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1. Časť - abstrakty: 

 

Nástroje na ochranu hlucháňa hôrneho 

Katarína Butkovská, Jana Durkošová 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, katarina.butkovska@enviro.gov.sk, jana.durkosova@enviro.gov.sk  

 

Hlucháň hôrny je pre svoje vysoké a špecifické nároky na kvalitu biotopu považovaný 

za dáždnikový druh horských lesov a práve zachovanie vhodných biotopov je kľúčové 

pre jeho prežitie.   

Za posledné 4 desaťročia došlo na území Slovenska k poklesu početnosti 

hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) o 70 %. Podľa všetkých publikovaných údajov, 

vrátane údajov uvedených v správe pre Európsku komisiu podľa článku 12 smernice 

o vtákoch za obdobie 2008 – 2012, má tento druh negatívny trend vývoja populácie 

na území Slovenska. V súčasnosti sa početnosť hlucháňa hôrneho na Slovensku 

odhaduje na 646 – 866 jedincov a vykazuje klesajúci trend takmer vo všetkých šiestich 

geomorfologických celkoch (Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Veporské vrchy – podcelok 

Fabova hoľa, Spišsko-gemerský kras – podcelok Muránska planina, Stolické vrchy)  

v jadrovej zóne. Obdobná situácia je aj v okrajových populáciách (Horná Orava, Volovské 

vrchy, Malá Fatra, Poľana, Slovenský raj, Levočské vrchy, Strážovské vrchy, Kremnické 

vrchy, Kysuce Skorušinské vrchy, Klenovský Vepor a Spišská Magura). Kvôli veľkým 

priestorovým nárokom je veľmi citlivý na fragmentáciu lesa. Maximálna možná migrácia 

hlucháňa hôrneho je 10 km a rozloha vhodných biotopov je aspoň 1400 ha.  

Vyššie uvedené i ďalšie údaje sú obsiahnuté v Programe záchrany hlucháňa 

hôrneho (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) na roky 2018 - 2022, ktorý bol 

vypracovaný v rámci projektu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). 

V programe záchrany bol stanovený cieľ zabezpečenie prežitia populácie hlucháňa 

hôrneho na Slovensku a postupné zvyšovanie jeho populácie na úroveň priaznivého 

stavu, ako aj 6 čiastkových cieľov a 14 opatrení na ich dosiahnutie. Boli pomenované 

hlavné príčiny súčasného nepriaznivého stavu a v rámci opatrení vyčíslené finančné 

prostriedky a plánované zdroje financovania. Program záchrany je dokumentáciou 

ochrany prírody v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), ktorá je schvaľovaná 

na úrovni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Jeho 

schválením dňa  13.04.2018 bol vytvorený rámec pre realizáciu opatrení. 

mailto:katarina.butkovska@enviro.gov.sk
mailto:jana.durkosova@enviro.gov.sk
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Ďalšou kľúčovou dokumentáciou ochrany prírody sú programy starostlivosti 

o chránené vtáčie územia (CHVÚ). Zo spolu 41 CHVÚ na Slovensku je v 12 CHVÚ 

hlucháň hôrny predmetom ochrany. Programy starostlivosti o CHVÚ schvaľuje  vláda 

Slovenskej republiky. Z predmetných 12 CHVÚ bol schválený program starostlivosti 

o CHVÚ Horná Orava (25.01.2017), pre dopracovanie ostatných 11 bol schválený 

indikatívny harmonogram.  Prerokovanie v druhom polroku 2018 je naplánované pre 

minimálne 5 týchto CHVÚ.  V programoch starostlivosti o jednotlivé CHVÚ by pre 

hlucháňa hôrneho by mal byť vymedzený tzv. ekologicko-funkčný priestor a navrhnuté 

konkrétne opatrenia – od bezzásahovosti až po manažmentové opatrenia, ktoré prispejú 

k naplneniu cieľa pre zastavenie úbytku druhu a zlepšenie jeho biotopov. Opatrenia 

programov starostlivosti budú premietnuté do programov starostlivosti o lesy, preto je 

veľmi významná súčinnosť inštitúcií ochrany prírody a lesného hospodárstva už vo fáze 

prípravy dokumentov. 

Právnymi nástrojmi na ochranu hlucháňa je na medzinárodnej úrovni hlavne EÚ 

smernica o vtákoch (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. 

novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva - kodifikované znenie) a EÚ smernica 

o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 

biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín), najmä čl. 4.1 a 4.4., resp. čl. 6.2-6.4.  Na 

národnej úrovni je to zákon č. 543/2002 Z. z. a v rámci neho jednak všeobecná ochrana 

živočíchov (§ 4 ods. 2) a jednak osobitná ochrana, menovite chránené vtáčie územia (§ 

26), európska sústavy chránených území „Natura 2000“ (§ 28), druhová ochrana (§ 35) 

a náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61).  K uplatneniu § 4 ods. 2 

citovaného zákona vydalo MŽP SR usmernenia pre okresné úrady. Okresný úrad má 

povinnosť na základe podnetu upozorniť subjekt, ktorého činnosťou môže dôjsť 

k ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu druhu alebo jeho biotopu a následne môže túto 

činnosť obmedziť alebo zakázať. Ide o riešenie výnimočných situácií, ku ktorých však 

v r. 2017 a 2018 došlo vo viacerých lokalitách.  MŽP SR plánuje vydanie usmernenia 

v tejto veci prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s ktorým bola 

dohodnutá aj vzájomná koordinácia plánovania finančných prostriedkov 

(predpokladané zásadné zvýšenie za finančnú náhradu za obmedzenie bežného 

obhospodarovania pre neštátne subjekty – vlastníkov pozemkov). 

MŽP SR je otvorené komunikácii s dotknutými stranami a ponúka stretnutie 

formou tzv. okrúhleho stola. Očakáva tiež súčinnosť a konštruktívny prístup v procese 

dopracovania programov starostlivosti o CHVÚ a ich prerokovania, ako aj podporu pri 

systémových opatreniach, ktoré rezort spoločne pripravuje vrátane legislatívneho 

rámca. Veľmi dôležitá je odborná stránka – zdieľanie odborných informácií i príkladov 

dobrej praxe aj zo zahraničia.  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=SK
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Aktuálne výzvy biológie ochrany prírody a hlucháň hôrny na Slovensku 

Peter Urban  

Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; 

Peter.Urban@umb.sk  

Ľudstvo stoj   v su c asnosti pred viacery mi vy zvami. Medzi najvy znamnejs ie patria 
klimaticka  zmena a zniz ovanie biodiverzity. Obe su  komplexne  a prierezove , pric om 
ovplyvn uju  takmer vs etky ľudske  aktivity. Ty kaju  sa aj lesa     jedného zo základných 
typov suchozemských ekosystémov, majúceho mimoriadny význam aj pre človeka.  

Za roven  su  do lez ite  z hľadiska biolo gie ochrany pr  rody     multidisciplina rneho 
vedného odboru, ktorý poskytuje východiská pre praktickú ochranu prírody. Jeho tri 
hlavné ciele sú:  
 sledovať a popisovať rozmanitosť živých organizmov; 
 porozumieť vplyvu ľudských aktivít na jednotlivé druhy, spoločenstvá 

a ekosystémy; 
  vyvinúť praktické medziodborové prístupy k ochrane a obnove biodiverzity. 
Ochrana prírody a biodiverzity je mimoriadne zložitá problematika najmä v tom, že 

musí byť efektívna tak v kontexte vedeckom (napr. ako efektívne a účinne chrániť 
biodiverzitu)  normatívnom (napr. ktorú zložku biodiverzity chrániť a prečo). Cieľom 
druhovej ochrany živočíchov (ako súčasti moderného integrovaného prístupu k ochrane 
prírody) je udržanie dostatočne početných a teda aj  geneticky kvalitných populácií 
pôvodných voľne žijúcich živočíchov, schopných dlhodobej samostatnej existencie, 
v dostatočne veľkom a minimálne znečistenom prostredí.  

Nevyhnutny  je tiez  „mainstreaming“     zac len ovanie problematiky biodiverzity 
do stratégií, koncepcií, programov, projektov i každodennej činnosti rezortov (napr. 
pôdohospodárstva) a sektorov  (napr. lesné hospodárstvo). Okrem toho kladie dôraz 
na skutočnú, nie formálnu spoluprácu príslušných inštitúcií.  

V oblasti manažmentu chránených druhov živočíchov existuje množstvo rozhodnutí, 
ktoré je potrebné realizovať, vrátane zodpovednosti. Tie sú často ovplyvnené nízkou 
kvalitou empirických informácií a musia sa realizovať v značnom časovom strese.  
Cieľom je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany. Pri manažmente sú 
dôležité hodnotenie jeho efektívnosti, participatívny prístup a začleňovanie 
stakeholderov  do rozhodovania, monitoring, ako aj ekonomické hodnotenie 
ekosystémových služieb v chránených územiach, či transparentnosť daných aktivít.  

 o lez ity m na strojom su  manaz mentove  pla ny     s peci icke  dokumenty, predstavujúce 
súbor všetkých opatrení nevyhnutných pre udržanie, prípadne znovuvytvorenie 
dlhodobo životaschopnej populácie daného druhu. Spravidla sa členia na programy 
starostlivosti a programy záchrany. 

Na ich príprave by sa mali podieľať ľudia, ktorí majú skúsenosti s praktickou 
ochranou prírody. Mala by byť umožnená účasť verejnosti, najmä tam, kde sa 
predpokladá, že prijaté opatrenia budú mať sociálno-ekonomický dopad. Tieto 
dokumenty by mali byť zamerané predovšetkým na ochranu a stabilizáciu jestvujúcej 
populácie a až v druhom rade na obnovu historického rozšírenia druhu a na prepojenie 
izolovaných populácií. Ich zásadnou súčasťou je monitoring, ktorý by mal byť plánovaný 
a zahrnutý do rozpočtu. Úspešná realizácia manažmentových plánov závisí na 
profesionálnej a organizačnej úrovni. 

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) je dáždnikový druh horských, najmä starých lesov, 
s nízkym zápojom, s prítomnosťou plôch s prirodzenou regeneráciou a s odumretými 
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ležiacimi stromami, ktorý je citlivý na fragmentáciu lesa. Na Slovensku za posledné štyri 
desaťročia poklesla populácia tohto druhu o približne 70 %. V aktuálnom Červenom 
zozname vtákov Slovenska je zaradený v kategórii  ohrozený druh (EN – Endangered). 

Na Slovensku bol manažmentový plán (program záchrany) vypracovaný a schválený 
až v roku 2018. Jeho hlavným strategickým cieľom je zabezpečenie prežitia populácie 
hlucháňa vo voľnej prírode na území Slovenska a postupné zvyšovanie jeho populácie na 
úroveň priaznivého stavu. Urgentným krátkodobým cieľom (1 – 3 roky) je zastavenie 
poklesu a stabilizácia populácie hlucháňa predovšetkým na lokalitách, ktoré tvoria 
jadrovú populáciu.  

Pri jeho realizácii je nevyhnutná efektívna komunikácia a spolupráca všetkých 
zainteresovaných, ako aj transparentnosť všetkých aktivít. 
 

 

Tok génov v populácii hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných 

Karpatoch 

Peter Klinga1, Martin Mikoláš2, Peter Smolko3, Diana Krajmerová1, Ladislav Paule1 

1)  Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, TG Masaryka 24, 960 53 Zvolen; 
peter.klinga@tuzvo.sk, diana.krajmerova@tuzvo.sk, ladislav.paule@tuzvo.sk 

2)  Katedra ekológie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129  
165 00 Praha 6 – Suchdol; martin.ozprales@gmail.com  

3)  Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, 
TG Masaryka 24, 960 53 Zvolen; peter.smolko@tuzvo.sk   

 

Pochopenie vplyvu meniacej sa krajiny na tok génov v populáciách dáždnikových 
druhov a habitatových špecialistov je kritické pre predchádzanie poklesu biodiverzity 
v budúcnosti. Populácia hlucháňa hôrneho v Západných Karpatoch je vďaka svojmu 
reliktnému charakteru geneticky diferencovaná od ostatných Európskych populácií. 
Prísun nových jedincov z Východných Karpát je obmedzený a pre zabezpečenie 
životaschopnosti populácie je nevyhnutné udržať vnútropopulačnú konektivitu 
prostredníctvom funkčnej siete vhodných biotopov.   V príspevku sa zaoberáme 
vplyvom fragmentácie krajiny a konektivity na tok génov hlucháňa hôrneho, 
dáždnikového druhu horských lesných ekosystémov mierneho pásma v Európe. 
Analyzovali sme vzťah štrukturálnej, funkčnej konektivity a úrovne genetickej diverzity 
a diferenciácie medzi subpopuláciami hlucháňa viazanými na orografické celky 
Západných Karpát. Zistili sme, že s rastúcou výmerou vhodných lesných komplexov sa 
zvyšuje aj vnútropopulačná konektivita a genetická diverzita. Tok génov prebieha 
maximálne do vzdialenosti 10–15 km. Tu je treba podotknúť, že nejde o vzdialenosť, 
ktorú hlucháň priamo preletí v období rozmnožovania, ale myslí sa tým tok génov, počas 
viacerých generácií. Analýzami funkčnej konektivity sme identifikovali migračné 
koridory, bariéry a zahrdlené koridory, v ktorých je potrebné aplikovať opatrenia pre 
zabezpečenie  ich priepustnosti pre migráciu hlucháňa.  Rezistencia prostredia voči 
migrácii vysvetľuje genetickú diferenciáciu signifikantne lepšie ako izolácie lineárnou 
geografickou vzdialenosťou. Konektivita v rámci reliktnej populácie hlucháňa 

mailto:peter.klinga@tuzvo.sk
mailto:diana.krajmerova@tuzvo.sk
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Západných Karpát je výrazne narušená. Populácia hlucháňa je rozdelená Podtatranskou 
kotlinou na dve genetické skupiny, v rámci ktorých sme identifikovali ďalšie genetické 
podskupiny korešpondujúce s pohoriami, čo znamená, že tok génov medzi pohoriami je 
obmedzený. Z hľadiska geografickej polohy najdôležitejšia subpopulácia v Nízkych 
Tatrách, ktorá by mala fungovať ako križovatka pri migrácii začína byť rozdelená na 
východnú a západnú genetickú skupinu, pričom hranica sa nachádza medzi Čertovicou 
a Chopkom. Analýza vzťahu krajinných prvkov a genetických vzdialeností potvrdila, že 
pozorovanú genetickú diferenciáciu subpopulácií najlepšie vysvetľuje vzdialenosť od 
ľudských sídel. Čím bližšie k ľudským sídlam, tým silnejšia antropizácia a dlhodobo 
intenzívnejšie lesné hospodárstvo. Príspevok poskytuje priame dôkazy o význame 
rozsiahlych komplexov prirodzených lesných porastov vzdialených  od ľudských sídel 
pre druhy viazané na horské lesné ekosystémy a stým súvisiace zachovanie biodiverzity 
v krajine. Zachovanie funkčných biotopov tetrova hlucháňa je v súčasnosti kľúčové pre 
zachovanie konektivity, genetickej diverzity a životaschopnosti populácie tohto 
ohrozeného druhu v Západných Karpatoch. 
 

 

Možnosti aktívnej podpory hlucháňa hôrneho na Slovensku 

Jozef Bučko1, Tibor Pataky2 

1)  Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 53 Zvolen; 
bucko@nlcsk.org 

2)  Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, 
TG Masaryka 24, 960 53 Zvolen; tibor.pataky@tuzvo.sk   

Populácia hlucháňa hôrneho má na Slovensku už dlhodobejšie klesajúci trend. 
Koncom minulého storočia vplývali na pokles hlucháňov sprístupňovanie a obnova 
prirodzených horských lesov, v ktorých nachádzal hlucháň optimálne podmienky. 
V súčasnej dobe sme svedkami nástupu ďalších nepriaznivo pôsobiacich faktorov 
v podobe zvýšenej početnosti predátorov hlucháňa a ďalšieho  ubúdania pôvodného 
životného priestoru hlucháňa z dôvodu vetrových kalamít a následného premnoženia sa 
podkôrneho hmyzu. Rovnako závažný je podľa nás aj nesprávne realizovaný prístup 
k jeho aktívnej podpore a manažovaniu jeho životného prostredia. Zmenšovanie sa 
životného priestoru a z pohľadu prežívajúcich mikropopulácií aj výrazná časová tieseň si 
vyžadujú promptné a praktické riešenia. V príspevku preto chceme prezentovať 
postupy, ktoré by mohli zvrátiť negatívny vývoj stavu životného prostredia hlucháňov 
a zastabilizovať ich výskyt v horskom pásme Slovenska aj v súčasných meniacich sa 
klimatických a ekologických podmienkach.    

