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Vážený čitateľ, vážená čitateľka, do rúk sa Vám dostáva prvé číslo recenzované 
zborníka vedeckých prác a abstraktov „Ochrana dreva a drevín“, ktorý je výsledkom 
vzájomnej spolupráce troch katedier Technickej univerzity vo Zvolene – Katedry integrovanej 
ochrany lesa a krajiny (LF), Katedry mechanickej technológie dreva (DF) a Katedry biológie a 
všeobecnej ekológie (FEE). Svojim odborným zameraním je určený  vedcom, výskumníkom, 
pedagógom a praktickým odborníkom z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, biológie, 
mykológie, biochémie, drevostavieb  a iných príbuzných odborov a odvetví. Z historického 
aspektu nadväzuje na zborníky „Drevoznehodnocujúce huby“.   

Prvé číslo zborníka je obsahovo  orientované na problematiku: 

 odolnostný potenciál a ekologickú stabilitu lesných porastov,   

 riešenie mimoriadnych udalosti v lesných ekosystémoch, 

 nové metódy integrovanej ochrany lesa,  

 starostlivosť o chránené územia   

 disturbancie lesných ekosystémov v dôsledku antropických aktivít, 

 vplyv klimatických zmien na stabilitu lesných ekosystémov, 

 riešenie problémov v územiach postihnutých kalamitami, 

 mŕtve drevo v lesnom ekosystéme a jeho rozklad hubami, 
 taxonómia drevoznehodnocujúcich húb, 
 prirodzená odolnosť stromov a dreva proti drevokazným hubám, 
 huby na skladoch guľatiny, polotovaroch a výrobkoch z dreva, 
 biológia a ekológia drevoznehodnocujúcich húb, 
 biochemizmus rozkladu dreva a štrukturálne charakteristiky dreva napadnutého hubami 

a hmyzom,  
 vlastnosti drevín, dreva a drevných kompozitov poškodených hubami a hmyzom, 

 metódy identifikácie hniloby dreva, 

  ochrana dreva (chemická, biologická) drevín, guľatiny, reziva a výrobkov z dreva proti 

drevoznehodnocujúcim hubám a hmyzu. 

Publikované recenzované  príspevky sú výsledkom vedecko-výskumnej ale i praktickej 
činnosti domácich i zahraničných odborníkov a špecialistov.  
 
 
 
 

                       Editori  
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ÚČINNOSŤ REPELENTU CERVACOL EXTRA PRI OCHRANE 
DREVÍN NA MODELOVOM ÚZEMÍ SPOLOČNOSTI UNIFROST 

SIELNICA 
 

Efficacy Testing of Repellent Cervacol Extra of Protection Trees in 
the Model Area of Unifrost Sielnica 

 
Pavol Hlaváč* – Milan Kodrík** – Štefan Rusko 

 
The effectiveness of repellent Cervacol Extra was tested on the model 
plots by the form of paired areas of research particularly in areas with 
artificial and natural regeneration. Using of repellent to achieve a 
positive effect, because applied areas were less damaged by 
browsing.  

 
Key words: ungulate game, game damages, browsing, chemical protection, Cervacol Extra. 
 
Kontakt: Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra integrovanej ochrany lesa  
a krajiny, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, E-mail: * hlavac@tuzvo.sk, ** kodrik@tuzvo.sk. 

 

 

ÚVOD  
 

Takmer všetka lesná zver je troficky alebo topicky viazaná na lesné dreviny, čo je 

dôsledkom vzťahov medzi zverou a lesom často prejavované ako škodlivá činnosť zveri 

(Kodrík – Hlaváč 2013). Výnimkou nie je ani raticová zver. Voľne žijúca raticová zver 

poškodzuje lesné dreviny viac menej pravidelne, najmä pri získavaní potravy, keď potrebuje 

zahnať hlad, ale aj keď pociťuje nedostatok určitých živín. Toto poškodenie sa prejavuje ako 

odhryz výhonkov, obhryz, lúpanie kôry a vyrývanie sadeníc. Zver môže poškodzovať lesné 

dreviny aj svojim spôsobom života, predovšetkým to je poškodenie odieraním kmeňov, 

vytĺkaním parožia a zašliapavaním semenáčikov. Zo vzťahu lesa a zveri vyplýva, že les 

poskytuje zveri podmienky pre jej základné životné funkcie a zver svojou prítomnosťou v lese 

vplýva na rast a vývoj lesných drevín, štruktúru a druhové zloženie lesných porastov (Kaštier 

2016). Škody zverou poukazujú na narušené vzťahy životného prostredia a zver svojím 

správaním poukazuje na nedostatky vo svojom životnom priestore (Richter 2003).  

