našou organizáciou.
list CS SVP OZ
KE 2194/2020/4
z 29.04.2020
13. Ako vlastník, správca, nájomca má LPM Ulič, š.p. v súlade s § 50 ods.4 zákona OPaK
Lesopoľnohospod
pripomienku k užívaniu už vybudovaných lesných ciest v Zóne B 1 za účelom
ársky majetok
obhospodarovania lesov, údržby lesnej dopravnej siete, výkonu práva poľovníctva a
7. Ulič š.p., 067 67
protipožiarnej ochrany. Z vyššie uvedených dôvodov žiadame Okresný úrad v sídle kraja
Ulič; listLPMo garanciu povolenia pri výnimkách zo zakázaných činností v území so štvrtým stupňom
227/200/2020
ochrany v zmysle § 67 zákona OPaK.
14. Spoločnosť BESTRY, s.r.o. nemá v zaujme brániť vytvoreniu PR Veľký Bukovec
(časť lokality UNESCO „Staré bukové lesy a bukové prales) Karpát a iných regiónov
Európy". Všeobecne zámer ochrany prírody je nám blízky. To, čo však požadujeme, je
brať do úvahy fakt: a) že naša spoločnosť k dnešnému dňu vlastní pozemky, ktoré sú
súčasťou hospodárskeho lesa s platnosťou PSL na roky 2014 - 2023 . V danej lokalite
katastrálneho územia Runina vlastníme aj ďalšie pozemky, ktoré sú už tohto času zahrnuté
do 5. stupňa ochrany prírody ako súčasť NPR Jarabá skala, b) v katastrálnom území
Kolonica vlastníme pozemky, ktoré sú predmetom zámeru vyhlásenia PR
Vihorlatský prales. Ide konkrétne o parcelu číslo 1286 zapísanú na LV č. 342,
katastrálneho územia Kolonica, okres Snina. Jedná sa o záber 353,32 ha spolu jadrovej a
BESTRY s.r.o.,
nárazníkovej zóny, c) v obidvoch katastrálnych územiach sa časť našich pozemkov
Pajštúnska 1, 851
8.
nachádza aj v chránenom vtáčom území, čo nás obmedzuje v hospodárení v určitej časti
02 Bratislava 5;
roka d) v k.ú Kolonica a Runina sme investovali nemalé finančné prostriedky do
list z 19.05.2020
majetku hospodárskych lesov, ktoré sa teraz majú meniť na najvyššie stupne ochrany
prírody. Berúc do úvahy vyššie spomenuté podstatné fakty a zároveň prebiehajúce
rokovania ohľadom vytvorenia NPR Vihorlatský prales s MŽP SR a MPaRV SR v časti
vysporiadania nášho majetku máme za to, že sme najväčší súkromný vlastník v daných
procesoch vyhlásenia oboch zámerov. Zároveň sa jedná spolu o obmedzenie hospodárenia
na našom majetku vo veľkosti 804 ha a preto žiadame, aby spôsob kompenzácie bol aj v
tomto prípade riešený na úrovni MŽP SR, s prihliadnutím hlavne na § 61 ods. 1 písm. a)
zákona č. 543/2002 Z.z., a to zámenou pozemkov. Všetky detaily určenia hraníc územia 4.
ochranného pásma ako aj výmery, by boli predmetom nasledujúcich rokovaní na úrovni
MŽP SR ako gestora procesov vyhlasovania národných prírodných rezervácii.

Vzaté na vedomie
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Okresný úrad Prešov nemôže prejudikovať výsledok
správneho konania do budúcna, a preto nemôže dať
požadovanú garanciu.

Pozemky spoločnosti Bestry s.r.o. sú navrhované v zóne B
PR Veľký Bukovec. Pre tieto pozemky s navrhovaným 4.
stupňom ochrany bol v projekte ochrany PR navrhovaný
nájom predmetných pozemkov. Požadovaná forma
kompenzácie za obmedzenie bežného obhospodarovania zámena pozemkov je riešená na úrovni MŽP SR, ktoré je
obstarávateľom predmetného projektu ochrany. Text v časti
5.2 projektu ochrany PR bol doplnený v zmysle
pripomienky.
Okresný úrad Prešov postúpil listom č.:OU-PO-OSZP12020/020603-022 z 12. 06. 2020 návrh riešenia náhrady
obstarávateľovi projektu ochrany.

9.