 
Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu ITMS: 26220220042 

„Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok Tetrova hôľneho vo 
vysokohorských oblastiach“, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 
 
 

mailto:bucko@nlcsk.org


9 
 

 
Problematika hlucháňa hôrneho z pohľadu užívateľov lesných pozemkov.              

Ľuboslav Mika,   Peter Kamenský 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Nám. SNP 8, 975 66  Banská Bystrica, 
luboslav.mika@lesy.sk, peter.kamensky@lesy.sk 

MŽP SR zorganizovalo odborný seminár Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku? 
Cieľom seminára je diskutovať o aktuálnych výzvach ochrany hlucháňa hôrneho 
v súvislosti so schváleným Programom záchrany Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus). 

Na tomto programe záchrany sa bohužiaľ užívatelia lesov nemali možnosť odborne 
podieľať ani sa k nemu pred schválením vyjadriť, preto vítame aspoň možnosť verejne 
prezentovať naše postoje a návrhy riešenia problematiky chráneného živočícha 
hlucháňa hôrneho. 

Autori programu záchrany neboli pri vyhotovovaní dokumentu limitovaní (okrem 
výhradnej problematiky hlucháňa hôrneho) žiadnou inou problematikou, čo je na strane 
riešiteľov síce jednoduchšie, ale na druhej strane evokuje k riešeniu dôsledkov a nie 
príčin nepriaznivého stavu chráneného živočícha. 

Čo sa týka užívateľov lesov,  tí sú okrem problematiky ochrany hlucháňa hôrneho 
povinní v zmysle platnej legislatívy vykonávať opatrenia na zabezpečenie vhodného 
zdravotného stavu lesov (ako celku), ich ekologickej stability,  ako aj plnenia širokej 
škály ekosystémových služieb v intenciách trvalej udržateľnosti. Okrem zabezpečenia 
ekonomickej a sociálnej vyváženosti jednotlivých užívateľských organizácií sa podieľajú 
na zabezpečovaní sociálnych a ekonomických istôt aj obyvateľov v dotknutých (väčšinou 
finančne poddimenzovaných) regiónoch. Preto aj návrhy riešenia dotknutej 
problematiky budú v ich podaní vychádzať v intenciách širokého, komplexného spektra 
povinností aj opatrení, aby sme neriešili jeden problém na úkor iných, resp., aby sme 
riešením jedného problému nezhoršili stav iných zložiek lesných ekosystémov, ako aj 
spoločnosti a nespustili tak domino efekt ich ďalšieho zhoršovania hlavne zdravotného 
stavu a priaznivosti. 

Naše návrhy preto vychádzajú a budú vychádzať z jednoznačnej požiadavky 
komplexného riešenia stavu t.j. stability lesných ekosystémov, (tzn. napr. nezavádzať 
bezzásahový režim do území určených na aktívny manažment bez zváženia dopadu,  
resp. zabezpečenia adekvátnych sanačných opatrení v okolí týchto území, aby sa 
zabránilo ďalšiemu šíreniu biotických  škodlivých činiteľov ako tomu bolo v r. 2004 
v chránených územiach). Okrem negatívnych dopadov na environmentálne-sociálno-
ekonomické prostredie v prípade nevhodne nastaveného spôsobu ochrany 
upozorňujeme, že je potrebné problém riešiť v rámci všetkých oblastí, ktoré majú 
negatívny vplyv na hlucháňa hôrneho (nie len obmedziť lesnícke činnosti). Týmito 
oblasťami sú hlavne predátori a vyrušovanie ako také (nie len bigotne obmedzené 
výhradne na lesníctvo) čomu autori projektu záchrany venovali zníženú pozornosť. 

 
Užívatelia pozemkov preto navrhujú: 
 

 Zastabilizovať nepriaznivý stav a trend stavu lesných biotopov (hlavne 
smrekových) po kalamitách (mimo bezzásahových území), 

 Aktívnym manažmentom zabezpečovať pre hlucháne priaznivé podmienky 
biotopov v intenciách (Interpretačnej príručky Európskej komisie „NATURA 

javascript:decodeEmail('ks!ysel~akim!valsobul')
mailto:peter.kamensky@lesy.sk
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2000 a lesy“, str. 27), a manuálu  Hlucháňovi priaznivý manažment - OZ Prales 
2012) 

 Opatrenia prioritne riešiť cez vyhlásenie lesov za lesy OU podľa § 14 ods. 2 
písm. e) zákona č. 326/2005 Z.z., 

 V kombinácií s účelovým manažmentom nezatracovať ochranu aj ex situ, 
 Problém riešiť  komplexne - eliminovať všetky negatívne faktory nie len 

lesníctvo, 
 Zabezpečiť financovanie, 
 Vyriešiť predáciu a vyrušovanie, 
 Zohľadniť sociálny a ekonomický dopad na užívateľské subjekty, ako aj na 

regióny, 
 O.i. zohľadniť úlohy vyplývajúce z nariadenia LULUCF. 
 Zmeniť spôsob (vymáhania) zabezpečovania ochrany prírody v prípade 

užívateľov pozemkov. Prejsť z direktívno-reštrikčného modelu na  proaktívne 
-motivačný. 

Obmedziť alebo zakázať sa dá pod hrozbou sankcií kohokoľvek. Ak chceme však 
dosiahnuť skutočný progres, vykonanie aktivít, nevynútiteľných zákonom, tak musíme 
nájsť partnera na spoluprácu na báze dobrovoľnosti a partnerstva. A nie cestou 
neprimeraného jednostranného nátlaku. 

 
 
 

Problematika hlucháňa hôrneho z pohľadu užívateľov lesných 

pozemkov/doplnenie  

Cyril Bábeľa   

LESY  Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca, Nám. Slobody 2, 050 80 Revúca; 
cyril.babela@lesy.sk  

Pri riešení každého problému je dôležité ho dôsledne rozobrať a potom kvalifikovane 
rozhodnúť. V prípade hlucháňa je tých problémov viac a po dlhoročných 40.ročných 
pozorovaniach priamo v teréne som opatrný a v žiadnom prípade nevidím dôvod nízkej 
reprodukcie hlucháňa vplyvom lesného hospodárstva. Tých príčin je mnoho a ani 
zďaleka sa to nedá paušalizovať len na lesné hospodárstvo. Je nutné sa zamyslieť prečo 
na Slovensku došlo k masívnemu rozpadu smrekových porastov, enormného 
premnoženia podkôrneho hmyzu a poškodeniu biotopov hlucháňa a praktickej likvidácii 
hlavnej potravy hlucháňa v zimnom období smrekového ihličia. Tento proces sa 
naštartoval prijatím zákona 543 o ochrane prírody a krajiny z 25.6.2002 a určite 
v Európe nemá obdobu./Obrovský nárast podkôrneho hmyzu v A zónach./ Chcem veriť, 
že program záchrany hlucháňa je úprimný a nie je v tom len zámer rozširovania 
chránených území až po zónu A. Všade  počúvame názory o bezzásahovom manažmente 
v biotopoch hlucháňa. O čo vlastne ide. Vytvoríme ďalšie zóny bez zásahu? Máme 
dôkazy, že bezzásahovosť v žiadnom prípade nevytvorí vhodný biotop pre hlucháňa 
/Fabová hoľa/. Čo sa vlastne v A zóne deje. Staré smrekové porasty hynú pod tlakom 
podkôrneho hmyzu, likvidujeme hlavnú potravinovú zimnú zložku hlucháňa 
a vytvárame raj pre predátorov, nehovoriac už o silnom a hustom vzplanutí prípravných 
drevín na veľkej ploche biotopov, čo absolútne hlucháňovi nevyhovuje. Alebo začneme 
v A zóne výseky? Pokojne môžeme povedať, že ani prales nevyhovuje požiadavkám 
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biotopu hlucháňa, deje sa to až v štádiu jeho rozpadu. V terajšej situácii si už nemôžeme 
dovoliť experimentovať smerom pokus omyl. Je potrebné si uvedomiť ,že staré 
smrekové porasty raz musia odísť a my musíme dokázať to spomaliť, nie podkôrnym 
hmyzom urýchliť. V poškodených porastoch uplatňovať tvrdo zdravotný výber 
a lápákovú a lapačovú metódu. V  ešte stabilných porastoch používať skupinovú obnovu, 
ktorá má všetky predpoklady vytvorenia vhodného biotopu. Určite nikoho netešia veľké 
odkryté plochy porastov po náhodnej ťažbe, no rozhodne nejde o deklarované holoruby 
a honba za ziskom. Treba povedať, že ani odkryté plochy a ani mŕtvy vyschnutý les nie je 
to čo hlucháň potrebuje. Rozdiely vo vhodnosti uvedených dvoch stavov biotopov sú pre 
hlucháňa malé a obidve sú nevhodné.    
 

Návrh opatrení v biotopoch hlucháňa. 
 
 Horské lesy chrániť všetkými dostupnými prostriedkami pred hmyzími škodcami. 

/lapáky, lapače, odkôrňovanie, zdravotný výber/  bať o vždyzelený les. 
 Horské lesy vychovávať a obnovovať postupmi vhodnými pre biotop hlucháňa. Sme 

poučený o bezzásahovosti a vôbec si nemôžeme brať príklad z rezervácii ,ktorých 
máme dosť no hlucháň v nich nenašiel to pravé orechové/Veľká Stožka, Fabová 
hoľa/. 

 Obmedziť zber lesných plodín v biotopoch hlucháňa. Zber je obmedzený len na 
papieri. To čo sa deje v jadrovej populácii hlucháňa v Nízkych Tatrách nemá obdobu. 
Lokality je nutné strážiť a sankcionovať porušenia zákazu. 

 Intenzívne tlmiť srstnatých a pernatých predátorov hlucháňa. 
 Pokúsiť sa o občerstvenie krvi dovozom jedincov zo zahraničia. 

                      

 

Tetřev hlušec v národních parcích Šumava a Bavorský les – společný výzkum 
a ochrana 

 
Pavel Bečka 

Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk; National park verwaltung Bayerischer 
Wald, Freyunger Str. 2, 94481 Grafenau; pavel.becka@npsumava.cz   

Tetřev je kvůli své silné vazbě k bohatě strukturovaným lesům považován za 

reprezentativního zástupce mnoha druhů starých a bohatě strukturovaných jehličnatých 

lesů. Tyto úzké stanovištní preference a plošně rozsáhlé stanovištní nároky tohoto 

druha ptáka mají za důsledek vysokou závislost na dynamice vývoje lesa. 

Středoevropské populace tohoto druhu se silně snižují, a to zejména díky ztrátě 

příhodných stanovišť, změn v struktuře lesa a zvýšenému stresovému zatížení v 

důsledku volnočasových aktivit člověka. Národní parky Bavorský les a Šumava společně 

chrání jedno s posledních území s výskytem tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) ve střední 

Evropě. Pro dobrá manažerská opatření k jeho ohraně potřebují správy získat co nejvíce 

informací o šumavské populaci a o vhodnosti stanoviště pro tetřeva.  
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Modelace příhodnosti stanoviště tetřeva hlušce (generalized additiv boosting modell) 

v obou národních parcích identifikovala jako důležité faktory pro celoroční výskyt 

tetřeva nadmořskou výšku, ležící mrtvé dřevo, plochy holosečí a malý podíl mladého 

jehličnatého lesa. V zimě jsou rozhodujícími faktory nadmořská výška a ležící dřevo se 

zmlazením smíšeného lesa. Plochy odumřelého lesa tetřevi nadále využívají.  ůležité 

jsou prostorově malé struktury jako kořenové vývraty, tlející dřevo, smrkové zmlazení a 

malé skupinky mladých smrků jako útočiště při spaní. 

Opakovaný monitoring tetřeva hlušce z let 2009-2011 a 2016-2017 s genetickou 

analýzou trusu prokázal s použitím metody odhadu velikosti populace Chao 1984, že na 

Šumavě žije 530-570 jedinců. Tetřeví populace byla při obou šetření zhruba stejně 

početná, nebyl zaznamenán negativní dopad rozpadu lesa po orkánu Kyrill. Velikost 

populace by měla stačit pro dlouhodobé přežití (470 jedinců podle Grimm& Storch 

2000). Snaha o ochranu tohoto druhu je proto i nadále oprávněná. Výsledky ukazují, že 

tetřevi více využívají vhodná stanoviště, jsou turismem z vhodných stanovišť 

vytlačováni a pro lesnické hospodaření se neprokázalo „prostorové vyhýbání“. 

Vyhodnocení stresových hormonů v trusu ukázalo nárůst stresového zatížení turismem, 

zvýšené stresové zatížení při vysoké intenzitě lesnických prací a klesající stres se 

stoupající kvalitou přírodních podmínek stanoviště. Celkově jsou slepice výrazně 

citlivější, než kohouti.  
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2. Časť - príspevky: 

 

 



Príjemné predpoludnie 

 

  



 
  Aktuálne výzvy biológie ochrany 

prírody a hlucháň hôrny na Slovensku 
 

Peter URBAN 

 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; Peter.Urban@umb.sk  



Výzvy súčasnosti 

 klimatické zmeny a znižovanie biodiverzity patria medzi 

najvýznamnejšie výzvy súčasnosti, 

 

 oba tieto okruhy otázok sú komplexné a prierezové, 

ovplyvňujú takmer všetky ľudské aktivity, 

 

 týkajú sa aj lesa ̶ jedného zo základných typov 

ekosystémov, ktorý má mimoriadny význam aj pre 

človeka 

 

 



 hlavná téma 13. zasadnutia konferencie zmluvných strán  

     Dohovoru o biologickej diverzite (CBD COP 13)  

    (4. – 17.  decembra 2016, Cancún, Mexiko) bola 

 „Mainstreaming / prepojenie ochrany a udržateľného  

využívania biodiverzity pre zdravý život“ 

 

 

Výzvy súčasnosti 



„Mainstreaming biodiversity 



 ide o začleňovanie problematiky biodiverzity 

do myšlienkových rámcov, stratégií, koncepcií, 

programov, projektov i každodennej činnosti rezortov 

(napr. pôdohospodárstva) a sektorov  (napr. lesné 

hospodárstvo), najrôznejšími spôsobmi, 

 

 okrem toho mainstreaming znamená tiež dôraz 

na skutočnú, nie formálnu spoluprácu príslušných 

inštitúcií 
 

 

„Mainstreaming biodiversity 



 klasická ekológia (ovplyvnená teóriou systémov):  

 

 ekosystémy sú obvykle v tesnej,  vopred určiteľnej a 

predvídateľnej dlhodobej rovnováhe s komplexom 

najrôznejšich činiteľov vonkajšieho prostredia, 

 

 len málokdy ich narušujú rozmanité zásahy (narušenia, 

disturbancie) z vonkajšieho prostredia: prírodné, resp. 

spôsobené človekom, 

 

 dosiahnutie ideálnej „rovnováhy v prírode“ 

Klasická ekológia 



 dynamická ekológia: 

 

 ekosystémy sa v rovnovážnom stave nachádzajú skôr 

vzácne a časovo obmedzene,  

 

 podliehajú neustálym, často len obtiažne predvídateľným 

zmenám (napr. podnebia, obsahu živín, rozpadu 

pôvodných biotopov  a využívania bioty ľuďmi), 

 

 opakované disturbancie patria v prírode k základným 

procesom 

Dynamická ekológia 



 konečný stav ekosystému, ktorý by sa dal zakonzervovať, 

vlastne neexistuje, 

 

 ekosystémové procesy prebiehajú v mnohých časových 

a priestorových mierkach, preto nie  je možné určitý stav 

považovať za jediný možný a definitívny  (napr. 