Od roku 1995 sa v lesníckej praxi uplatňoval metodický postup pre výpočet náhrad za 

poškodenie lesných porastov zverou, pričom sa škody oceňované podľa tohto postupu 

vykazovali v štatistickom hlásení L 115 (Finďo et al. 1998). Zvlášť sa hodnotilo poškodenie a 

zničenie mladých a starých lesných porastov. V rokoch 1995 až 2011 zver priemerne 

poškodila 686 ha a zničila 144 ha redukovanej plochy mladých lesných porastov. Bol to 

prevažne odhryz a vytĺkanie parožia. Kaštier (2016) uvádza, že celkový rozsah poškodenia od 

roku 1995 po rok 2011 mal stúpajúci trend. V roku 1998 bolo hlásené celkové poškodenie 

lesných porastov na redukovanej ploche 706 ha. V roku 2011 to už bolo na redukovanej 

ploche 1 900 ha, čo predstavovalo zvýšenie o 169,10 %. Ako autor uvádza, hlavným faktorom 

zvyšovania škôd zverou je narastanie stavov a populačnej hustoty prežúvavej raticovej zveri. 
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V roku 2013 boli škody zverou vykázané na ploche 1 716 ha. Odhryzom poškodila 

zver 1 010 ha, obhryzom a lúpaním 706 ha (Kunca et al. 2014). Najvýznamnejšie poškodenia 

zverou boli v Prešovskom kraji. Zver významne pôsobila na les aj v Banskobystrickom kraji, 

a to hlavne v okresoch Žarnovica a Zvolen. Významné boli aj poškodenia v Trenčianskom 

kraji v okrese Prievidza. 

Lesnícke opatrenia proti škodám raticovou zverou možno rozdeliť do dvoch skupín. 

Prvú skupinu tvoria opatrenia týkajúce sa obhospodarovania lesa vo vzťahu k životným 

potrebám zveri, i opatrenia ktorými sa sleduje zníženie ohrozenia drevín zverou. Prvá skupina 

má preventívny charakter. Druhú skupinu tvoria technické opatrenia, ktoré by mali mať 

doplnkový charakter. Tieto opatrenia nevychádzajú z princípu odstrániť príčiny 

poškodzovania drevín, ale vychádzajú predovšetkým z neúnosne vysokej početnosti raticovej 

zveri a jej štruktúry (Konôpka et al. 2014).  

 

 

METODIKA 
 

Firma Uniforst, spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou 10.10.1994 so 

sídlom v Sielnici. Pôvodom obchodná firma sa v priebehu niekoľkých rokov vyprofilovala na 

firmu so širokým portfóliom činností. Dnes sa firma zaoberá lesníctvom a 

poľnohospodárstvom, Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácií obchodnej 

činnosti. 

Pre účely testovania repelentu Cervacol Extra sme vybrali dva lesné porasty 283a 1 

a 286. V týchto porastoch prebieha obnova lesa a je potrebné v nich vykonať ochranu proti 

škodám raticovou zverou. 

 porast 283a 1. porastová skupina 

Vek materského porastu podľa PSL je 125 rokov, zakmenenie 0,64 a výmera JPRL 

1,08 ha. Porast sa nachádza v nadmorskej výške 480 – 530 m n. m., na juhovýchodnej 

expozícií, so sklonom terénu 30 %. Prevádzkový súbor 311 27, HSLT 311 živné dubové 

bučiny. Zastúpenie drevín je JD 60 %, DZ 24 %, BK 13 %, SM 3 %. 

V roku 2015 sa vo februári realizovala obnovná úmyselná ťažba. Na obnovnom 

prvku bol použitý hospodársky spôsob maloplošný holorub. Ťažba sa realizovala na ploche 

0,42 ha. V marci toho istého roku sa plocha pripravila na zalesňovanie a v apríli sa na danej 

ploche realizovalo samotné zalesnenie. Zalesňovalo sa sadbou na ploche 0,42 ha. Na umelé 

zalesnenie sa použili dreviny SM na ploche 0,10 ha a BK na ploche 0,32 ha. Okrem umelej 

obnovy sa na obnovnom prvku nachádzalo aj prirodzené zmladenie DZ, HB, LM.  

 porast 286 

Vek materského porastu 286 podľa PSL je 110 rokov, zakmenenie 0,75 a výmera 

JPRL 6,35 ha. Porast sa nachádza v nadmorskej výške 400 – 490 m n. m., má severovýchodnú 

expozíciu so sklonom terénu 30 %. Prevádzkový súbor 310 17, HSLT 310 svieže dubové 

bučiny. Zastúpenie drevín je SM 65 %, JD 30 %, DZ 4 % a BK 1 %. Porast je v obnove 

rozpracovaný maloplošnými holorubmi. Pri obnove lesa sa počíta s prirodzeným zmladením 

drevín BK, HB, DZ. 

V roku 2013 sa v 3. porastovej skupine vykonalo opakované zalesnenie sadbou na 

ploche 0,40 ha. Zalesňovalo sa drevinami SM 0,10 ha a BK 0,30 ha. Na predmetnej ploche sa 

nachádza prirodzené zmladenie JD a HB. Z dôvodu opakovaného zalesnenia sú na tejto 

ploche stromy v značnej výškovej diferenciácii, nachádzajú sa tu stromy aj s výškou väčšou 

ako 1 m. V desiatom mesiaci roku 2013 bola vykonaná ochrana proti zveri. S touto ochranou 

sa pokračovalo aj na jeseň v rokoch 2014 a 2015. 
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Výskum sme realizovali na vytýčených plochách o veľkosti 10 x 10 m. Na vytýčenie 

plôch sme použili koly s rozmermi 5 x 5 x 125 cm. Koly na testovaných plochách a koly na 

kontrole boli farebne odlíšené. Plochy s ochranou a kontrolné plochy sa pravidelne striedali. 