15. Požadujeme, aby porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme navrhovanej prírodnej
rezervácie Veľký Bukovec, ktoré sa nachádzajú v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %,
v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch, mali zabezpečený rovnaký
manažment obhospodarovania ako lesné porasty zóny B (EFP2) a teda iba jednotlivý
výber stromov. Odôvodnenie: Nakoľko funkčnou súčasťou týchto chránených lesných
ekosystémov sú okrem samotných stromov aj mnohé ďalšie organizmy, ktoré sú viazané v
značnej miere na odumreté drevo rôznych hrúbkových tried a fáz rozkladu ako aj na
samotnú pôdu, každý intenzívnejší zásah do porastu, ktorý spôsobí väčšie odclonenie
pôdy či vytváranie rýh po približovaní, predstavuje poškodzovanie vo forme erózie alebo
rozkladu humusových foriem a štruktúr s negatívnym dosahom práve na imunitu a teda
odolnosti týchto ekosystémov. Intenzívnejšie odobratie stromovej biomasy predstavuje
ochudobňovanie ekosystému o zdroje uhlíka či živín, alebo o životný priestor rôznych
druhov organizmov a tým pozvoľnú degradáciu väzieb a vzťahov celého ekosystému čo
opäť znižuje jeho odolnosť voči faktorom prostredia. Budovanie hustej siete lesných ciest
alebo približovacích liniek práve v strmších terénoch urýchľuje vysušovanie krajiny,
eróziu a tiež šírenie inváznych druhov rastlín. Všetky tieto negatíva a dopady sú tým
väčšie, čím intenzívnejšie sú zásahy do porastov v rámci ich obhospodarovania. Nakoľko
by sa pri obhospodarovaní týchto porastov, aj na základe vyššie spomenutých účelov ich
ochrany, malo dbať v prvom rade na zachovanie ich prírodnej hodnoty, predstavovanej ich
biodiverzitou, funkčnosťou a teda aj poskytovaním všetkých verejnoprospešných funkcií,
je nevyhnutné prispôsobovať spôsoby obhospodarovania týmto hodnotám a nie
Nadácia Aevis,
prispôsobovať spôsoby obhospodarovania iným cieľom. Je jasné, že ak sa v terénoch s
kpt Nálepku 102,
priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch
069 01 Snina; list
prispôsobuje forma obhospodarovania týchto porastov ťažobným technológiám alebo
z 24. 05. 2020
postupom (v tomto prípade intenzívnejším a menej šetrným k lesnému ekosystému), ktoré
majú zabezpečiť ekonomickú efektívnosť alebo technologickú realizovateľnosť pri ťažbe
v týchto špecifických podmienkach, dochádza k uprednostňovaniu hospodárskych
záujmov pred záujmami ochrany prírody, nakoľko zabezpečenie priaznivého stavu týchto
lesných ekosystémov nie je závislé od takéhoto obhospodarovania. V predmetnom území
sa nachádzajú prevažne prírodné alebo prírode blízke bukové lesné spoločenstvá, ktoré sú
často len druhou alebo treťou generáciou hospodárskych lesov po tom, ako boli v tomto
území ťažené pôvodné pralesy, nepotrebujú žiadne špeciálne opatrenia zamerané na
zlepšenie ich stavu. Nepotrebujú zabezpečenie podpory prirodzenej obnovy potenciálne
pôvodného drevinového zloženia, nakoľko všetky dané druhy sú v území prítomné a
intenzívne sa samé zmladzujú. Nepotrebujú ani špeciálne zásahy pre zachovávanie a
podporu rôznovekosti, nakoľko v nich neustále prebieha prirodzený výber a drobné
disturbancie a navyše v nich nehrozia kalamity väčších rozmerov. A nakoniec tieto
porasty, ktoré sú v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch
alebo na neúnosných terénoch nie sú vhodné na výberkový spôsob hospodárenia a preto
ich netreba manažmentovými opatreniami pripravovať na tento spôsob obhospodarovania.
Nakoľko aj vlastný materiál k uzneseniu vlády č. 508 zo dňa 14.10.2019 pod názvom
„Návrh na úpravu hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva Staré
bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy" v kapitole 4 predpokladá,
že v ochrannom pásme (nárazníkovej zóne B2) môže byť v odôvodnených prípadoch
vyhlásený 4. stupeň ochrany, je jasné, že sa uvažovalo aj nad takýmito riešeniami ochrany

Text bol upravený podľa súvisiacej pripomienky
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Definíciu a parametre
prírode blízkeho obhospodarovania upravuje súčasná
legislatíva, ktorá má byť ďalej spresnená vyhlasovacím
predpisom. Uznesenie vlády č. 508 z 14. 10. 2019 dáva
flexibilitu pre procesy, ktoré budú riešiť zosúladenie
parametrov Národného parku Poloniny s kritériami
stanovenými zákonom č. 543/2002 Z. z.

Z

ČA

porastov, ktoré by mohli byť nevhodným intenzívnejším (hoc aj podľa definície prírode
blízkym) obhospodarovaním dlhodobo poškodzované.
Preto požadujeme porasty spĺňajúce vyššie uvedené kritériá buď preradiť do zóny B
(EFP2) alebo ich v rámci ochranného pásma (EFP3) zaradiť do 4 stupňa ochrany a tým im
zabezpečiť primeraný manažment a teda aj dlhodobú ochranu.

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná A – akceptovaná
Z – zásadná N – neakceptovaná
ČA– čiastočne akceptovaná