CARPENTER et al. 2001) 

Dynamická ekológia 



 tzv. nerovnovážna paradigma sa v súčasnosti odráža aj 

v teórii a praxi starostlivosti o ekosystémy, 

 

 príroda je vnímaná ako neustále plynúca mozaika 

biotopov, ktorá sa nechová len deterministicky, ale 

necháva priestor náhodným procesom a katastrofickým 

posunom (VAČKÁŘ & PLESNÍK 2005, PICKETT et al. 2007, 

PLESNÍK 2018)  

 

Dynamická ekológia 



 manažment cieľových častí prírody si preto vyžaduje 

adaptívny prístup  ̶  proces opakovaného a neustáleho 

hodnotenia zistených skúseností , ktorý berie do úvahy 

meniace  sa ekologické, spoločenské a politické súvislosti 

(PLESNÍK 2018),  

 

 cieľom starostlivosti o ekosystémy  nie je  ani tak riadenie 

samovoľných procesov ako skôr regulácia zásahov  človeka 

do nich  

  

Dynamická ekológia 



„Stav ochrany prírody na Slovensku  je obrazom stavu 

našej spoločnosti.“ 

                               Viliam STOCKMANN, 2002 

 
 

„Ochrana nejsou jen příkazy a zákazy, ale také 

spolupráce s těmi, kdo v oblasti pracují, žijí.  

My vlastně jen říkáme, pojďme si zjistit, co rostlině 

nebo živočichovi může vadit, na to se zaměřme a ostatní 

ať klidně běží dál.“ 

     Ladislav MIKO, 2005 

Ochrana prírody  



  aktuálne dynamické odvetvie ľudskej činnosti, 

 

 verejnoprospešná praktická činnosť, vychádzajúca  

z vedeckých poznatkov i zo skúseností tzv. dobrej  

i    nevhodnej praxe 

 

 
 

Ochrana prírody  



 multidisciplinárny vedný odbor, integrujúci (prevažne) 

tradičné aplikované  disciplíny zovšeobecňovaním 

teoretického prístupu k ochrane biodiverzity  

 

 

Biológia ochrany prírody 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1kS8I-8Fyc1NrM&tbnid=8b4JQ8bkToFxmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecosysblogs.wordpress.com/2013/07/23/ecoblogs-is-grounded-to-conservation-biology-but-what-is-conservation-biology/&ei=88FnUtfTE4Lfswa89YGICg&psig=AFQjCNFSeM-lq2lEdDKvPGIb896pPWgl1w&ust=1382617965147417


  tri hlavné ciele biológie ochrany prírody sú: 

 

 sledovať a popisovať rozmanitosť živých organizmov; 

 

 porozumieť vplyvu ľudských aktivít na jednotlivé druhy 

(taxóny), spoločenstvá a ekosystémy; 

 

  vyvinúť praktické medziodborové prístupy k ochrane  

     a obnove biodiverzity 

 

Biológia ochrany prírody 



Tri základné zložky súčasnej ochrany prírody sú: 

 veda a výskum 

 výchova a komunikácia 

 výkon  

 

   J. ČEŘOVSKÝ 2008 

 
 
 

Ochrana prírody  



Ochrana prírody  



Ochrana prírody a biodiverzity: 

 

je mimoriadne zložitá problematika najmä v tom, že  

 

musí byť efektívna tak v kontexte vedeckom (napr. 

ako efektívne a účinne chrániť biodiverzitu)  

 

 i normatívnom (napr. ktorú zložku biodiverzity 

chrániť a prečo) (napr. MARIS & BÉCHET 2010)  

Ochrana prírody  



 cieľom druhovej ochrany živočíchov (ako súčasti 

moderného integrovaného prístupu k ochrane 

prírody) je  

 

 udržanie dostatočne početných a teda aj  

geneticky kvalitných populácií pôvodných voľne 

žijúcich živočíchov, schopných dlhodobej 

samostatnej existencie, v dostatočne veľkom a 

minimálne znečistenom prostredí  
 
 

Ochrana prírody  



Ochrana prírody na Slovensku  



Päť hlavných etáp vývoja ochrany prírody a krajiny ako 

odboru: 

 

1) „Romantické“ obdobie (1810 – 1880) 

2) Obdobie „divočiny“ (1880 – 1950) 

3) Konzervačné obdobie (1950 – 1980) 

4) Obdobie starostlivosti (1980 – 1995) 

5) Obdobie integrovaného prístupu (od 1995 – trvá) 

(PLESNÍK 2008, URBAN et al. 2015) 

Ochrana prírody  



 ukázalo sa, že ochrana prírody na Slovensku nebola 

dostatočne pripravená na nové skutočnosti,  

 

 zároveň sa až dodnes nepodarilo doriešiť, aby správu 

majetku štátu v chránených územiach zabezpečovala 

územne príslušná organizácia ochrany prírody (bez 

čoho je veľmi ťažké efektívne zabezpečovať ochranu 

prírody), čo vyvoláva mnoho problémov, konfliktov, 

diskusií i polemík na rôznych úrovniach 

Ochrana prírody  



 nezahŕňa len štátne inštitúcie ale aj občiansku spoločnosť 

a súkromný sektor, 

 

 aj v oblasti manažmentu chránených druhov živočíchov 

existuje množstvo rozhodnutí, ktoré je potrebné 

realizovať, vrátane zodpovednosti – napr. pre ochranu 

ktorého druhu  vyhlásiť chránené územie a s akým 

statusom, ktorý druh loviť a za akých podmienok, načo 

budú použité získané finančné prostriedky a pod.  

Ochrana prírody  



 špecifické dokumenty, predstavujúce súbor všetkých 

opatrení nevyhnutných pre udržanie, prípadne 

znovuvytvorenie dlhodobo životaschopnej populácie 

daného druhu (taxónu), 

 

 spravidla sa členia na programy starostlivosti a programy 

záchrany 

 

 

 

Manažmentové plány 



 na ich príprave by: 

 

 sa mali podieľať ľudia, ktorí majú skúsenosti s praktickou 

ochranou prírody a starostlivosťou o ňu, aby sa bolo 

možné vopred vyhnúť príliš vedeckým a nereálnym 

predstavám, 

 

 mala byť umožnená účasť verejnosti, najmä tam, kde sa 

predpokladá, že prijaté opatrenia budú mať sociálno-

ekonomický dopad  

 

Manažmentové plány 



 mali by byť zamerané predovšetkým na ochranu 

a stabilizáciu jestvujúcej populácie a až v druhom rade na 

obnovu historického rozšírenia druhu a na prepojenie 

izolovaných populácií, 

 

  ich zásadnou súčasťou je monitoring, ktorý by mal byť 

plánovaný a zahrnutý do rozpočtu, 

 

 ich úspešná realizácia veľmi závisí na profesionálnej 

a organizačnej úrovni (MACHADO 1997; PLESNÍK 2003) 

 

Manažmentové plány 



 dáždnikový druh (umbrella species) horských, najmä 

starých lesov, s nízkym zápojom, s prítomnosťou plôch s 

prirodzenou regeneráciou a s odumretými ležiacimi 

stromami (SUTER et al. 2002, ANONYMUS 2018),  

 

 citlivý na fragmentáciu lesa,   

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) 



 program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 až 

2022 je v platnosti už od polovice apríla, 

 

Program záchrany hlucháňa 

http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=20270 



 jeho hlavným strategickým cieľom je zabezpečenie 

prežitia populácie hlucháňa vo voľnej prírode na území 

Slovenska a postupné zvyšovanie jeho populácie na 

úroveň priaznivého stavu, 

 

 urgentným krátkodobým cieľom (1 – 3 roky) je zastavenie 

poklesu a stabilizácia populácie hlucháňa predovšetkým 

na lokalitách, ktoré tvoria jadrovú populáciu (ANONYMUS 

2018) 

 

Program záchrany hlucháňa 



 na Slovensku došlo za posledné štyri desaťročia k poklesu 
populácie hlucháňa o približne 70 % (ANONYMUS 2018),  

  

 zaradenie hlucháňa v Červenom zozname vtákov 
Slovenska:  ohrozený druh (EN – Endangered) (DEMKO et 
al. 2013) 

 

 prečo program záchrany a nie program starostlivosti? 

Program záchrany hlucháňa 



 problémy realizácie schválených programov záchrany 
i starostlivosti (podľa URBAN 2014, 2018): 

 

 nedostatok finančných prostriedkov,  

 

 nedostatok skúsených odborníkov, 

 

 ide o dokumenty ochrany prírody a krajiny, ale realizujú 
len v rámci rezortu MŽP SR, hoci by mali byť 
medziodvetvovým dokumentom, pretože viaceré dôležité 
opatrenia by mali zabezpečovať aj iné rezorty – 
„mainstreaming“ 

Program záchrany hlucháňa 



Riešenia? 



 

 efektívna komunikácia a spolupráca, vrátane univerzít, 

SAV, resp. rezortných výskumných inštitúcií,  

 transparentnosť, 

 hľadanie optimálnych riešení, 

 potreba prisúdenia a vnímania hodnoty jednotlivým 

zložkám biodiverzity,  

 uplatnenie ekosystémových služieb,  

 atď. 

 

 

Riešenia? 



Efektivita záchrany hlucháňa 

vedieť  môcť chcieť 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=N_z6Zh7Lg49R3M&tbnid=kudAZR35gp9M5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-thinking-person-1.html&ei=O5YcUZGQBcrltQbn7ICoBw&bvm=bv.42452523,d.Yms&psig=AFQjCNEVgjQPjayFvwCmsOscjv36WjfvlQ&ust=1360914332422752
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=N_z6Zh7Lg49R3M&tbnid=kudAZR35gp9M5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-thinking-person-1.html&ei=O5YcUZGQBcrltQbn7ICoBw&bvm=bv.42452523,d.Yms&psig=AFQjCNEVgjQPjayFvwCmsOscjv36WjfvlQ&ust=1360914332422752
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=N_z6Zh7Lg49R3M&tbnid=kudAZR35gp9M5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-thinking-person-1.html&ei=O5YcUZGQBcrltQbn7ICoBw&bvm=bv.42452523,d.Yms&psig=AFQjCNEVgjQPjayFvwCmsOscjv36WjfvlQ&ust=1360914332422752


Dívajte sa pozorne  na prírodu  

a potom  všetko pochopíte lepšie 
 
 

Albert Einstein 



Ďakujem za pozornosť 
 
  



K  ZÁCHRANE  HLUCHÁŇA  
NA SLOVENSKU 

 

Ladislav Miko 

ZEK Bratislava 



Trendy 

• Ikonický druh, najvačší kurovitý lesný vták 

• Široký areál v Európe, postupne vymizol z vačšiny lokalít 

• Úbytok sa nedarí zastaviť, iba viac-menej spomaliť, prípadne udržať vybrané 
populácie  (reintrodukčné programy s otáznikom, habitat a jeho kvality sú 
rozhodujúce) 

• Zaradený medzi európsky významné druhy 

•  „Dáždnikový druh“ reprezentujúci určitý typ habitatu s určitými kvalitami, faunou 
a flórou – nejde teda len o jeho fyzickú prítomnosť, ale aj o veľkosť a kvalitu 
obývaného územia  

• Úbytok vhodných habitatov, v zásade len v dosledku činnosti človeka 



Otázky okolo ochrany 
• Druh chránený už dlho aj na národnej úrovni, efekt nedostatočný 

• Európsky prístup: Natura 2000, snaha o efektívnu sieť s potrebnými kvalitami, 
kľúčové parametre: dostatečná veľkosť a geografická reprezentatívnosť (výber 
vtáčích území, na SK pomerne mapovanie a dobrý proces 

• Napriek vyhláseným národným i Európskym územiam ochrany, drasticky ubúda: 
kľúčom je manažment (reálny stav území, rušenie….) 

• Zodpovednosť: národné vlády, EK – podpora, kontrola (zverená), proces 
infringementu 
• Upozornenie, pilot 

• Letter of formal notice, reasoned opinion 

• súd 

 



Kľúčové otázky ochrany 
• Ako postupovať při konflikte manažmentových prístupov ochrany (druh – iný druh 

– ekosystém), prioritizácia? 
• Konflikty ďalších záujmov (typicky: ekonomické, bezpečnostné….) 

• Chránime konkrétny (požadovaný) stav alebo prírodnú dynamiku (procesy)? 
• Kapacity a financie – máme na trvalý a udržateľný manažment všetkých území? 

• Právny rámec: systémové rozpory v legislatíve, zodpovednosť, parametre a indikátory 
úspechu, sankcie. Vnímaný rozpor medzi „lesníckym“ a „ochranárskym“ prístupom 

• Ochrana „divočiny“ - je bezzásahový režim v rozpore s cieľmi Natury 2000? 

• Kde a ako chrániť (tam kde predmet ochrany je resp. može byť zachovaný), ako 
riešiť záujmy vlastníkov? 
• Ústavné právo vs. zákonná ochrana prírody 

• Kompenzácia 

• Výkup, výmena,…..dohoda 

 

 



Súhrn  
• Hlucháň výrazne ustupuje, Slovensko je kľúčové z Európskeho hľadiska 

• Nová situácia (?) – klimatická zmena, globalizácia, ekonomické príležitosti etc. – vyžaduje 
nové prístupy a/alebo vyššiu efektívnosť implementácie. Nutné rešpektovať reálne 
požadavky podľa ekológie druhu (habitatov) – napr. veľkosť ekosystému  

• Štát je právne zodpovedný za svoje závazky 
• Zaistiť právny rámec ktorý to umožní (ak chýba), zaistiť kapacity, financie  (smart solutions – 

napr. nerobiť to čo može urobiť príroda) 

• Rozdelenie kompetencií (zodpovedá iný než reportuje a obhajuje... Formálna vs. Reálna 
výkonná právomoc) 

• Bez širokej dohody a ošetrenia záujmov vlastníkov je úspešné riešenie problematické, 
silovým riešeniam je lepšie sa vyhnúť, generujú zlé vztahy a „odplatu“ při prvej príležitosti 

 

 

 

• Hodnota hlucháňa v slovenskej prírode je neporovnateľne vyššia jako iné alternatívy - bez 
neho…    
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Problematika ochrany 
a úbytku biotopov 
hlucháňa hôrneho v 
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Predácia 

rozloha a kvalita biotopu = základný predpoklad pre úspešnú reprodukciu 



 Hlucháň hôrny má veľmi silnú väzbu na prirodzené lesy, je to 

charizmatický druh známy verejnosti a vývoj jeho populácie je dobre 

preskúmaný.   

 Minimálna plocha jednej lokality je 50 hektárov, pričom domovský 

okresok je 132 ha – 1 207 ha, priemerne 550 ha (Storch 1995). 

 Efektívna prepojenosť je do 10 km.  

 Hustota populácie približne 2 jedince na 100 hektárov vhodného 

biotopu 

 Minimálna životaschopná populácia = 250-500km2 vhodneho biotopu  



 Štruktúra vhodného biotopu:  nízky zápoj 

   bohatý podrast 

   stromy zavetvené po zem,.. 

 

 Nemusia to byť pralesy, no musia to byť lesy vzniknuté 

prirodzeným spôsobom.  





Prírodné narušenia (vietor, lykožrút) pozitívne ovplyvňujú 

štruktúru biotopov hlucháňa hôrneho  - štúdia 

zo  smrekových pralesoch Karpát,  



GLM 

 

Najvýznamnejšie premenné  vyvstľujúce prítomnosť hlucháňav– prítomnosť veľkých 

stojacich suchých stromov, nízka pokryvnosť regenerácie, prítomnosť porastových 

medzier, vysoká diverzita prírodných narušení (dendroekologické data – DI = index 

diverzity disturbancií) 



Pŕirodné disturbancie (reprezentované disturbančným 
indexom DI) majú významný vplyv na: 

 

• pokryvnost čučoriedky  

• hustotu stromov 

• kruhová základna 

• vek 

• zmladenie (regeneracia) 



Prírodné disturbancie vytvárajú vhodné podmienky 
pre prežitie tetrova hlucháňa  

 



 





 





 

Výsledký 

dendrochronol

ogických 

analýz z 

pralesov 

ukazujú, že 

veľkološné 

rozpady sú 

súčasťou 

prirodzeného 

fungovania 

smrekových 

lesov Katrpát 

– veľkoplošné 

rozpady nie su 

iba výsledkom 

meniacej sa 

klímy, boli tu 

prirodzene aj v 

minulosti  

Silne disturbancie pred rokmi 1920. potom nastalo obdobie bez disturbancii, v sucasnosti 

znova dochadza k synchronizovanemu rozpadu – historia sa opakuje 



Vrcholy v historickych disturbanciach su evidentne vo vsetkych regionoch, vratane 
slovenska 



 

Bohaté zmladenie 

zabezpečí 

regeneráciu vo 

vyschnutých 

porastoch 



 Naopak – súčasné hospodárenie vytvára 

vevhodné prostredie:  

 
 Hospodársky les: hustý zápoj, chýbajúci podrast, nedostatok 

úkrytov 

 

 Rúbanisko: v prípade malej plochy hniezdisko, rozširovanie 

znamená zánik biotopu, následný mladý porast nie je vhodný 

biotop najmenj 80 - 100 rokov. 