Jednotlivé výskumné plochy boli od seba vzdialené minimálne 10 m. Na jednom obnovnom 

prvku sme založili šesť plôch. Poškodenie zverou sme hodnotili podľa kvalifikačnej stupnice 

navrhnutej Finďom (1983). 

Získané údaje boli spracované v programe MS Excel 2007. Všetky dáta boli 

rozdelené podľa drevín a podľa stupňa poškodenia raticovou zverou. Pre každú drevinu sme 

zistili početnosť v jednotlivých stupňoch poškodenia. Následne sme pre jednotlivé dreviny a 

pre jednotlivé varianty vypočítali priemerný index poškodenia. Podľa metodiky Hlaváč, 

Belina (2004) sme účinnosť aplikácie repelentu Cervacol Extra hodnotili pomocou 

priemerného indexu poškodenia vypočítaného na základe vzorca váženého aritmetického 

priemeru (Scheer, 2010), ktorý sme počítali z hodnôt rozdelených do tried: 

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Pri hodnotení počiatočného stavu na jeseň 2015 sme zistili, že najmenej poškodenou 

drevinou na plochách v poraste 283a 1 s aplikáciou repelentu bol smrek s hodnotou 

priemerného indexu poškodenia 1,06. Na plochách kontrolných bol smrek tiež najmenej 

poškodzovanou drevinou, a to s hodnotou 1,00. Najviac poškodená drevina na obranných aj 

kontrolných plochách bol dub (1,82; 1,91).  

Pri hodnotení indexov poškodenia na jar 2016 na plochách s použitím chemickej 

obrany bol najmenej poškodzovaný smrek s hodnotou 1,36. Na kontrolných plochách to bola 

opäť smrek, s hodnotou priemerného indexu poškodenia 1,42. Najviac poškodenou drevinou 

na plochách s aplikáciou repelentu bol dub s hodnotou priemerného indexu poškodenia 3,02. 

Najviac poškodenou drevinou v rámci kontrolných plôch bola jedľa s hodnotou 3,64 (obr. 30). 

Najväčší rozdiel medzi hodnotami priemerného indexu poškodenia jesenného a 

jarného stavu sme zistili na jedli na kontrolných plochách (2,06) a na dube na plochách 

obranných aj kontrolných (1,19; 1,17). Najmenší rozdiel sme zaznamenali na smreku na 

oboch typoch plôch (0,30; 0,42). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že najväčšie rozdiely 

medzi jesenným a jarným indexom poškodenia sú na kontrolných plochách (obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Priemerný index poškodenia drevín hodnotených v poraste 283a 1 

Poznámka: význam pri drevinách: o – použitý repelent, k – kontrola, u – umelá obnova, p – prirodzená obnova 
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Priemerný index poškodenia pre celý porast a počiatočný stav je 1,44. Pri jarnom 

hodnotení sme zistili priemerný index poškodenia 2,36. Rozdiel priemerných indexov 

predstavuje hodnotu 0,92. 

V poraste 286 1 sme na obranných plochách zistili hodnotením priemerného indexu 

poškodenia, že v rámci počiatočného stavu na jeseň 2015 bol najmenej poškodenou drevinou 

smrek (1,23). Tiež na kontrolných plochách bol najmenej poškodenou drevinou smrek, 

s hodnotou priemerného indexu poškodenia 1,00 (obr. 1). Najviac poškodzovanou drevinou 

v rámci obranných plôch bol buk z prirodzenej obnovy (1,80). Obdobný stav sme zistili aj na 

kontrolných plochách (BK; 1,67). 

Pri hodnotení indexov poškodenia na jar 2016 môžeme skonštatovať, že na plochách 

s použitím chemickej obrany bol najmenej poškodený smrek s hodnotou 1,38. Na kontrolných 

plochách to bol opäť smrek, s hodnotou priemerného indexu poškodenia 1,29. Najviac 

poškodenou drevinou na obranných plochách bola jedľa (hodnota priemerného indexu 

poškodenia 2,29). Najviac poškodenou drevinou v rámci kontrolných plôch bola tiež jedľa 

(2,49). 

Najväčší rozdiel medzi hodnotami priemerného indexu poškodenia jesenného a 

jarného stavu sme zistili na jedli na kontrolných plochách (0,95), a tiež aj na plochách 

ošetrených repelentom (0,86). Najmenší rozdiel sme na kontrolných a aj na bránených 

plochách zaznamenali na buku z prirodzenej obnovy (0,14; 0,08). Vo všeobecnosti môžeme 

povedať, že najväčšie rozdiely medzi jesenným a jarným indexom poškodenia v uvedenom 

poraste sme zistili na kontrolných plochách (Obr. 2). 

Priemerný index poškodenia pre celý porast v počiatočnom stave je 1,50. Pri jarnom 

hodnotení sme zistili priemerný index poškodenia 1,92. Ich rozdiel predstavuje 0,42. 

Pre porast 286 2 sme na obranných plochách zistili najmenšiu hodnotu priemerného 

indexu poškodenia v rámci počiatočného stavu na jeseň 2015 s najmenej poškodenou 

drevinou buk (1,05). Na kontrolných plochách boli najmenej poškodenými drevinami smrek a 

buk, s hodnotou priemerného indexu poškodenia 1,00 (obr. 3). Za najviac poškodzovanú 

drevinu v rámci obranných a aj kontrolných plôch môžeme označiť jedľu (3,34; 2,19). 

 

 
Obr. 2 Priemerný index poškodenia drevín hodnotených v poraste 286 1 

Poznámka: význam pri drevinách: o – použitý repelent, k – kontrola, u – umelá obnova, p – prirodzená obnova 

 

Pri hodnotení indexov poškodenia na jar 2016 môžeme skonštatovať, že na 

kontrolných plochách a tiež na plochách s aplikáciou repelentu bol najmenej poškodenou 

drevinou buk z umelej obnovy, s hodnotou 1,46 a 1,40. Najviac poškodenou drevinou na 

ochranných i kontrolných plochách bola drevina JD, s hodnotou priemerného indexu 

poškodenia 3,58 a 3,14 (obr. 3). 
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Najväčší rozdiel medzi hodnotami priemerného indexu poškodenia jesenného a 

jarného stavu sme zistili na jedli na kontrolných plochách (0,95). Najmenší rozdiel medzi 

hodnotami priemerného indexu poškodenia jesenného a jarného stavu sme zistili na jedli na 

ochranných plochách (0,25). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že najväčšie rozdiely medzi 

jesenným a jarným indexom poškodenia v uvedenom poraste sme zistili na kontrolných 

plochách (obr. 3). 

Priemerný index poškodenia pre celý porast v počiatočnom stave je 1,49. Pri jarnom 

hodnotení sme zistili priemerný index poškodenia 2,05. Ich rozdiel predstavuje hodnotu 0,56. 

Po zhodnotení získaných výsledkov môžeme usudzovať, že na všetkých 

sledovaných plochách boli raticovou zverou najmenej poškodzovanými smrek a dub. Na 

týchto drevinách sme zaznamenali aj najmenšie rozdiely v priemerných indexoch poškodenia 

zverou za sledované obdobie (zima 2015/2016). 

Na základe zistených výsledkov môžeme konštatovať, že najviac poškodenými 

drevinami boli jedľa a dub. Jedľu ako drevinu, ktorá je zverou uprednostňovaná na odhryz, 

uvádzajú aj Stolina et al. (1985). Z uvedeného vyplýva, že najväčšie rozdiely v priemerných 

indexoch poškodenia zverou boli medzi jesenným počiatočným stavom a stavom po zime pri 

drevinách jedľa a dub. 

 

 
Obr. 3 Priemerný index poškodenia drevín hodnotených v poraste 286 2 

Poznámka: význam indexov pri drevinách: o – použitý repelent, k – kontrola, u – umelá obnova 

 

Na základe porovnania priemerných indexov poškodenia vo všetkých porastoch, 

konštatujeme, že najväčší rozdiel medzi jesenným a jarným indexom poškodenia bol v poraste 

283a 1, s hodnotou rozdielu 0,92. Z daného usudzujeme, že poškodenie v tomto poraste bolo 

najväčšie. Najmenší rozdiel sme zaznamenali v poraste 286 1. V tomto poraste bol ale 

najhorší počiatočný stav, ktorý súvisí pravdepodobne s tým, že daný porast bol zo 

sledovaných porastov najstarší a zverou poškodzovaný už aj v predchádzajúcom období. 

Hodnotením účinnosti repelentného prípravku Cervacol Extra sme zistili, že 

v porovnaní s plochami kontrolnými, boli na plochách ochránených repelentom menšie 

rozdiely v indexoch poškodenia medzi počiatočným stavom a stavom na jar 2016. Môžeme 

skonštatovať, že aplikácia repelentu Cervacol Extra mala pozitívny účinok, ale rozdiely 

v priemerných indexoch poškodenia na plochách ošetrených a neošetrených neboli významné. 

Najvýznamnejší rozdiel sme zaznamenali len v poraste 283a 1 na jedli. Tu bol 

rozdiel medzi ošetrenou a neošetrenou plochou v priemernom indexe poškodenia 0,91, čo 

v konečnom dôsledku po zaokrúhlení predstavuje jeden stupeň použitej klasifikačnej stupnice. 

Hlaváč – Belina (2004) zaznamenali podobný rozdiel v indexoch poškodenia na ošetrenej a 



12 

 

neošetrenej ploche repelentným prípravkom na drevine DB (0,90). V tomto prípade je 

použitie Cervacolu Extra na obranu jedle odôvodnené. 

Podľa Kaštiera, Bútoru (2004) jedľu možno najúčinnejšie chrániť pomocou 

oplôtkov. Jedľa potrebuje zo všetkých drevín najdlhšiu obranu, preto je potrebné ju chrániť aj 

po tom čo ostatné dreviny odrastú z dosahu zveri.  