 

Národný park Muránska 

Planina – výsledok 

kalamitnej ťažby v biotope 

hlucháňa 

Tu hlucháň neprežije – je to lesný druh, 

vhodnost biotopu na holine = 0  (Storch 2002) 



Model vhodnosti biotopov hlucháňa hôrneho 
pre celé Karpaty a vplyv veľkoplošnej ťažba na 

konektivitu populácie 



 



A. Národný park Nízke Tatry – ubudlo najviac biotopov v celých 
Karpatoch za najkratšie obdobie 

 



 

 2007  2014 



 
 

Capercaillie suitable habitat (km2) Loss of capercaillie suitable habitat (km2) 

 
 

PAs SPAs Unprotected Total 

NP + 

CHKO CHVU Bez ochrany Total 

Czech Republic 9 9 0 9 1 1 0 1 

Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poland 305 97 32 350 33 10 4 39 

Romania 1,142 1,469 1,964 3,720 233 273 260 565 

Slovakia 1,483 1,380 133 1,797 256 211 18 325 

Ukraine 498 NA 1135 1,633 48 NA 131 180 

Total 2,939 1,713 2,129 7,510 571 495 413 1,109 

- V chránené územiach bolo vyťažených viac biotopov ako v územiach 

mimo NP, CHKO a CHVÚ 

- Chránené územia neplnia svoju funkciu 

 



Konektivita územia klesá v dosledku veľkoplošnej ťažby dreva. Konektivita je vyjadrena 
Equivalent Connected Area (ECA) indexom pomocou CONEFOR software.) 

 



• Změna celkovej konektivity (Equivalent Connected Area (ECA) 
index.): pokles rozlohy biotopov o 15 % znížil konektivitu o 30 %! 
To je stav do roku 2010 – dnes je stav podstatne horší. 



LHC Harmanec 

 

V rokoch 1969 až 2009 poklesla výmera tzv. prestárlych 

porastov s vekom nad 120 rokov na 25 % pôvodnej výmery. 

V tom istom období zaniklo 36 tokanísk a v roku 2009 

zostalo len 11 tokanísk. Pokles počtu tokanísk je priamo 

úmerný poklesu výmery vhodného biotopu. ( Štefančík a 

kol. 2011) 

 

Likvidacia biotopov prebieha dlhodobo… 



• V roku 1950 bolo na Poľane 11 096 ha tzv. 

prestárlych porastov s vekom nad 120 

rokov. V roku 2000 to bolo už len 1500 

hektárov. V tom istom čase došlo 

k dramatickému poklesu počtu tetrova 

hlucháňa s desiatkami zaniknutých lokalít. 

Príkladom je navrhovaná chránená 

hluchánia oblasť na Poľane (1968) s 12 

tokaniskami, z ktorých dnes neexistuje 

žiadna lokalita. (Bučko  a kol. 2011) 



Rok 2004: celková výmera biotopu:193 km2 

 
 Počet jedincov: 320 – 360 

 



Rok 2014: výmera 126 km2, pokles o 67 km2, Počet: 240 – 260, pokles o 80 - 120  jedincov 

 

Zmapovali sme 24 zaniknutych (vytazenych tokanisk hluchana) od roku 2004 

 



 

Mapa zaniknutých tokanísk hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na Slovensku 
medzi rokmi 1985 – 2015 (n=178).  





 

Rozšírenie hlucháňa v 

rokoch 1970. Biotopy 

boli dobre prepojené a 

populácia 

komunikovala. 



 

Súčasné rozšírenie 

(2016). Populácie je 

fragmentovaná, 

izolované lokále 

populácie a extinkčný 

dlh vedie k prudkému 

poklesu populácie 
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 Slovenská populácia hlucháňa hôrneho od roku 1972  

poklesla o 76%  

  

 V roku 1972  - 3697 jedincov hlucháňa  

 

 V roku 2015  - max 900 jedincov hlucháňa  

 

 Hlavny dôvod = likvidacia prirodzených lesov 



Percentuálny pokles populácie tetrova hlucháňa v CHVÚ  [data ŠOP] 
tetrov hluchan evidentne vymiera vo vsetkych CHVU 

• Gúgh J., Trnka A., Karaska D. & Ridzoň J. 2015: Zásady ochrany európsky významných druhov 
vtákov a ich biotopov. – Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, Banská Bystrica, 333 str. 



 Približne 40 % populácie žije v dnes existujúcich rezerváciách.  

 Ak by sa realizovali zonácie národných parkov, pravdepodobne by 

sa podiel biotopov v najprísnejšom stupni ochrany zvýšil na  70 – 

80 % 

 Prevažná väčšina biotopov mimo rezervácií sa dnes nachádza v 

ochranných lesoch. Bohužiaľ tieto lesy prestali plniť záruku 

ochrany biotopov hlucháňov a sú v nich plánované ťažby.  

 



 Mala by sa okamžite zastaviť ťažba všade kde sa hlucháň ešte 

vyskytuje (máme podklady), 

 V programe záchrany druhu by mali byť rešpektované:  

 Nezasahovať v existujúcich biotopoch hlucháňa hôrneho (využiť 

existujúcu legislatívu, ktorá umožňuje nepovoliť ničenie biotopov 

chránených druhov). 

 Navrhnúť sieť území prísnej ochrany s dlhodobou perspektívou 

na ploche najmenej 50 000 hektárov, ktorá zabezpečí konektivitu 

jednotlivých území a bude rešpektovať metapopulačnú dynamiku 

(source a sink habitaty) 



Nevhodný sposob ochrany biotopov 
(30 ha = extinkčný dlh) 

tetrov hlucháň využíva priemerne 550 ha 
(Rovne  - v minulosti 12 kohútov, dnes dožívajú posledné jedince) 

 



Zhrnutie 
• Dostatocna rozloha a kvalita biotopu je hlavny predpoklad pre uspesne 

prezitie populacie hluchana 

• Súčasné hospodárenie v lesoch vedie k likvidacii poslednych biotopov 
hlucháňa, necitlivo zasahuje tokaniska a biotopy rodiniek s kuriatkami 

• Prirodzena dynamika smrekovych lesov vedie k tvorbe vhodnej struktury 
biotopov 

• Asanačná ťažba má zásadný negatívny vplyv na populáciu tetrova 
hlucháňa 

• Hrozi zánik populacie tetrova hlucháňa v Západných Karpatoch 

• Je potrebné okamžite zastaviť ťažbu funkčných biotopov pre záchranu 
tohoto ohrozeného druhu 

 



 

Ďakujem za pozornosť 



Tok génov v populácii hlucháňa hôrneho  
(Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch 

Peter Klinga1, Martin Mikoláš2,  Peter Smolko 1, Diana Krajmerová 1, Ladislav Paule1 

1Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene 

2 Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta lesnícka a drevárska 



Metódy 
Neinvazívny zber vzoriek: 

• počas toku, 

• čerstvé vzorky, max.  3–4 dni staré, 

• zber vzoriek prebiehal po celý rok,  

• vzorky boli uložené v 96% etanole alebo v silika gély 

• celkovo zozbieraných 2754 vzoriek, 69 sangerovo sekvenovanie 
mtDNA, 817 fragmentačná analýza mikrosatelitov jadrovej DNA. 



Fylogenetická 
analýza sekvencií 
mtDNA 



Klastrovacia 
analýza 
mikrosatelitov 
nDNA 



Krajinárska 
genetika 



Konektivita v antropizovanej krajine: ľudské sídla ovplyvňujú 
tok génov medzi subpopuláciami horských ekosystémov 



Model potenciálne vhodných biotopov 
hlucháňa 





Vzťah medzi genetickou vzdialenosťou GʹST (Hedrick 2005 a geografickou 
vzdialenosťou, dĺžkou koridoru a mierou resistencie krajiny voči migrácii medzi 
subpopuláciami hlucháňa  s regresnými oeficientmi (β), štandardnou chybou 

(SE), rozdielom Akaike kritérií a váh Akaikeho modelov (w). 
 

Závislá  

premenná 

Vysvetľujúca 

premenná 
β SE ΔAICc w 

GʹST 

Euklidovská 

vzdialenosť 
1.20E–05 3.00E–06 11.41 0.00 

Least-cost 

vzdialenosť 
1.00E–05 2.00E–06 11.20 0.00 

Miera resistencie 

krajiny 
1.77E–03 3.47E–04 0.00 0.99 



Dve genetické skupiny 



Sever - Gorce 



Sever - Tatry Sever - Tatry 



Sever – Oravské Beskydy – Malá Fatra 



Juh – Volovské vrchy – NT východ/západ 



Juh – Veľká Fatra – Volovské vrchy 



Nízke Tatry – Východ/Západ 



Genetická premenlivosť v priestore. Model s najvyššou hodnotou 
vysvetľujúcou genetickú premenlivosť priestorovými prediktormi 

je zvýraznený tučným písmom.  

Table 1 Porovnanie proporcie genetickej premenlivosti v priestore (R2
Adj) vysvetlenej 

priestorovými prediktormi (abc): krajinnou premennou (a), koordinátmi resp. linearnou 
vzdialenosťou(c), zmiešaným vplyvom premennej a koordinát (b), rezidual nevysvetlený 
priestorovými prediktormi (d). Model s najvyššou hodnotou (R2

Adj) vysvetlenou priestorovými 
prediktormi (abc) a vybranou krajinnou premennou (a) je zvýraznený tučným písmom.  

model [abc] P[abc] [a] P[a] [c] P[c] [b] [d] 

Euclidean distance 0.106 0.001 0.068 0.001 0.009 0.002 0.029 0.894 

Conefor resistance surface 0.135 0.001 0.097 0.001 0.022 0.001 0.016 0.865 

Maxent resistance surface 0.099 0.001 0.061 0.001 0.015 0.001 0.024 0.901 

Distance to human settlements 0.143 0.001 0.104 0.001 0.009 0.001 0.029 0.857 

Proportion of forests 0.121 0.001 0.082 0.001 0.012 0.001 0.027 0.879 

Distance to cropland 0.105 0.001 0.066 0.001 0.021 0.001 0.017 0.895 

Slope 0.113 0.001 0.074 0.001 0.010 0.001 0.028 0.887 

Spatial pattern of forests 0.110 0.001 0.072 0.001 0.011 0.001 0.028 0.890 

Distance to roads and railways 0.078 0.001 0.040 0.001 0.040 0.001 -0.002 0.922 

Distance to grasslands 0.115 0.001 0.077 0.001 0.009 0.001 0.030 0.885 

Annual mean temperature 0.110 0.001 0.071 0.001 0.012 0.001 0.026 0.890 

 



Záver 

• Hlucháň = dáždnikový druh horských lesov. 

• Fragmentácia biotopov hlucháňa sa prejavila aj na genetickej 
štruktúre. 

• Pokračujúce negatívne antropické vplyvy na biotopy horských 
lesných ekosystémov môžu viesť k vyhynutiu hlucháňa v 
Západných Karpatoch, čo bude mať fatálne dôsledky pre 
biodiverzitu horských lesných ekosystémov. 

• Zachovanie funkčných biotopov tetrova hlucháňa je 
v súčasnosti kľúčové pre zachovanie konektivity, genetickej 
diverzity a životaschopnosti populácie tohto ohrozeného 
druhu v Západných Karpatoch. 



Ďakujem za pozornosť. 

Otázky prosím teraz alebo na: peter.klinga@tuzvo.sk 



Možnosti aktívnej podpory 
hlucháňa hôrneho na Slovensku 

 
Ing. Jozef Bučko, PhD.,   NLC  

Ing. Tibor Pataky, CSc.,  TUZVO  



 
 

Hlavné problémy prežívania hlucháňov  

 
Hlucháň je v dnešnej dobe na väčšine územia SR skutočne 
  
ohrozeným druhom 
 
 
 
 
Za nepriaznivým stavom vidíme predovšetkým: 
 
 
 

1. Zhoršený stav biotopu hlucháňa 

 

2. Predátory hlucháňa a prístup k ich manažmentu 

 

3. Prístup k manažmentu prírodného prostredia v kľúčových 

oblastiach jeho prežitia  

 

4. Vyrušovanie  
 

 

 
 



 
 

Zhoršený stav biotopu hlucháňa 

1. Ubúdanie prirodzených horských porastov 
 
 

 

 od polovice min. storočia prebiehala ich obnova (záujem štátu), sprístupňovanie 

 

 negatívny vplyv sa neprejavoval až tak markantne ako dnes, silné populácie, lokálne až 

zlepšenie prostredia pre hlucháňa (vhodné aj počiatočné fázy holorubného hosp. 

spôsobu), 

 

 od 90-tych rokov vetrové kalamity a následné extrémne premnoženie podkôrneho a 

drevokazného hmyzu 

 

 

 
   Čo sa deje s prostredím v lokalitách výskytu dnes ??? 
  
  
 

 
 

 
 



 
 

Zhoršený stav biotopu hlucháňa 

Dorastanie lesa obnoveného za uplynulých 50 – 70 rokov 

 
 
  
  
 

 

 

 
 

Preferovanie smreka a vplyv zveri na drevinovú skladbu  

Sekundárne ubúdanie potravy (v prípade Poľany napr. maliny) 



 
 

Zhoršený stav biotopu hlucháňa 

Zmena drevinovej skladby  (smrekovo bukovo jedľový l.v.s. 900 – 1300 m n.m.)  

 
 

 
  
  
 

 

 

 
 



 
 

Zhoršený stav biotopu hlucháňa 

Odumieranie prirodzených horských lesov v dôsledku premnoženia podkôrneho hmyzu 
 

 
 

 
 



 

 

Predátory hlucháňa a prístup k ich manažmentu 

Keď poukazujeme na to, ako vyzeral v minulosti ,,hlucháni les“, nemali by sme zabúdať ani na to,  
 

ako aktívne sa pristupovalo ku kontrole stavu prirodzených predátorov 
 

 

V súčasnosti nesmierne premnožená diviačia zver, predátor a aj problém č. 1 

 

Veľké škody robia aj zvýšené stavy medveďov, kún, líšok, krkavcov, myšiakov, sov  

dlhochvostých ale aj nenápadná sojka škriekavá 

 

 

Treba správne zhodnotiť skutočný stav:  

 

 ,,čo je ohrozené a vyžaduje podporu  

a čo je v dostatočnej až nadmernej početnosti  

a začína vytvárať nerovnováhu“ 
 
  
  
 

 
 

 
 



 

 

Dopad neriešenia predátorov – biotop stav 1, hlucháň stav 0 

CHKO Poľana NPR Z.Poľana 
 
  
  
 

 
 

 
 

Gader - Drobkov 
 
  
  
 

 
 

 
 

Harmanec CHA Krásno (127,91 ha) 
 

Chránený areál – ochrana tokaniska a hniezdiska hlucháňa vo Veľkej Fatre (1996) 
 
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 

  

• 1997–2007  8 – 10 kohútov, 

sliepky registr. pravidelne 

• následne ubúdanie tokajúcich 

kohútov 

• 2014-2015  3 kohúty, 1 sliepka 

• 2016-2017  2 kohúty 

• 2018           1  kohút 

 



 

 

Vyrušovanie 

 
  
  
 

 

 

 
 

 

Niekdajšia izolovanosť lokalít (sprístupňovanie, doprava, klimatické zmeny)  

 

 

Rozmach voľnočasových aktivít  

 

 

Lesohospodárska činnosť v okolí tokanísk v jarnom období 

 

 

 



 

 

Prístup k manažmentu prírodného prostredia v kľúčových oblastiach jeho prežitia  

 
  
  
 

 

 

 
 

 

Nielen v lokalitách posledného výskytu hlucháňa ale aj ich širokom okolí je snaha 

vyhlasovať rozsiahle bezzásahové zóny,  

 

 

 

 

 



 

 

Prístup k manažmentu prírodného prostredia - bezzásahovosť 

 
  
  
 

 

 

 
 

 

Veľa krát tento postup nie je najlepším riešením, keďže 

často sú do bezzásahovej zóny zahrnuté aj porasty 

nevyhovujúce hlucháňom vekom ani priestorovou 

štruktúrou  

 

Argumentácia = porast sa časom prirodzene preriedi 

 
Hlucháň už bohužiaľ nemá čas čakať – nutný aktívny prístup 

 

 

 

 

 



 

 

Prístup k manažmentu prírodného prostredia - bezzásahovosť 

 
  
  
 

 

 

 
 

 

Do určitej miery je z pohľadu podpory hlucháňa bezzásahovosť opodstatnená len v 

CHÚ a najvzácnejších porastoch s vhodnou štruktúrou a vekom už v súčasnej dobe 

(pralesovitý charakter, rozvoľnenosť, stabilita, jadrá manažmentových oblastí) 

 

Dokonca aj v niektorých CHÚ je potrebné zvážiť, či je úplný bezzásahový režim 

vhodnejší ako správne navrhnuté a citlivo realizované usmerňovanie prír. prostredia 

(nevhodná štruktúra porastov, erózia, trvalá strata pôdneho krytu, požiare a pod.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Prístup k manažmentu prírodného prostredia - bezzásahovosť 

 
  
  
 

 

 

 
 

 
Zastavenie lesníckej činnosti nesie zo sebou aj stratu pracovných miest, často v 

chudobných regiónoch 

 

Ochrana prírodného prostredia nikdy nebude plnohodnotná a udržateľná ak s ňou nebudú 

stotožnení aj ľudia žijúci v danom regióne 

 

Bezzásahový režim vytvára ekonomické straty a mal by byť na súkromných pozemkoch 

kompenzovaný – máme skutočne zdroje na jeho udržanie??? 