Finďo (2001) uvádza, že lesnícky najdôležitejšie dreviny z prirodzenej obnovy 

vykazujú vyššiu rezistenciu voči odhryzu zverou, ako umelo založené porasty. Toto tvrdenie 

potvrdzuje i náš výsledok zaznamenaný na drevine buk. Zistili sme, že v rámci buka, pri 

rozlíšení prirodzenej a umelej obnovy, bol buk z prirodzenej obnovy zverou menej 

poškodzovaný, ako buk z umelej obnovy. O ostatných drevinách toto nemôžeme potvrdiť, 

pretože na založených plochách sa nenachádzali v prirodzenej aj v umelej obnove. Boli buď 

len z prirodzenej alebo len z umelej obnovy. 

Na výsledky mala vplyv aj samotná prítomnosť zveri. Väčšiu koncentráciu zveri 

predpokladáme v okolí porastu 283a 1, pretože daný porast sa nachádza najďalej od ľudských 

obydlí, v porovnaní s ostatnými porastmi a v jeho blízkosti je zver prikrmovaná, približne 30 

metrov od hranice porastu. Finďo (2001) uvádza, že nesprávne rozmiestnenie lokalít 

prikrmovania má často za následok poškodenie lesa. Toto môže byť jeden z aspektov prečo 

bol tento porast viac poškodený ako porasty, ktoré sa nachádzali v blízkosti ľudských obydlí a 

pri ktorých sa nenachádzali zariadenia na prikrmovanie. Lovič (2011) síce uvádza, že na 

plochách, ktoré boli navštevované človekom, mala zver menej pokoja a preto boli tieto plochy 

viac poškodzované. V rámci nášho výskumu sme zistili opačný výsledok. 

Na základe zistenej účinnosti repelentu Cervacol Extra, podľa porovnania 

priemerných indexov poškodenia, v rámci plôch ošetrených a neošetrených, môžeme podľa 

výsledkov usudzovať, že zver si pravdepodobne v dôsledku dlhodobého používania toho 

istého repelentu naň zvykla, preto bol jeho účinok relatívne nízky. Nedodržaný plán lovu 

jelenej zveri je tiež vážnym argumentom nízkeho účinku testovaného repelentu. 

Podľa pobytových znakov zveri sme usúdili, že škody boli v sledovaných porastoch 

spôsobené jeleňou zverou a v niektorých prípadoch i diviačou. Pri hodnotení sme zistili, že na 

podiele všetkých zničených jedincov sa diviačia zver podieľala len v porastoch 283a 1 a 286 

2. Zničenie jedincov diviačou zverou sme zaznamenali len na miestach jej prechodu. Toto 

poškodenie bolo teda koncentrované len na týchto miestach a nebolo rozptýlené po celom 

poraste. Diviačia zver ničila predovšetkým sadenice z umelej obnovy, konkrétne vyrývaním a 

zašliapavaním. Takéto poškodenie bolo vysoké v poraste 286 2. V diviačej zveri vidíme 

problém aj v tom, že za posledné roky bol jej odstrel plnený len niečo vyše 50 %. 

 

 

ZÁVER 
 

Hlavným zámerom práce bolo vyhodnotiť účinnosť repelentného prípravku Cervacol 

Extra, pri ochrane lesných porastov na modelovom území spoločnosti Unifrost Sielnica, 

nakoľko repelenty patria v súčasnosti k najpoužívanejšiemu spôsobu ochrany lesa pred 

škodami zverou. 

Na založených výskumných plochách sme zistili závislosť medzi ošetrenými 

plochami a neošetrenými plochami. Výpočtom priemerného indexu poškodenia sme overili, či 

je použitie daného repelentu proti odhryzu výhonkov raticovou zverou opodstatnené. Túto 

opodstatnenosť sa nám významne potvrdila len pri drevine JD. Aj napriek tomu, že pri 

ostatných hodnotených drevinách boli rozdiely priemerného indexu poškodenia medzi 

ošetrenými plochami a neošetrenými plochami minimálne, hodnotíme aplikáciu Cervacolu za  

priaznivú, nakoľko rozdiely v priemerných indexoch poškodenia vyšli na plochách s použitou 

ochranou hovoria v prospech repelentu.  
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In recent years we have seen an ever deteriorating health condition of 
ash in forests of Slovakia. In addition to the harmful effects of 
ungulates ashes are significantly damaged by fungus Chalara fraxinea 
(T. Kowalski). These weakened ashes are increasingly attacked by 
adults of Hylesinus fraxini (Panzer 1779). 
The paper declared injuries by Hylesinus fraxini regardless of altitude 
(100- 825 m a. s.), stand age (mostly stands up to 30 years), 
exposure, mean height and mean thickness. Paper represents 
increased attack of ash by Hylesinus fraxini already before the fungus 
weakened trees. 
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ÚVOD  

 

Na mnohých lokalitách Slovenska zaznamenávame zhoršovanie zdravotného stavu 

jaseňov. Táto situácia je spôsobená najmä hubou Chalara fraxinea (T. Kowalski) (Kunca –

Leontovič 2010, Longauerová et al. 2013, Leontovič, Kunca 2009). Významnú úlohu tu často 

zohrávajú aj niektoré druhy podkôrneho hmyzu, najmä lykokaz jaseňový Hylesinus fraxini 