 

Lepšou cestou je skĺbiť ochranu, lesnícku činnosť a miestnych obyvateľov aby mohli 

spoločne prispieť k opatreniam vedúcim k zlepšeniu stavu hluchánej populácie 

 

Čo treba dodržať ??? 

 

Diferencovaný prístup ku každej lokalite  

 

Správne navrhnuté rozhranie medzi bezzásahovosťou a rozumne navrhnutými lesníckymi 

opatreniami, ktoré čiastočne prispejú aj k finančnému krytiu bezzásahového režimu 

 

Udržanie zamestnanosti a pozitívneho pohľadu obyvateľov a vlastníkov pozemkov  

na ochranu hlucháňa 

 



 
 

Čo sa deje v teréne ? – praktický príklad 

V období apríl máj 2018 realizovaný prieskum životných podmienok a lokálnej mikropopulácie 
v SV časti NT, Kráľovej hole, Lesy Spišského biskupstva, k.ú. Kravany, Vikartovce 
 
Modelové územie vybrané zámerne z dôvodu historicky známeho veľmi dobrého zazverenia 
hlucháňmi ako aj  z dôvodu veľkých zmien prostredia, ktoré tu nastali v posledných decéniách 
 
 
  
  
 

 
 

 
 



 
 

Zhodnotenie zmien vo využívaní prostredia hlucháňom 

Do roku 2011 lesy viac-menej súvislé, známe tokanisko situované v malom kotlíku obnovy 
 
 
  
  
 

 
 

 
 

2011 

2018 



 
 

Zhodnotenie zmien vo využívaní prostredia hlucháňom 

Po roku 2011 výrazné zmeny v prostredí, vetrové a následne lykožrútové kalamity 
 
 
  
  
 

 
 

 
 



 
 

Zhodnotenie zmien vo využívaní prostredia hlucháňom 

Roky 2016 - 17 prebieha opäť pomiestne náhodná ťažba stromov napadnutých lykožrútom, 
problémy s ním ďalej gradujú, začínajú hynúť aj pre hlucháňa vhodné horské lesy 
 
 
  
  
 

 
 

 
 



 
 

Kde sa vlastne hlucháne presunuli? 

100 ročný porast, zatiaľ však v štádiu pre hlucháňa nevhodnom 
 
Vysoké zakmenenie, silný zápoj, zlé letové podmienky, málo prenikajúceho svetla 
 
Prečo zvolil tento les dokonca za tokanisko ??? Mal sem predsa prísť až za 50 – 100 rokov 
 
 
  
  
 

 
 

 
 



 
 

Na čo hlucháň pozitívne zareagoval a svojím výskytom potvrdil vhodnosť biotopu ?    

Jemný obnovný prvok vo forme kotlíka max. na 1 výšku porastu 
 
Ponechanie všetkých stabilných jedincov 
 
Zisteným kohútom (2 ks) a 3 sliepkam to tu vyhovovalo z pohľadu 
prostredia aj bezpečnosti,  
 
 
  
  
 

 
 

 
 



 
 

Opakované preferovanie oblasti s aktívnym zásahom človeka 

Aj situovanie pôvodného tokaniska poukazuje na možnosť využitia jemných zásahov na podporu 
 
 
  
  
 

 
 

 
 

2011 

2018 

Ďalšou výhodou je, že obnovu 

zakladáme postupne, čím zároveň 

vytvárame diferencovanú štruktúru 

nastupujúcich porastov a 

zlepšujeme aj ich stabilitu 



 
 

Čo je potrebné postrehnúť a čo je možné ďalej využiť? 
 
 
 

,,Neobjavujeme Ameriku“  
 

 na možnosť prírode blízkeho obhospodarovania lesa a podporovanie hlucháních populácií 
formou aktívneho prístupu k manažovaniu prostredia upozorňuje mnoho zahraničných ale aj 
našich odborníkov a hluchánich špecialistov – množstvo odbornej literatúry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veľmi dôležité je však to, že na rozdiel od bezzásahovému režimu vieme premeniť prostredie v 
hluchánich lokalitách vo veľmi krátkom časovom horizonte a aj na relatívne veľkých plochách 
 

Môžeme aktívne rozširovať vhodný životný priestor hlucháňa 
 

A to by malo byť z pohľadu dnešnej situácie s hlucháňom v podmienkach Slovenska pre nás 
 

 ROZHODUJÚCE 
 



 
 

Čo navrhujeme ? 

K oblasti kde chceme podporiť hlucháňa je potrebné pristupovať citlivo ale aktívne 
 
Ochranu je potrebné skĺbiť s lesníctvom a životom vidieckeho obyvateľstva, nie ich stavať proti 
sebe 
 
Každé územie by malo byť rozdelené na  
 
 - oblasti s ešte vhodnými podmienkami – minimum zásahov až bezzásahovosť 
 - oblasti s potencionálne vhodnými podmienkami – aktívne zásahy, možnosť vylepšenia 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 

Proces však nebude úspešný ak sa okrem 

prostredia nebudeme dostatočne zaoberať aj 

predátormi, vyrušovaním a možnosťou ako 

financovať zvýšené finančné výdavky a 

ekonomickú ujmu na hospodárení 



 
Smernice EÚ nás zaviazali ,, chrániť a zveľaďovať “ 

  
 dajme preto aktívnemu zveľaďovaniu 

  

,,zelenú“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďakujeme za pozornosť 
 
 
 
 
 

Pataky 



 

  
Problematika hlucháňa hôrneho z 

pohľadu užívateľov lesných pozemkov. 
 

             Ľuboslav Mika,   Peter Kamenský 

  



Úvod – ohrozujúce faktory 

• Klimatické zmeny verzus treťohorný relikt-hlucháň hôrny,  

• Chybné rozhodnutia v minulosti,  

• Nerieši sa príčina ale dôsledok – alibistické, jednostranné opatrenia, 

nekoncepčné, nekomplexné riešenia, (z komplexu vytrhnutý 

problém ktorý vygeneruje ďalšie problémy), 

• Neúnosné náklady a straty sa prenášajú výhradne na užívateľov 

pozemkov, 

• Vyrušovanie,  

• Úbytok biotopov (ústup Sm), 

• Predácia,  

• Nedostatok financií, veľké finančné straty, 

• Zlá legislatíva – jej účelové prispôsobovanie (vrátane vyhlášok 

CHVU),  

 

Autor fotografie: Ing. Katarína Chválová, LESY Slovenskej republiky 



Ak sa má dosiahnuť skutočný progres... 

• Klimatické zmeny verzus treťohorný relikt – hlucháň hôrny 

• Chybné rozhodnutia v minulosti,  

• Nerieši sa príčina ale dôsledok – alibistické, jednostranné 

opatrenia, nekoncepčné nekomplexné riešenia, (z komplexu 

vytrhnutý problém ktorý vygeneruje ďalšie problémy). 

• Neúnosné náklady a straty sa prenášajú výhradne na 

užívateľov pozemkov, 

• Vyrušovanie,  

• Úbytok biotopov (ústup Sm) hlavne ich príčiny, 

• Predácia,  

• Nedostatok financií, veľké finančné straty, 

• Zlá legislatíva- jej účelové prispôsobovanie (vrátane vyhlášok 

CHVU).   



Aký je zatiaľ plánovaný ďalší vývoj ? 

• Príčiny stavu boli uvedené, 

• Navrhovaný postup 

- Legislatíva § 4 z OPaK v intenciách PZ, 

- Problémy z chránených území (biotickí škodca) sa prenesú (ešte viac zhoršia 

stav hlavne smrekových biotopov aj NATURA) do hospodárskych lesov mimo 

CHU čím sa ešte viac zhorší ich ekologická stabilita, 

• Dôsledok 

- Kolaps cieľavedomého manažmentu v kontaktnom území (chránené územia 

– hospodárske lesy mimo CHÚ). Presný opak riešenia v Nemecku, Česku, Rak. 

• Výsledok ? 

 - „Za veľa peňazí málo muziky“ + „pridaná hodnota“ – v podobe 

ďalšieho zhoršenia vzťahov medzi OP a užívateľmi pozemkov.   

Nový fenomén: Bezzásah v hospodárskych lesoch v SOP určených 
aktívnemu manažmentu. Limit rozsahu je postavený na nekonkrétnych 
parametroch, ktoré sa môžu voľne (podľa potreby) modifikovať. 

 



Doktrína legitímneho očakávania – dokument EU  

Základným pilierom právneho štátu je právna istota. 

• Právna istota je jasnosť, určitosť a stálosť štátnych rozhodnutí, 

ako aj riešenie sporných právnych otázok alebo pomerov v 

primeranom čase.  

• Zjednodušene možno povedať, že to je stav, keď sa občan (subjekt) môže spoľahnúť 

na právo že je: 

 

 

 

Predvídateľné 

Neretroaktívne 
 

Vnútorne bezrozporné 

Zrozumiteľné 

Princíp právnej istoty je v právnom poriadku implicitne zakotvený v článku 1 ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky a vyjadruje požiadavku na jasnosť, zrozumiteľnosť a 

predvídateľnosť právnych noriem, predvídateľnosť postupu orgánov verejnej 

moci, ochranu práv nadobudnutých v dobrej viere a zákaz retroaktivity 

právnych noriem.  



Právna istota ? 

• Schválené PSL – východisko pre plánovanie (príprava rozpočtu, 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov, zamestnanci –sociálny 

program), 

• Ochrana majetku – legitímne právo vlastníka /povinnosť správcu, 

• V územiach 1-2 (3) SOP očakávam jasné predvídateľné  pravidlá, 

• V územiach 1-2 (3) SOP očakávam zákonom limitovanú „voľnosť“ 

pri „ochrane majetku“, 

• Ak dodržiavam zákon, konám v dobrej viere, nebudem postihovaný 

perzekvovaný, kriminalizovaný, nevznikne mi ujma... 



§ 4 zákona č. 543/2002 Z.z.? 

Aby nedochádzalo k svojvoľnému výkladu zákona, pri schvaľovaní sa vydávajú  aj „Dôvodové správy“ 

v ktorých zákonodarca špecifikuje, upresňuje, ako sa má konkrétny § uplatňovať.  

V prípade § 4 zákona OPaK , je v  uznesení Vlády SR  č. 519 z  22.maja 2002, číslo 

materiálu: UV - 3747/2002, rezortné číslo MŽP SR: 40-19/2002-min., o.i. uvedené: 

K § 4: Ustanovuje sa pre každého povinnosť predchádzať zbytočnému úhynu 

živočíchov a rastlín alebo k zbytočnému poškodzovaniu ich biotopov.  

Zakazuje sa odchytávať a usmrcovať živočíchy mimo miest ich prirodzeného 

výskytu. Tento zákaz neplatí ak ich odchytávanie a zber je uskutočňované v súvislosti 

s vedecko-výskumnou činnosťou, pri hrozbe ohrozenia života alebo zdravia 

človeka, poškodení majetku alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy ( 

napr. zákon č.23/1962 Zb. o poľovníctva) alebo tretia časť návrhu zákona. Ide o 

všeobecný zákaz vzťahujúci sa na nechránené živočíchy, ktoré je možné 

odchytávať a usmrcovať iba napr. pri zberoch súvisiacich s vedecko-výskumnou činnosťou. 

Všeobecný zákaz usmrcovania nechránených živočíchov neplatí aj v súvislosti s lovom zveri 

v súlade so zákonom o poľovníctva.  (cieľ eliminovať úhyn vtákov na „stĺpoch smrti“) 



§ 4 zákona č. 543/2002 Z.z. 
Z uvedeného vyplýva: 

1. §4 sa vzťahuje na miesta mimo miest prirodzeného výskytu – čo v tomto 

prípade nie je splnené, 

2. Ak by aj bola splnená podmienka z bodu 1 zákaz neplatí, lebo činnosti sa 

vykonávajú v súvislosti pri hrozbe ohrozenia života alebo zdravia 

človeka (napr. požiaru), poškodení majetku (ochrana pred biotickými 

a abiotickými škodlivými činiteľmi), alebo ak tak ustanovujú osobitné 

predpisy (napr. vyhlášky CHVU § 26 ods. 6, § 54 ods. 4 písm. d. zákona 

OPaK, § 28 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch) alebo tretia časť zákona 

(územná ochrana napr., §13, § 14,... §26, §27....)   

3. Zákaz (§4) sa vzťahuje sa na nechránené živočíchy.                                                                             

 Lex specialis derogat legi generali 



Ekonomický dopad na užívateľov lesov. 

• 53 000 ha existujúcich vhodných biotopov – požadovaný bezzásah 

• Na 12 346 ha je zabezpečený,  na 38 804 ha je treba zabezpečiť – str. 45 PZ 

• Štátne (LSR) - 21 354 ha,  

•  pri odhad. zásobe 350 m3 /ha (Sm bonita 28 vek 150 zásoba 842 m3/ha,  

278m3/ha ihl.  – Zelená správa)  a cene dreva 50 €/m3 = 373 695 000 € 

• Neštátni vlastníci - 17 450 ha = 305 375 000 €  

• Spolu štátni + neštátni 679 070 000 € bez započítania nákladov na 

bezzásahom vyvolané zvýšené náklady na sanačnú činnosť v okolí 

bezzásahového režimu, bez započítania environmentálnych škôd 

a bez započítania straty (hodnoty ) ekosystémových služieb v prípade 

uhynutia stromov,  bez započítania zníženia etátu pri odevidovaní 

mŕtvych stromov „pri pni“,  strát z budúcich výnosov, povinnosti 

platenia daní z nehnuteľností bez možnosti zisku a strát z 

„konentivity“. 

 



Ekonomický dopad na užívateľov lesov. 

• 679 070 000 € - 1/3 =452 713 333 € nie sú tam len staré porasty, niektoré 

časti sú vyťažené, niektoré ochranné,  

• 452 713  333 €- 1/3 = 226 356 666 € nemusia byť všetky napadnuté 

podkôrnym hmyzom (na druhej strane v mnohých je navrhnutý zásah 

a nie len komerčný), 

• Nemožnosťou vykonania nekomerčných aktivít (zalesňovanie výchova..) 

v hospodárskych lesoch vznikajú veľké škody na budúcich výnosoch“ 

• Neštátni lesníci budú mať v takýchto lesných porastoch nárok na náhradu za 

obmedzenie obhospodarovania. Bude sa to týkať približne 17 450 ha (tj. časti 

305 375 000 € resp. 101 791 666 € teoreticky) str. 45 PZ 

• Obmedzenie bežného obhospodarovania na štátnych pozemkoch znáša 

správca dotknutých lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a ich zakladateľ, 

resp. zriaďovateľ bude oprávnený požadovať primerané zníženie 

odvodu zo zisku do štátneho rozpočtu, resp. primerané zvýšenie 

príspevku v prípade príspevkových organizácií. Str. 45 (124 565 000€?) 

 



Aktívne opatrenia na výmere cca 6 000 ha verzus 

legislatívna priechodnosť/ nepriechodnosť. (str. 47 PZ) 

 

• Vytváranie otvorených plôch v porastoch (priemer 20-30 m) pov. § 20 

zák. 326/2005 Z.z  (povinnosť holinu zalesniť), 

• Presvetlenie prehustlých plôch (znížiť zápoj na 50 -60%) rozpor s § 23 

ods. 10 zák. č. 326/2005 Z.z. (min. 0,7 zak), 

• Možnosť riešiť vyhlásením lesov za lesy OU podľa § 14 ods. 2 

písm. e) zákona č. 326/2005 Z.z. 

 

• Ponechanie niektorých častí lesov bez zásahu. Povinnosť vykonávať 

opatrenia podľa § 28 zákona č. 326/2005 Z.z. 

• Nemožnosť riešiť vyhlásením lesov za lesy OU podľa § 14 ods. 2 

písm. e) zákona č. 326/2005 Z.z. 
 



Ekonomické nástroje súvisiace s realizáciou opatrení 

programu záchrany. (str. 72 PZ) 

 

 

• „Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

definuje dostatok finančných nástrojov, ktoré môžu byť 

využité na pokrytie náhrad vlastníkovi za obmedzenie 

bežného obhospodarovania, ako aj nákladov na 

zabezpečenie špecifických manažmentových opatrení.“ 

• Je tomu naozaj tak? (finančný príspevok priem. 

21 700€/rok,  zmluvná starostlivosť...) 



Revízia výdavkov na životné prostredie 

      MŽP SR  Priebežná správa máj 2017 

• Str. 34: „Objem finančných prostriedkov čerpaných zo štrukturálnych 

fondov v rokoch 2007 – 2015 a projektov Environmentálneho fondu v 

rokoch 2013 – 2016 predstavoval 57 mil. eur. Takmer 40 % z nich 

smerovalo do rekonštrukcie a budovania správ jednotlivých chránených 

území, budovania náučných chodníkov, digitalizácie, zväčšovania fondov 

Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Druhú najväčšiu 

skupinu (26 %) predstavujú projekty monitorovania a výskumu. Na 

samotnú ochranu prírody (teda manažment území a druhov) smerovalo asi 

30 % celkových výdavkov. Z toho 15 mil. eur smerovalo do vypracovania a 

realizácie dokumentov starostlivosti území. Najmenšia časť (2 mil. 
eur) bola alokovaná na záchranu a zlepšovanie stavu 
jednotlivých druhov rastlín a živočíchov“. 



Revízia výdavkov.... 
BOX 9: Zapojenie vlastníkov mimo bezzásahových zón zlepšuje stav 
chránených území  str. 37 

Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že zmluvná starostlivosť zapájajúca 
vlastníkov pozemkov pomáha zlepšovať stav území relatívne efektívne. 
Príkladom môže byť oblasť Burren v Írsku, patriaca do sústavy NATURA 
2000. Vlastníci pozemkov sa po jej vyhlásení sťažovali na 
novovzniknuté obmedzenia. Z ich pohľadu ochrana prírody a 
biodiverzity nepriniesla hmatateľný úžitok, boli pokutovaní a 
museli sa riadiť prísnym rozpisom schválených aktivít. 
Zmluvná starostlivosť, podľa ktorej mohli využiť ľubovoľné 
prostriedky na dosiahnutie priaznivého stavu územia priniesla 
mimoriadne dobré výsledky. Keďže farmári boli podporení na základe 
dosiahnutia stanovených cieľov, mali ekonomickú motiváciu manažovať svoje 
pozemky tradičným ohľaduplným pasením dobytka, ktoré neškodí miestnej 
biodiverzite.  

 



Riešenie z pohľadu užívateľov. 

• Je potrebné zásadne zmeniť spôsob (vymáhania) zabezpečovania   

ochrany prírody prejsť z direktívno-reštrikčného modlu na  

proaktívne -motivačný. Prestať komunikovať s vlastníkmi 

pozemkov ako podriadeným subjektom, ale partnerom 

v spolupráci s jednotným cieľom. Prejaviť empatiu 

k elementárnym problémom vlastníkov pozemkov ktoré sú 

kardinálne pre ich prežitie. Vlastníci sú pripravení na dialóg na 

báze partnerstva v spolupráci. 

• Neriešiť problematiku výhradne na úkor jednej skupiny, 

• Je potrebné stanoviť priority  (ak nebude 100% výmery SR 

bezzásahových území, treba vytvoriť mechanizmus a financie na 

zvládnutie prechodu CHÚ do voľnej krajiny). 

 



Riešenie z pohľadu užívateľov. 

• Zastabilizovať nepriaznivý stav a trend stavu lesných biotopov (hlavne Sm) po 

kalamitách (mimo bezzásahových území), 

• Aktívnym manažmentom zabezpečovať pre hlucháne priaznivé podmienky 

biotopov v intenciách (Interpretačnej príručky Európskej komisie „NATURA 2000 a 

lesy“, str. 27), a manuálu  Hlucháňovi priaznivý manažment - OZ Prales 2012) 

„...je jedným z mála druhov, ktorého populácii vyhovuje lesohospodárska činnosť, ak 
je starostlivo naplánovaná, nevyhovuje mu naopak, ak sa les prestane ekonomicky 
využívať. (Interpretačná príručka Európskej komisie „NATURA 2000 a lesy“, str. 27), 

• Opatrenia prioritne riešiť cez vyhlásenie lesov za lesy OU podľa § 14 ods. 

2 písm. e) zákona č. 326/2005 Z.z., 

• V kombinácií s účelovým manažmentom nezatracovať ochranu aj  ex situ, 

• Komplexné riešenia- eliminovať všetky negatívne faktory, nie len lesníctvo, 

• Zabezpečiť financovanie, 

• Vyriešiť predáciu a vyrušovanie, 

• Zohľadniť sociálny a ekonomický dopad na užívateľské subjekty a regióny, 

• O.i. zohľadniť úlohy vyplývajúce z nariadenia LULUCF. 

 



Naozaj chceme, aj reálne riešiť problém 

hlucháňa hôrneho? 

 

 

 Obmedziť alebo zakázať sa dá pod 

hrozbou sankcií kohokoľvek. Ak chceme však 

dosiahnuť skutočný progres, vykonanie aktivít, 

nevynútiteľných zákonom, tak musíme nájsť 

partnera na spoluprácu na báze dobrovoľnosti a 

partnerstva. A nie cestou neprimeraného 

jednostranného nátlaku. 

 

Autor fotografie: Ing. Katarína Chválová, LESY Slovenskej republiky 



Poznatky z umelého odchovu tetrova 

hlucháňa z lesnej správy Wisla 

• Štátne lesy Poľsko, lesná správa Wisla (2002): projekt reštitúcie hlucháňa na 

profesionálnej úrovni. 

• Výška dotácií na stavebné a chovateľské zariadenia: 292 488,47 EUR 

• Celkové náklady vynaložené na odchov hlucháňa na lesnej správe Wisla predstavovali 

od roku 2002 do 30.06.2017 hodnotu 876 096,86 EUR. 

•  Dôvod? Početnosť hlucháňa v Sliezskych Beskydách poklesla v roku 2002 na kritickú 

hranicu 10 kusov!!! 

• Aplikácia aklimatizačných voliér vo vhodnom biotope  

    + vypustené hlucháne označene GPS vysielačkami =         

    50% úspešnosť prežitia vypustených hlucháňov v časovom  horizonte 18 mesiacov od 

vypustenia.  

• Celkovo bolo od roku 2002 do roku 2017 vypustených do voľnej prírody Sliezskych 

Beskýd  868 hlucháňov. 

• Eliminácia predátorov je jedným zo základných podmienok reštitúcie hlucháňa! 



Príčiny úbytku tetrova hlucháňa? 

Biotop, predátori, vyrušovanie, klíma 

 

 Predátori 

Počasie, 

zmeny klímy 

 
 Vyrušovanie  

Priamy vplyv 

Nepriamy vplyv 

Biotop 

 

 
Štruktúra krajiny 

 

 Vegetácia 

 

  

 
Štruktúra biotopu 



Najvýznamnejší predátori hlucháňa 



Ďakujeme za pozornosť 

Prežitie hlucháňa umožní iba 

vytváranie vhodných podmienok 

pre jeho život, t.j. pestovanie 

lesa poskytujúceho dostatok 

Potravy a úkrytov, ako aj triezvy 

pohľad na početnosť predátorov 

a zachovanie všetkých druhov. 

Autor fotografie: Ing. František Fodor, LESY Slovenskej republiky  



Tetřev hlušec v národních 
parcích Šumava a Bavorský les 
- společný výzkum a ochrana  

 
Ing., Dipl.-Biol. Pavel Bečka  

Správa NP Šumava, Správa NP Bavorský les 



 



1963 – CHKO Šumava (1685 km2) 

1970 – NP Bavorský les (133 km2) 

1991 – NP Šumava (680 km2) 

1997 – NP Bavorský les (242 km2) 





Přeshraniční spolupráce 

• 1999, 2005, 2009 a 2010 - MEMORANDA o 
vzájemné spolupráci mezi Správami národních 
parků Šumava a Bavorský les 

 



Přeshraniční spolupráce 

• 1999, 2005, 2009 a 2010 - MEMORANDA o 
vzájemné spolupráci mezi Správami národních 
parků Šumava a Bavorský les 

• 2009 a 2015 - certifikát „Transboundary Parks“ 
Federace EUROPARC 

 



1991 1995 1997 2008 2016 



Lýkožrout smrkový (Ips typographus) 





1996 2001 2004 2006 2009 2012 2015 

 www.nationalpark-bayerischer-wald.de 



Druhová rozmanitost 



Druhová rozmanitost 



Tetřev hlušec v ČR 



Tetřev hlušec v ČR 

©Vesmír 78  



Tetřev hlušec v ČR 



Tetřev hlušec na Šumavě 

- ikonický druh 
- problematika zasahování 

mimo přírodní zóny (rušení, 
ničení habitátu) 

- problematika rušení 
návštěvníky 

- vliv přirozených disturbancí 
(polomy, kůrovec) 

 



Modelace příhodnosti stanoviště tetřeva hlušce Tetrao urogallus 
v Národních parcích Bayerischer Wald a Šumava 

Teuscher M. et al., Ornithol. Anz., 50: 97–113  

• Na základě pozorování tetřeva z let 2000 - 2005 a leteckých snímků 
z roku 2003 byl vypracován model stanovištní příhodnosti GAM 
(generalized additiv boosting modell). Do něj byly vpraveny nové 
letecké snímky z roku 2008 a vyhodnocena vhodnost stanoviště. 

 
• Metoda GAM identifikovala jako důležité faktory výskyt tetřeva:  

 celororočně    v zimě 
– nadmořská výška          nadmořská výška 
– ležící mrtvé dřevo      ležící dřevo se zmlazením 
– plochy holosečí            smíšeného lesa 
– malý podíl mladého jehličnatého lesa 

 

• Jen cca 20 % plochy obou národních parků je vhodných pro tetřevy. 
 





 Jsou plochy mrtvého lesa pro tetřeva atraktivní? 

Plochy odumřelého lesa jsou nadále využívány. Důležité jsou prostorvě malé 

struktury jako kořenové vývraty, tlející dřevo, smrkové zmlazení a malé skupinky 

mladých smrků jako útočiště při spaní. 



     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 

 Změny velikosti, struktury a prostorového rozložení populace? 

Referenční data: 
Projekt 2009-2011 
 
 

Rösner et al. (2014) 

Rösner et al. (2014) 



Opakování 2016/2017 

 

• Stejná metoda/tým 

 

• 1579 nálezů obou druhů v 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3273 nálezů obou druhů 

od 2010 

 

 

Počet nálezů 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 

 Změny velikosti, struktury a prostorového rozložení populace? 



 Rozšíření tetřeva 2009 - 2017 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 

Interreg 2016-2017 
Interreg 2009-2011 

Nálezy tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



 Genetická analýza 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 

Genotypy 2009-2011 

 

• 550 DNA-vzorků 

• 248 genotypů 

 

 

 

Genotypy 2016/2017 

 

• 600 DNA-vzorků 

• 303 genotypů  

 

 

 



Genotypy 2009-2011 

 

• 550 DNA-vzorků 

• 248 genotypů 

 

 

 

Genotypy 2016/2017 

 

• 600 DNA-vzorků 

• 303 genotypů  

 

 

 

 Genetická analýza 

Prostorové rozmístění všech genotypů 
(barevně=spezifický genotyp, bíle=neanalyzovaný geneticky) 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



 Odhad velikosti populace 

Interreg 2009/2011 

 

• Výpočet (podle Chao 1984), 

celková populace: 550-570 

jedinců – z toho cca 350 v 

národních parcích 

• Dlouhodobě životaschopná 

populace potřebuje min.: 470 

jedinců (Grimm & Storch 2000) 

• 556,0 (+/- 7,1) 

 

 

2009-2011 

2016/2017 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



Interreg 2016/2017 

 

• Stejná statistická metoda 

 

• SECR výpočty ještě nebyly 

provedeny 

 

• 536,1 (+/- 5,1) 

 

 Odhad velikosti populace 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 
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8 km 

8 km 

11 km 

7 km 

18 km 

Hranice parků 

Moning 

• Během 2 let by bylo možné znovu objevit 

jedince ve vzdálenosti 8-18 km 

Jsou části populací propojené?  



Kdo ruší? 

Rösner et al 2014 Landscape Ecology 



29 

1. Čím lepší je lokalita, tím více tetřevů 

2. Čím více turistů, tím méně tetřevů 

3. Intenzivní lesnická činnost ovlivňuje výskyt 

tetřeva 

Na základě 384 (50ha) mřížky ovlivňují na 
Šumavě následující důležité faktory 
současný výskyt  tetřeva hlušce: 
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Rösner, S. & Mussard-Forster, E. (in Vorb) 

V současné době již omezený „životní 

prostor“ je dále zmenšován turistickým 

využitím. 

Kdo ruší? 

vhodnost habitatu 

turistické využití 

lesnické využití 



Rösner et al in prep. 
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Stresové zatížení 
 
FCM [pg*g-1], 1,200 vzorků trusu, dotazníky (2009-2010) 

Kdo ruší? – vyhodnocení stresového zatížení 

  turismus                 lesnictví   vhodnost habitatu 



Jakou roli hraje predace na hnízdě? 

Seibold et al 2014 Basic and Applied Ecology 



Jakou roli hraje predace na hnízdě? 

Seibold et al 2014 Basic and Applied Ecology 

Negativní korelace mezi 
nízkou vegetací a predací 
naznačuje, že umožnění 
přírodních procesů v 
důsledku narušení, jako jsou 
polomy s následným 
rozšířením kůrovcem 
snižuje riziko predace na 
hnízdě, zatímco 
zpracovávání dřeva má 
negativní dopad. 



Počet a četnost znovuchycených genotypů v obou projektech. 
Devět "jedinců" (genotypů) znovu zachyceno po 5-7 letech. 

3 Hennen, 6 Hähne  

 Genetická analýza 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 

3 slepice, 6 kohoutů 



 Pohyb v prostoru; genový tok 

Interreg 2016/2017 

 

• „Znovuchycení“ genotypů v 

prostoru a čase je možné 

 

• Dokázán malo i 

velkoplošný pohyb 

 

• Důležité pro genový tok 

 

• Znovuosídlení habitatů 

 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



 Pohyb v prostoru; genový tok 

Interreg 2016/2017 

 

• „Znovuchycení“ genotypů v 

prostoru a čase je možné 

 

• Dokázán malo i 

velkoplošný pohyb 

 

• Důležité pro genový tok 

 

• Znovuosídlení habitatů 

 

• Až 40 kilometrů 

 

• Tokaniště možný 

ekologický činitel 

 

 

25 km 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



LIDAR (laserové skenování): 

 
• nová technologie umožňující zaměření velkého množství 

bodů v minimálním rozestupu za krátkou dobu observace 

• situace v terénu se přenese do počítače, vznikne tzv. 
digitální model terénu s vysokou hustotou zaměřených 
bodů 

• budeme schopni identifikovat jednotlivé stromy bez 
nutnosti jejich podrobného měření v terénu klasickými 
metodami 

• tato metoda má velkou výhodu v tom, že přinese 
kompletní a především srovnatelné údaje o celém území 
obou národních parků, které mají mnohem lepší 
vypovídající hodnotu z hlediska ochrany přírody než 
údaje z menších ploch 

 





 
• Využití genetické analýzy trusu a metody odhadu velikosti populace             

-> v celé populaci 530-570 jedinců. 
• Je možné dlouhodobé přežití populace. Snaha o ochranu tohoto druhu je 

proto i nadále oprávněná. 
• Tetřevi více využívají vhodná stanoviště a jsou turismem z vhodných 

stanovišť vytlačováni. 
• Nárůst stresového zatížení turismem. Při vysoké intenzitě lesnických prací 

je možné zjistit zvýšené stresové zatížení. Se stoupající kvalitou přírodních 
podmínek stanoviště klesá stres. 