(Panzer 1779). Tento lykokaz vyhľadáva chradnúce jasene, v ktorých sa  rozmnožuje (Kunca 

et al., 2011). Jeho prítomnosť prezrádzajú typické, dvojramenné požerky, ktoré sú hojné na 

kmeňoch. Napriek tomu, že ich požerok má dve, veľmi podobné ramená, tento druh je 

monogamný a požerok vyhrýza len jedna samička. Stredisko lesníckej ochranárskej služby 

Národného lesníckeho centra vydalo v roku 2013 k tomuto škodcovi samostatné usmernenie 

(http://www.los.sk/pdf/usm_jasen_13.pdf), ktorého súčasťou je aj kladenie lapákov na 

lykokaza jaseňového. V roku 2015 bolo toto opatrenie úspešne realizované vo viacerých 

subjektoch.  

Pravidelné ohniská lykokaza jaseňového na hostiteľských stromoch môžu vážne 

ovplyvniť zdravotný stav lesa (Teusdea et al. 2012). Sporadicky sa vyskytuje aj mimo svoj 

areál, ak pre jeho rozvoj nastanú vhodné podmienky prostredia. Očakáva sa, že v blízkej 

budúcnosti sa rozšíri do nových oblastí (Lieutier et al. 2004). 
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Bionómii lykokaza jaseňového sa venovali Lukášová, Zimová (2015). Analýzou 

dospelcov dokázali, že v požerkoch, kde bol nájdený pár boli vždy samica so samcom. Ak sa 

v požerku nachádzal len jeden dospelec bola to väčšinou samica. To znamená, že nebola vždy 

potvrdená možná polygamia. Nakládal, Turčáni (2007) zistili celkovú mortalitu lykokaza 

jaseňového spôsobenú vtákmi, dravým hmyzom a aj parazitáciou. Vývoj podkôrnika bol 

najviac ovplyvnený parazitáciou, ktorá bola spôsobená najmenej ôsmimi druhmi parazitoidov 

rodu Hymenoptera. 

Medzi prirodzených nepriateľov lykokaza jaseňového patrí Trichogramma semblidis, 

ktorá je vaječným endoparazitom a vyskytuje sa v chodbách s čerstvo nakladenými vajíčkami. 

Tento spôsob parazitizmu je u podkôrnikovitých ojedinelý. Najbežnejšími larválnymi 

ektoparazitmi sú lumčíkovité – Coeloides melanotus Wesmael, 1838, Coeloides filiformis 

Ratzeburg. 1852, Dendrosoter protuberans Nees 1834. Z entomopatogénnych húb boli 

zistené Beauveria bassiana a Paecilomyces variotti. Predátorom lykokazov jaseňových sú 

taktiež hmyzožravé vtáky (Modlinger – Knížek 2012).  

Lykokaz jaseňový sa vyskytuje na celom území Slovenska (www.LOS.sk). Napadnuté 

stromy je možné jednoducho identifikovať podľa bielej drvinky nachádzajúcej sa v blízkosti 

závrtových otvorov. Pri silnom napadnutí strom postupne chradne, stráca olistenie a vysychá. 

V miestach vykonávaného zrelostného žeru sa tvorí hojivé pletivo a na kôre vznikajú 

charakteristické kôrové ružice. Tieto môžu byť vstupnou bránou pre hubové infekcie.  

Kontrolu vykonávame okulárne, terénnou pochôdzkou, pričom sa zameriavame na 

biele drvinky v blízkosti závrtových otvorov, alebo pri päte napadnutých stromov. Tie je 

možné nájsť počas tvorby materských chodieb v skorých jarných mesiacoch. Ak bol strom v 

minulosti napadnutý a bol na ňom vykonaný zrelostný žer zistíme to podľa prítomnosti 

kôrových ružíc vytvorených v blízkosti spiacich očiek. Takéto stromy je dôležité pozorovať, 

pretože môžu byť oslabené a následne napadnuté novou generáciou lykokaza jaseňového 

(Vakula et al. 2012). Stav populácie Hylesinus fraxini kontrolujeme v poraste zakladaním 

lapákov, ktorých podrobnejší postup je popísaný v metodike práce 

V porastoch je možné nájsť aj lykokaza zrnitého (Leperisinus crenatus (F.)). Nie je 

príliš hojný a jeho škodlivé pôsobenie sa často sústreďuje na stromoradia a staršie stromy, 

ktoré dokáže po viacročných opakovaných náletoch usmrtiť (Modlinger, Knížek 2012). 

 

 

METODIKA 
 

Vo vybraných porastoch, kde bolo zastúpenia jaseňa vyššie ako 30 % boli založené 

lapáky, spracované z mladších jaseňov s priemerom asi 15 cm. Boli založené v období 

vegetačného kľudu, v mesiaci február, resp. marec. Koncom apríla, resp. začiatkom mája sme 

na nich vykonali kontrolu. Boli sledované počty požerkov na piatich odkôrnených plôškach s 

veľkosťou 1dm2. Podľa priemerného počtu požerkov na 1dm2 bol určený stupeň odchytu a na 

jeho základe ďalší postup v kontrole a obrane proti škodcovi. Stupne odchytu sú nasledovné:  

 slabý:  0-0,5 požerku na plôšku 1dm2,  

 stredný: 0,5-1 požerok na plôšku 1dm2,  

 silný:  viac ako 1 požerok na plôšku 1dm2 (Kunca et al. 2013).  