• Plochy odumřelého lesa jsou nadále využívány. Důležité jsou prostorově 
malé struktury jako kořenové vývraty, tlející dřevo, smrkové zmlazení a 
malé skupinky mladých smrků jako útočiště při spaní. 

• Aktuální, celoplošně posbíraná data umožňují dosáhnout výrazně lepších a 
věcných kompromisů mezi ochranou přírody a turismem.  

• Celý region by se měl zasadit o ochranu a zachování tohoto „erbovního 
druhu“. 

 Závěry 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



(4) Was wir bereits gelernt haben? 

Der Buchdrucker im Nationalpark – vom Schädling zur Schlüsselart 

Děkuji Vám za pozornost! 
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 Pohyb v prostoru; genový tok 

5 km 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 

Interreg 2016/2017 

 

• „Znovuchycení“ genotypů v 

prostoru a čase je možné 

 

• Dokázán malo i 

velkoplošný pohyb 

 

• Důležité pro genový tok 

 

• Znovuosídlení habitatů 

 

• Až 40 kilometrů 

 

• Tokaniště možný 

ekologický činitel 

 

 



 Pohyb v prostoru; znovuhyceno 9 genotypů 

 

• Znovuchyceno 
      9 genotypů 

 
• po 7 letech 

 
• skoro všechny v 

národních parcích 
 

• žádný pohyb mezi SZ a SV 
územími 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



 Pohyb v prostoru; znovuhyceno 9 genotypů 

• Znovuchyceno 
      9 genotypů 
 
• po 7 letech 

 
• skoro všechny v 

národních parcích 
 

• žádný pohyb mezi SZ a SV 
územími 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



 Pohyb v prostoru; znovuhyceno 9 genotypů 

• Znovuchyceno 
      9 genotypů 
 
• po 7 letech 

 
• skoro všechny v 

národních parcích 
 

• žádný pohyb mezi SZ a SV 
územími 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 



 Poměr pohlaví v populaci 

2009 - 2017 
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     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 
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2009-2017 
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 více kohoutů než slepic 

 

 2-3 více samců v 
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 příčina neznáma 
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Určení pohlaví v 

terénu podle 

trusu je nejisté 

 

 Genetické 

určení pohlaví v 

laboratoři 
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• velká 

chybovost 

 

 důležité 

genetické 

určení pohlaví 

 

 při stresové 

zátěži 

 

 při populační 

struktuře 

     Monitoring tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 
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Dušan Karaska & Andrea Lešová 

Odborný seminár „Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku“ 

23. máj 2018, Banská Bystrica 



Ekosozologický status 

 Dáždnikový a vlajkový autochtónny druh avifauny horských lesov Slovenska a indikátor 

stavu ekosystémov 

 V Červenom zozname vtákov Európy (BirdLife International 2016) je zaradený do 

kategórie najmenej ohrozených taxónov (LC – Least Concern) - stále početné populácie 

v Škandinávii a Rusku, avšak na území západnej, južnej a strednej Európy v posledných 

desaťročiach došlo k výraznému poklesu, niekde k vyhynutiu, a preto je v mnohých 

krajinách zaradený medzi silne ohrozené taxóny, trend klesajúci 

 V Červenom zozname vtákov Slovenska (Demko et al. 2013) je zaradený medzi 

ohrozené druhy EN  - Endangered, prekategorizovaný z kategórie VU  - Vulnerable  - 

zraniteľný (Krištín et al. 2001) vzhľadom na nízku početnosť a negatívny populačný trend 

 V návrhu Karpatského červeného zoznam lesných biotopov (Puchala et al. 2014) je 

zaradený do kategórie ohrozených taxónov 
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Veľkosť populácie a trend početnosti 
 Odhadovaná veľkosť hniezdnej populácie na Slovensku v rokoch 2000 – 2012 bola 

250 – 450 samcov, z toho v územiach NATURA 2000 (CHVÚ) 200 – 400 samcov; 

krátkodobý (2000 – 2012), ako aj dlhodobý trend populácie (od roku 1980) bol 

hodnotený ako klesajúci (správa pre EK podľa čl. 12 Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. 11. 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva za 

obdobie rokov 2008 – 2012). 
 

 V roku 2015 veľkosť populácie bola odhadovaná na max. 900 jedincov (660 – 900) 

jedincov podľa aktuálneho sčítania v roku 2014 so signifikantne preukázateľným 

klesajúcim trendom (p˂ 0,001, Mikoláš nepubl.) 

  

 Súčasná početnosť populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku založená na 

aktualizovaných údajoch počtu jedincov na zostávajúcich lokalitách výskytu sa 

odhaduje na 646 – 866 jedincov (Mikoláš et al. 2018). 
 

 Najbližšie bude SR aktualizovať odhad veľkosti populácie a jej trendy podľa čl. 12 

Smernice o vtákoch koncom roku 2018 alebo začiatkom roka 2019. 
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Zhodnotenie stavu v chránených vtáčích územiach I 

CHVÚ Jadrová populácia trend počet 

Nízke 

Tatry 

Od roku 2004 došlo k poklesu populácie o 30%, tiež k strate a fragmentácii vhodných biotopov vplyvom 

lesohospodárskych zásahov. V súčasnosti naďalej dochádza k vážnym zásahom do lokalít často aj v 

reprodukčnom období a stabilita populácie je vážne narušená. 

klesajúci 200-240 

Tatry 

Na niektorých lokalitách došlo od roku 2000 k poklesu početnosti a zániku tokanísk. Došlo však aj k vzniku nových 

lokalít, hlavne v oblasti, kde nedošlo k asanačnej ťažbe na plochách po disturbanciách podkôrnym hmyzom, ktoré 

sú vhodným biotopom, často s vysokou populačnou hustotou tohto druhu.  

mierny 

nárast 
140-160 

Veľká 

Fatra 

V území prevláda dlhodobo negatívny trend vývoja populácie súvisiaci s výrazne negatívnym populačným aj 

areálovým trendom druhu na Slovensku. Pokiaľ nedôjde v krátkom čase k výraznej zmene v ochrane a 

obhospodarovaní biotopov hlucháňa a k ďalším zásadným opatreniam (napr. v manažmente druhov priamo aj 

nepriamo ovplyvňujúcich predačný tlak), môže druh v CHVÚ v priebehu nasledujúcich desaťročí vyhynúť. 

klesajúci 70-100 

Muránska 

planina-

Stolica 

Jedince sú sústredené v lokalitách s mozaikou rôznovekých porastov s prevahou lesa nad 100 rokov. V oblasti 

Muránskej planiny sa vyskytuje 50 – 60 jedincov. V posledných 12 rokoch tu však došlo k rapídnemu poklesu 

výmery vhodných biotopov. V dôsledku asanačnej ťažby tu bolo jednorázovo odlesnených cca 150 ha biotopu 

hlucháňa. Z juhovýchodnej časti Tŕstie, hlucháň už vymizol. V okolí Stolice sa vyskytuje 10 – 20 jedincov. Tu však 

tiež dochádza k veľkoplošným ťažbám starých lesov a kalamitných plôch (staré hospodárske lesy v 1. stupni 

ochrany - súčasť CHVÚ), a tak sa výmera vhodného biotopu naďalej znižuje. 

klesajúci 60-80 

Chočské 

vrchy 

Kľúčový význam pre prepojenie jadrovej populácie. Prežívajúce jedince sú sústredené do 2 lokalít. Jedna z lokalít 

je mimo rezervácie a momentálne na nej dochádza k asanačnej ťažbe. 
klesajúci 8-16 

Spolu jadrová populácia                                                                          478 – 596 jedincov 

Podľa Mikoláš et al. 2018   
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Zhodnotenie stavu v chránených vtáčích územiach II 

Okrajové populácie 
Horná 

Orava 

Vo všetkých lokalitách zistený úbytok, ktorý už nie je v posledných rokoch taký intenzívny a prechodne sa objavili 

jedince aj v oblasti borovicovo-smrekových rašelinných lesov Oravskej kotliny, kde dávnejšie vymizli.  
klesajúci 50-80 

Volovské 

vrchy 

V posledných desaťročiach dochádza k dramatickému úbytku hluchánej populácie. V súčasnosti sa hlucháň hôrny 

vyskytuje už len vo vrcholových častiach Volovských vrchov na niekoľko málo lokalitách. Za ostatných 10 rokov došlo 

aj v týchto lokalitách vplyvom lesnej ťažby k rozsiahlym úbytkom vhodného biotopu. 

klesajúci 20-40 

 Malá Fatra 

Zvyšky populácie prežívajú izolovane. Predpoklad pre prežitie populácie do budúcnosti je nízky. Na tokaniskách, kde 

ešte v 90-tych rokoch tokávalo 5 – 7 kohútov, dnes netoká viac ako jeden kohút. Za hlavný dôvod poklesu možno 

považovať devastáciu vhodných biotopov ťažbou v minulosti (najmä v nižších nadmorských výškach staré jedľovo-

bukové lesy) a pytliactvo. Dochádza k extinkčnému dlhu, ktorý je navyše zvýraznený negatívnymi vplyvmi zvýšeného 

turistického ruchu, zvýšenej predácie a výkyvmi počasia počas obdobia vyvádzania mláďat. 

klesajúci 25-30 

Poľana 

Stavy trvalo klesajú už viac ako tri desaťročia, rovnako ako ubúda aj vhodný biotop, na ktorý je hlucháň veľmi silne 

naviazaný. Počet známych tokanísk sa výrazne znížil. Populácia klesla pod minimálnu početnosť, kedy už nedokáže 

udržiavať a obnovovať ani obsadenie súčasného potenciálneho biotopu. 

klesajúci 15-20 

Slovenský 

raj 

V posledných desaťročiach dochádza k dramatickému úbytku. V centrálnej časti CHVÚ už nie je zisťovaný a 

vyskytuje sa len v jeho okrajových častiach. I na lokalitách s výskytom dochádza v posledných rokoch k rozsiahlym 

úbytkom vhodného biotopu vplyvom lesnej ťažby pre odstraňovanie lykožrútom narušených plôch lesa. Pri zonácii 

národného parku nebola ani jedna lokalita výskytu zaradená do A zóny. 

klesajúci 10-15 

Levočské 

vrchy 
Asanačnými ťažbami bolo zničených približne 80% vhodných biotopov. Zvyšné jedince dožívajú na extinkčný dlh. klesajúci 10-15 

Strážovské 

vrchy 
V súčasnosti už nie je evidovaný žiadny výskyt v CHVÚ a populácia je pokladaná za vyhynutú. 

došlo k 

vyhynutiu 
0 

Podľa Mikoláš et al. 2018   
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Zhodnotenie stavu mimo chránených vtáčích území 

Okrajové populácie – mimo chránených území 

Kremnické 

vrchy 

Postupne zanikli takmer všetky známe tokaniská. Pobytové znaky po hlucháňoch už nie sú 

zaznamenané v súčasnosti ani tam, kde ešte donedávna žili – napr. Zlatá studňa, Velstúr, Mláčik, 

Tri Kríže, Gergeyoho tunel, Vyhnatová. 

klesajúci 10-16 

Kysuce 

Populácia je umelo udržiavaná pomocou jedincov vypúšťaných z odchovne v Poľsku. Za posledné 

desaťročia došlo k významnej strate vhodných biotopov a súčasný stav biotopov neumožňuje 

prirodzené prežitie populácie. Ak dôjde k ukončeniu vypúšťania jedincov v Poľsku, populácia na 

Kysuciach zanikne. 

klesajúci 5-15 

Skorušinské 

vrchy 

Populácia je prepojená s tatranskou. V minulosti bola silná populácia v masíve Skorušiny, 

v súčasnosti je väčšina porastov zlikvidovaná a sú tu mladiny do 40 rokov. 
klesajúci 8-13 

Klenovský 

Vepor 

Lokálna populácia zaznamenala výrazný pokles. Väčšina tokanísk hlucháňa hôrneho je situovaná v 

hospodárskych lesoch, letné biotopy sliepok s kuriatkami sú úzko viazané na pralesovité porasty 

v rezervácii. Z dlhodobého hľadiska je populácia ohrozená zánikom, jej prežitie je závislé na 

prepojení medzi Zadnou Poľanou, Ľubietovským Veporom a Muránskou planinou. 

klesajúci 10-16 

Spišská 

Magura 
Asanačnými ťažbami bolo vyťažených cca 80% vhodných biotopov. klesajúci 5-10 

Spolu okrajové populácie                                                                                        168 – 270 

Celková populácia spolu                                                                                          646 – 866 

Podľa Mikoláš et al. 2018   
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Prekryv rozšírenia hlucháňa s chránenými územiami 
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CHVÚ 

Veľkosť populácie v r. 

2000 - 2003 (samce) 

Veľkosť populácie v r. 

2015 (samce) 

Stav hniezdnych 

biotopov 

Stav potravných 

biotopov 

Horná Orava 125 25-40 C C 

Chočské vrchy 25 15-20 B B 

Levočské vrchy 15 0 C C 

Malá Fatra 35 20-30 C C 

Muránska planina - Stolica 42,5 25-30 C C 

Nízke Tatry 200 100-130 C C 

Poľana 30 6 -10 C C 

Slovenský raj 7 6 - 8 C C 

Strážovské vrchy 12 0 - 1 C C 

Tatry 107,5 70 - 90 A A 

Veľká Fatra 107,5 40 - 60 C C 

Volovské vrchy 25 5.10 C C 

Odhady populácie v CHVÚ, kde je predmetom ochrany, 

zhodnotenie stavu jeho biotopov (Karaska et al. 2015) 
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Rozšírenie hlucháňa v rámci CHVÚ 
hluchánie lokality 

chránené vtáčie územia 

územná pôsobnosť zložiek ŠOP SR 
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Názov CHVÚ 

Rozloha 

CHVÚ 

výmera lokalít 

výskytu (ha) 

výmera lokalít výskytu v 5. 

stupni ochrany (ha) 

výmera lokalít 

výskytu (ostatné 

stupne, ha) 

Poľana 32315,58 3157,02 1103,04 2053,98 

Veľká Fatra 51858,9 5796,85 1452,10 4344,75 

Nízke Tatry 98168,63 12097,42 1946,10 10151,32 

Muránska planina - Stolica 25787,03 3257,6 551,87 2705,73 

Slovenský raj 25494,29 279,54 0,00 279,54 

Levočské vrchy 45597,63 97,05  0,00 97,05 

Strážovské vrchy 58673,08 0,00 0,00  0,00 

Volovské vrchy 121854,40 1932,79 131,84 1800,95 

Tatry 54684,50 3777,36 1882,9 1894,46 

Chočské vrchy 16807,93 774,46 593,64 180,82 

Malá Fatra 67142,69 4388,52 1431,62 2956,9 

Horná Orava 59140,50 4247,68 952,55 3295,13 

SPOLU 657525,16 39806,29 4992,55 29760,63 

Rozšírenie hlucháňa v rámci CHVÚ 
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Rozšírenie hlucháňa v rámci CHVÚ 



© D. Karaska 



Analýza príčin úbytku 

 

 

 

 

 

Synergický efekt pôsobenia nasledovného komplexu faktorov  
 

 Fragmentácia biotopov spôsobená ťažbou 
 

 Homogenizácia lesov na veľkých plochách 
 

 Klimatické zmeny v podobe nepriaznivého počasia v 
prednidifikačnom a nidifikačnom období 
 

 Geografická izolácia s malou početnosťou izolovaných populácií – 
inbreeding a strata genetickej variability 
 

 Predačný tlak zo strany zvyšujúcej sa populácie oportunistických 
predátorov 
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Vykonané a plánované opatrenia 
• PS o CHVÚ Horná Orava na roky 2017 - 2046 schválený vládou SR dňa 25. 1. 2017 

• PZ hlucháňa hôrneho  na roky 2018 – 2022 bol schválený poradou vedenia MŽP SR dňa 13. 4. 2018 

• Prioritizovanie predkladania PS pre CHVÚ s výskytom hlucháňa na MŽP SR, v zmysle toho sa prehodnotil časový harmonogram 

dopracovania programov starostlivosti o CHVÚ tak, aby časovou prioritou v tzv. 3. balíku boli CHVÚ, kde patrí hlucháň hôrny medzi 

predmety ochrany. Ide o programy starostlivosti pre CHVÚ Chočské vrchy, Levočské vrchy, Malá Fatra, Muránska planina - Stolica, Nízke 

Tatry, Poľana, Slovenský raj, Strážovské vrchy, Tatry, Veľká Fatra a Volovské vrchy. 