Po vykonaní kontroly boli lapáky asanované chemickým postrekom Vaztak Active. 

Asanácia prebehla od kontroly do polovice mája. Opatrenia ochrany lesa proti tomuto 

škodcovi sú v závislosti od stupňa odchytu v jednotlivých porastoch stanovené nasledovné:  

 slabý - v nasledujúcom období nie je potrebné klásť lapáky,  

 stredný - v nasledujúcom období sa odporúča pokračovať v monitoringu škodcu 

pomocou kontrolných lapákov,  
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 silný - v nasledujúcom období je potrebné založiť obranné lapáky (Kunca et al. 2013).  

V napadnutých porastoch bola vykonávaná dôsledná asanačná ťažba. Cieľom bolo 

včasné odstraňovanie napadnutých stromov, odstraňovanie kmeňov, v ktorých lykokaz 

vykonal zrelostný žer a kde prezimuje. Osobitnú pozornosť sme venovali odstraňovaniu 

ťažbových zvyškov z porastov. 

 

Tab. 1 Základné charakteristiky porastov tvoriacich modelové územie 

 

JPRL 

 

Nadmorská 

výška 

[m n. m.] 

 

HSLT 

 

Expozícia 

Stredná 

hrúbka 

[cm] 

Stredná 

výška 

[m] 

291 B 250-260 Živné dubové bučiny JV 17 15 

331 A 285-310 Vlhké dubové bučiny JV 10 10 

618 B 180 Vlhké hrabové dúbravy - 13 15 

595 B 195-200 Vlhké hrabové dúbravy JV 17 14 

596 B 185-180 Živné bukové dúbravy JV 17 18 

011 B 390-440 Kamenité dubové bučiny SV 12 12 

241 B 575-680 Svieže bučiny SZ 23 20 

248 665-705 Kamenité bučiny s LP SZ 25 22 

326 B 730-825 Kamenité bučiny s LP JV 18 17 

327 670-875 Kamenité bučiny s LP JV 20 20 

674 C 105 Brestové lužiny jaseňové - 17 19 

700 B 105 Brestové lužiny jaseňové - 16 14 

728 A 105 Vŕbové topoliny mäkké luhy - 16 22 

63 100 Brestové lužiny jaseňové - 14 15 

48 100 Dubové lužiny jaseňové - 17 17 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Prvá kontrola populácie lykokaza Hylesinus fraxini a súčasne aj prvé opatrenia boli 

vykonávané v roku 2014. Bola to hlavne inštalácia lapákov v poškodených porastoch (od 12. 

februára do 28. marca 2014), keď z modelových území bolo odstránených 38,5 m3 drevnej 

hmoty, čo predstavovalo približne 2,6 m3 na jednotlivý dielec. Najväčšie poškodenia 

vykazovali LS Sečovce (16 m3 ) a LS Porúbka (15 m3) (Tab. 2). V období od 28. apríla do 15. 

mája 2014 bola kontrola inštalovaných lapákov. Odumieranie jaseňa sa v modelových 

územiach podarilo znížiť o 9 m3 drevnej hmoty. Najväčšie poškodenia pretrvávali na LS 

Sečovce a LS Porúbka. Pri kontrole lapákov sme zistili priemerný počet požerkov, na základe 

čoho sme vykonali rámcové opatrenia a to inštalovaním obranných lapákov v nasledujúcom 

období, okrem dielcov č. 63 00 a 595 B 00, kde na odkôrnených plôškach nebola zistená 

prítomnosť požerkov (Tab. 2). Následne na to boli lapáky asanované chemickým postrekom.  

Aj v roku 2015 pokračovala inštalácia lapákov v poškodených porastoch a to od 2. 

februára do 16. februára, kedy bolo z modelových území odstránených 21 m3 drevnej hmoty, 

čo predstavovalo približne 1,4 m3 na jednotlivé dielce. Najväčšie poškodenia vykazovali LS 

Sečovce (10 m3 ) a LS Strážske (7 m3) (Tab. 3). V období od 28. apríla do 15. mája 2015 sme 

vykonali kontrolu inštalovaných lapákov. Odumieranie jaseňa sa v modelových územiach 

podarilo znížiť o 8 m3 drevnej hmoty. Pri kontrole lapákov sme zistili priemerný počet 

požerkov, na základe čoho sa vykonali rámcové opatrenia a to inštalovaním obranných 

lapákov v porastoch 728 a00, 700 b00, 674 c00, 327 2, 326 B0, 248 3, 241 B0596 B0, 618 

B00, 331A00 a 291 B20. V ostatných dielcoch nedosiahol priemerný počet požerkov hodnotu 

0,5, v ďalšom období boli lapáky inštalované len preventívne. Napokon boli lapáky 

asanované chemickým postrekom. 
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Tab. 2 Pôsobenie lykokaza jaseňového na porasty modelového územia v roku 2014 