• MŽP SR v spolupráci so ŠOP SR zorganizuje dňa 23. 5. 2018 v B. Bystrici seminár za účasti zahraničných expertov, EK, MŽP SR, OÚ, OZ 

Prales k problematike hlucháňa hôrneho pre zástupcov dotknutých okresných úradov. 

• Plánované legislatívne (systémové) opatrenia - MŽP SR aktuálne pripravuje návrh novely zákona o ochrane prírody, ktorá by mala 

predovšetkým zabezpečiť, aby ťažba dreva vykonávaná v rámci lesohospodárskej činnosti bola regulovaná aj v chránených územiach a ich 

ochranných pásmach s nižším, ako piatym stupňom ochrany, a to prostredníctvom obmedzení alebo zákazov ustanovených priamo 

v zákone o ochrane prírody pre jednotlivé stupne ochrany alebo viazaných na rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody. 

• Zriadenie gestorskej skupiny pre hlucháňa a hoľniaka  

• Pararelne prebiehajú bilaterálne rokovania s Európskou komisiu (tzv. EU Package Meeting IV) konané dňa 23.10.2017 na MŽP SR, ako aj 

rokovanie v Bruseli dňa 28.02.2018, rokuje sa o postupe Slovenskej republiky v súvislosti s ochranou biotopov hlucháňa hôrneho pred ich 

poškodzovaním a ničením v dôsledku ťažby dreva.  

• Najbližšie stretnutie s EK je v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2018 v Bratislave . 

• ŠOP SR zaslala stanoviská na OÚ (15) k podnetom iných subjektov, ako aj vlastné podnety (20) na obmedzenie a zakázanie 

lesohospodárskej činnosti v lokalitách s výskytom hlucháňa (spolu 35). OÚ bolo vydané len 1 rozhodnutie (2,9 %), ktoré je však v 

odvolacom konaní. 



© S. Harvančík 



 

 

Územia s požadovaným obmedzením lesohospodárskej činnosti k ochrane biotopov 

hlucháňa na základe stanovísk a podnetov ŠOP SR zaslaných na OÚ 

Celková výmera územia 31018,4 ha 



Program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 - 2022 
 STRATEGICKÉ CIELE STAROSTLIVOSTI NA DOSIAHNUTIE PRIAZNIVÉHO STAVU 

 Zastaviť stratu vhodných biotopov  

 Zabezpečiť prepojenie vhodných biotopov 

 Zvýšiť kvalitu a rozlohu vhodných biotopov 

 Obmedziť predáciu 

 Zabezpečiť monitoring 

 Získať širokú podporu k ochrane hlucháňa hôrneho 

 

 OPATRENIA NA DOSIAHNUTIE PRIAZNIVÉHO STAVU ALEBO ODSTRÁNENIE PRÍČIN OHROZENIA 

 Prehodnotiť vyhlášky MŽP SR, ktorými boli vyhlásené CHVÚ, kde sa vyskytuje a je predmetom ochrany hlucháň hôrny a 
pripraviť návrhy nových predpisov. Dopracovať, prerokovať a predložiť na schválenie vlády SR programy starostlivosti o CHVÚ, 
kde sa vyskytuje a je predmetom ochrany hlucháň hôrny 

 Zonácia veľkoplošných chránených území  

 Zmena trvania programov záchrany 

 Zastavenie straty, zvýšenie kvality a rozlohy vhodných biotopov hlucháňa  

 Zavedenie  operatívneho a strategického monitoringu 
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Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia 

Názov a kód CHVÚ 
Termín a miesto úvodného predrokovania 

(ŠOP SR) 

Termín predloženia do 

vlády SR (schválenie) 
Poznámka 

SKCHVU053 - Slovenský raj 18.11.2015, Spišská Nová Ves 30.09.2018  

Návrhy PS zaslané na schválenie na MŽP SR SKCHVU022 - Poľana 25.11.2015, Zvolen 30.09.2018 

SKCHVU028 - Strážovské vrchy 23.11.2015, Bánovce nad Bebravou 30.09.2018 

SKCHVU050 - Chočské vrchy 19.11.2015, Ružomberok 30.12.2018 

Návrhy PS budú zaslané na schválenie na MŽP 

SR do cca mesiaca 

 

SKCHVU030 - Tatry 16.11.2015, Liptovský Mikuláš 30.12.2018 

SKCHVU013 - Malá Fatra 24.11.2015, Terchová 30.12.2018 

SKCHVU033 - Veľká Fatra 16.11.2015, Turčianske Teplice 30.12.2018 

SKCHVU036 - Volovské vrchy 20.11.2015, Rožňava 30.12.2018 

SKCHVU051 - Levočské vrchy 19.11.2015, Kežmarok 30.06.2019 

SKCHVU018 - Nízke Tatry  24.11.2015, Liptovský Mikuláš 30.06.2019 

SKCHVU017 - Muránska planina - Stolica 25.11.2015, Revúca 30.12.2018 

Prioritizovanie predkladania PS o CHVÚ s výskytom hlucháňa na MŽP SR: došlo k prehodnoteniu časového harmonogramu 

dopracovania programov starostlivosti tak, aby boli prioritou v tzv. 3. balíku CHVÚ, kde patrí hlucháň hôrny medzi predmety ochrany. Ide o programy 

starostlivosti pre CHVÚ Chočské vrchy, Levočské vrchy, Malá Fatra, Muránska planina-Stolica, Nízke Tatry, Poľana, Slovenský raj, Strážovské vrchy, 

Tatry, Veľká Fatra a Volovské vrchy. 
 

Realizácia opatrení naplánovaná z financií z 2 hlavných zdrojov:  

• Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 (OP KŽP), kde boli v rámci prioritnej osi 1, investičnej priority 3, špecifického cieľa 1.3.1, 

aktivít A alokované finančné prostriedky určené výlučne na ochranárske opatrenia v chránených územiach, pričom chránené vtáčie územia sú spolu 

s územiami európskeho významu najvyššou prioritou. Nakoľko tieto prostriedky nie sú nárokovateľné, opatrenia sa budú realizovať v závislosti od miery 

ich využitia zo strany oprávnených žiadateľov a od kvality predložených projektov.  

• Niektoré ochranárske opatrenia vyžadujú uplatnenie ekonomických nástrojov ochrany prírody podľa § 61 ods. 1 zákona  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z foriem náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania boli napr. v programe starostlivosti o CHVÚ Horná 

Orava navrhnuté 2 formy (zámena pozemkov, zmluvná starostlivosť).  
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Manažmentové opatrenia 
 

 
A. Pasívny manažment (bezzásahový režim) v územiach s 5. stupňoch ochrany, v 

územiach, kde je vyhlásený bezzásahový režim, obvykle tvoria jadro v území s inak 

aktívnym manažmentom – ochrana jestvujúcich vhodných biotopov v dobrom stave 

(A, B) 

B. Aktívny manažment: zmena PSoL, prekategorizovanie na lesy osobitného určenia, 

zvýšená intenzita prerezávok a prebierok atď. – zlepšenie stavu jestvujúcich alebo 

obnovenie vhodných biotopov - napr. po kalamitách 

C. Koridory (jestvujúce – pasívny manažment, nové – aktívny manažment) 

D. Minimalizácia predácie (tlmenie predátorov, vylúčenie vnadenia diviakov) 

E. Usmernenie výstavby a urbanizácie (výstavba komunikácií, rekreačné aktivity ...) 

F. Výskum a monitoring 

G. Ekovýchova (ovplyvňovanie verejnej mienky ...) 

H. Legislatíva (úprava zákonov, vyhlášok) 
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Manažmentové opatrenia na príklade CHVÚ Horná Orava  

 

 

Výmera územia s výskytom hlucháňa: 7924 ha (EFP 2), z 

toho LP 6780 ha, rozdelené na 4 lokality 

Kombinovaný prístup: 

• v území s 5. stupňom ochrany (1263 ha) bezzásahový 

režim (A zóny CHKO Horná Orava: Babia hora, Pilsko, 

Spálený grúnik) tvoriace jadro v 2 zo 4 lokalít 

• Na ostatnom území aktívny manažment: 

prekategorizovanie porastov na lesy osobitného určenia; 

vypracovanie zmeny PSoL; zvýšené prerezávky/prebierky, 

normálne rozdelenie vekových tried ... 

• Memorandum o spolupráci s Lesmi SR na príprave  a 

realizácii projektu 

• Príprava projektu z OPKŽP Realizácia PS pre CHVÚ 

Horná Orava 
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Problémy a výzvy 
 

 

• zabezpečenie vyhlasovania území s bezzásahovým režimom (právna pomoc zo 

strany MŽP SR, odborná zo strany ŠOP SR) 

• zabezpečenie financií na úhrady ujmy oproti bežnému obhospodarovaniu, ako aj 

jednoznačného a čo najjednoduchšieho režimu úhrady 

• neochota vlastníkov/užívateľov k  ochrane hlucháních biotopov (bezzásahový režim i 

aktívny manažment)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za pozornosť 

© A. Trnka 



 
 
 
 

Nástroje  
na ochranu hlucháňa hôrneho 

 
 
 

Odborný seminár 
 Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku? 

Banská Bystrica, 23. máj 2018 
 



Obsah prezentácie 

• Úvod – hlavné dôvody (nízka početnosť a úbytok) 

• Právne nástroje (východiská) 

• Doterajšie opatrenia (právne, ekonomické, komunikačné) 

• Plánované opatrenia (právne, ekonomické, komunikačné) 

• Závery  
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Úvod – hlavné dôvody 

• úbytok na národnej úrovni  

• zodpovednosť na európskej úrovni 

• „dáždnikový druh“ 

• spoločný záujem lesníci/ochrana prírody/verejnosť... 
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Početnosť hlucháňa hôrneho na Slovensku 

Celková početnosť 
hlucháňa hôrneho 
na Slovensku  

- 646-866 jedincov 

 

4 

Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

 



Rozšírenie hlucháňa hôrneho na Slovensku v 
70-tych rokoch a dnes 

Farebne znázornená: 

- Miera prepojenia 

modrá až červená (najvyššia 
prepojenosť, t. j. menej fragmentované 
územie) 

 

- Maximálna možná migrácia (10 km) 

biela až čierna (najvyššia 
pravdepodobnosť úspešnej migrácie) 

 

Úbytok 70 % /40 rokov 
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Právne nástroje (EÚ a národná legislatíva) 

 

 druhová a územná ochrana... 

 

 program záchrany hlucháňa hôrneho... 

 

 programy starostlivosti o CHVÚ, kde je hlucháň predmetom ochrany.. 
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Právne nástroje (východiská EU a SK) 

EÚ smernica o ochrane vtáctva  

• chránený druh + druh na vyhlásenie CHVÚ  

• CHVÚ (čl. 4.1), režim podľa čl. 4.4 

EÚ smernica o biotopoch 

• režim podľa čl. 6.2- 6.4  

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

• Všeobecná ochrana živočíchov (§ 4 ods. 2) 

• CHVÚ (§ 26), Natura 2000 (§ 28), druhová ochrany (§ 35 ai.) 

• Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61 ai.) 
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Doterajšie opatrenia MŽP SR + ŠOP SR 
 

• usmernenie pre okresné úrady (OÚ) – k uplatňovaniu § 4. ods. 2 zákona č. 
543/2002 Z. z. (list z 30. 03. 2017) 

• doplňujúce vysvetlenie na otázky OÚ Turčianske Teplice k zabezpečeniu ochrany 
biotopu hlucháňa hôrneho (list z 15.12.2017) 

• príprava programu záchrany hlucháňa hôrneho + prerokovanie (+ schválenie  s 
dotknutými orgánmi štátnej správy prostredníctvom OÚ (05.03.2018 – 
30.03.2018) 

• schválenie programu záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 – 2022 (MŽP SR, 
13.04.2018) 

• schválenie programu starostlivosti o CHVÚ Horná Orava (vláda, 25.1.2017) 

• odpovede na sťažnosti doručené na Európsku komisiu (od r. 2017) 

14.03.2018 
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Plánované opatrenia MŽP SR + ŠOP SR 
 

• odborný seminár  (23.5.2018) – s ďalšími partnermi 

• Bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou (31.5.-1.6.2018) a dialóg so 
zainteresovanými 

• Realizácia programu záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 – 2022 

• Realizácia programu starostlivosti o CHVÚ Horná Orava (vláda, 25.1.2017) 

• Dopracovávanie ďalších 11 programov starostlivosti o CHVÚ + prerokovania+ 
predloženie na schválenie 

• Zriadenie gestorskej skupiny pre hlucháňa a hoľniaka pri ŠOP SR  

• systémové opatrenia aj s ohľadom na sťažnosti doručené na Európsku komisiu  

14.03.2018 
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Lokality výskytu hlucháňa hôrneho na Slovensku 

• CHVÚ Nízke Tatry 

• CHVÚ Tatry 

• CHVÚ Veľká Fatra 

• CHVÚ Muránska planina-Stolica 

• CHVÚ Chočské vrchy 

• CHVÚ Horná Orava 

• CHVÚ Volovské vrchy 

• CHVÚ Malá Fatra  

• CHVÚ Poľana 

• CHVÚ Slovenský raj 

• CHVÚ Levočské vrchy 

• CHVÚ Strážovské vrchy 

• Kremnické vrchy, Kysuce, Skorušinské vrchy, Klenovský vepor, Spišská Magura 
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Program záchrany o hlucháňa - opatrenia   
• Vytvorenie legislatívnych predpokladov na ochranu druhu v CHVÚ 
• Zonácia veľkoplošných chránených území 
• Zmena trvania programov záchrany 
• Zhodnotenie vhodnosti biotopov a plán manažmentových opatrení na lokalitách výskytu 

hlucháňa 
• Ochrana existujúcich vhodných biotopov 
• Zlepšovanie a vytváranie nových vhodných biotopov 
• Prepájanie vhodných biotopov – zabezpečenie ochrany existujúcich vhodných biotopov 

(nášľapných kameňov) v koridoroch 
• Prepájanie vhodných biotopov – zlepšovanie a vytváranie nových nášľapných kameňov s 

vhodnými biotopmi 
• Obmedzenie negatívneho vplyvu predácie 
• Obmedzenie ľudského vyrušovania (výstavba lesných ciest a sprístupňovanie lokalít s výskytom 

hlucháňa) 
• Vypracovanie monitorovacieho programu, realizácia monitoringu 
• Odborná verejnosť – besedy, prednášky, semináre a školenia, výstavy a prezentácie... 
• Široká verejnosť – mediálne kampane, informácie v médiách, tlačové konferencie, vzdelávacie 

aktivity pre deti a mládež 
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Program starostlivosti o CHVÚ...Orava   
Definícia stavu druhov vtáctva v CHVÚ...  

Návrh zásad a opatrení... 

Dlhodobý cieľ: 

• zlepšiť súčasný nepriaznivý stav... Tetrao urogallus ... na priaznivý 
stav 

Operatívny cieľ:  

• Zvýšiť a udržať úroveň populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na 
úrovni vyššej ako 40 kohútov. 

• Obmedziť dostupnosť potravy pre druhy predujúce hlucháňa hôrneho a 
tetrova hoľniaka v EFP1 a EFP2 a tým znížiť riziko predácie týmito druhmi... 

• ... 

Opatrenia a realizačné aktivity... 
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 

 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 

Katarína Butkovská 

Jana Durkošová 
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