LS JPRL 
Dátum 

založenia 

Stupeň 

poško-

denia 

Dátum 

kontroly 

Stupeň 

poškod. pri 

kontrole 

Priemerný 

počet 

požerkov 

Asanácia 

Stup. 

pošk. pri 

asanácii 

Strážske 291B20 26.2.2014 1,5 12.5.2014 1 6,8 5.12.2014 1 

Strážske 331A00 26.2.2014 2 28.4.2014 1 3,2 28.4.2014 0,5 

Strážske 618B00 28.2.2014 1,5 13.5.2014 1 2,6 13.5.2014 0,5 

Strážske 595B00 28.2.2014 0,5 13.5.2014 0,5 0,0 13.5.2014 0 

Strážske 596B00 28.2.2014 2 13.5.2014 1 3,0 13.5.2014 1 

Sečovce 11B0 17.2.2014 2 30.4.2014 1 6,0 30.4.2014 1 

Sečovce 241B0 17.2.2014 3 28.4.2014 4 2,8 28.4.2014 1 

Sečovce 2483 17.2.2014 2 28.4.2014 3 3,2 28.4.2014 1 

Sečovce 326B0 18.2.2014 5 28.4.2014 3 5,0 28.4.2014 2 

Sečovce 3272 18.2.2014 4 28.4.2014 4 6,0 28.4.2014 2 

Porúbka 674c00 12.2.2014 5 15.5.2014 3 10,0 15.5.2014 3 

Porúbka 700b00 14.2.2014 1 9.5.2014 1 6,0 9.5.2014 0 

Porúbka 728a00 14.2.2014 3 9.5.2014 2 6,0 9.5.2014 1 

Porúbka 6300 28.3.2014 2 9.5.2014 1 0,0 9.5.2014 0 

Porúbka 4800 28.3.2014 4 9.5.2014 3 2,0 9.5.2014 0 

 

 

Tab. 3 Pôsobenie lykokaza jaseňového na porasty modelového územia v roku 2015 

LS JPRL 
Dátum 

založenia 

Stupeň 

poško-

denia 

Dátum 

kontroly 

Stupeň 

poškod. 

pri 

kontrole 

Priemerný 

počet 

požerkov 

Asanácia 

Stupeň 

poškod. 

pri 

asanácii 

Strážske 291B20 13.2.2015 1,5 15.5.2015 1,5 7,0 15.5.2015 0,5 

Strážske 331A00 16.2.2015 1,5 15.5.2015 1,5 2,4 15.5.2015 0,5 

Strážske 618B00 13.2.2015 0 13.5.2015 1 1,0 13.5.2015 0 

Strážske 595B00 13.2.2015 2 13.5.2015 2 0,8 13.5.2015 1 

Strážske 596B00 13.2.2015 2 13.5.2015 1 1,6 13.5.2015 0 

Sečovce 11B0 16.2.2015 1 30.4.2015 1 0,0 30.4.2015 1 

Sečovce 241B0 16.2.2015 3 28.4.2015 1 4,2 28.4.2015 0 

Sečovce 2483 16.2.2015 2 28.4.2015 1 2,2 28.4.2015 0 

Sečovce 326B0 16.2.2015 1 28.4.2015 1 1,0 28.4.2015 1 

Sečovce 3272 16.2.2015 3 28.4.2015 1 1,0 28.4.2015 0 

Porúbka 674c00 2.2.2015 1 30.4.2015 0 2,6 30.4.2015 1 

Porúbka 700b00 2.2.2015 1 30.4.2015 1 1,0 30.4.2015 0 

Porúbka 728a00 2.2.2015 1 30.4.2015 0 3,4 30.4.2015 0 

Porúbka 6300 2.2.2015 0,5 30.4.2015 0 0,4 30.4.2015 0 

Porúbka 4800 2.2.2015 0,5 30.4.2015 0 0,2 30.4.2015 0 

 

 

Náhodná ťažba v roku 2015 (Tab. 4) zapríčinená poškodením lykokaza predstavovala 

vo vybraných porastoch 39 m3 . Znamená to že bola mierne znížená oproti roku 2014, kedy 

predstavovala 82 m3 drevnej hmoty. Ale na základe poskytnutých údajov o celkovej ťažbe 

jaseňa na území odštepného závodu bola kalamita jaseňa v roku 2014 nižšia ako v roku 2015. 

Príčinu tohto opaku predstavuje celkové odumieranie jaseňa a jeho miznutie z modelových 

porastov. Danej problematike je treba stále venovať pozornosť, nakoľko podľa zistení LOS 

Chalara fraxinea a Hylesinus fraxini sú rozšírení na celom území Slovenska.  
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Tab. 4 Vyhodnotenie aktivizácie lykokaza jaseňového na modelovom území v rokoch 2014 

a 2015 

JPRL 
Spracovaná kalamita [m3] 

2014 2015 

291 B 17 15 

331 A 10 10 

618 B 13 15 

595 B 17 14 

596 B 17 18 

011 B 12 12 

241 B 23 20 

248 25 22 

326 B 18 17 

327 20 20 

674 C 17 19 

700 B 16 14 

728 A 16 22 

63 14 15 

48 17 17 

 

Hromadné odumieranie jaseňa dnes predstavuje celosvetový problém bez ohľadu na 

rozličné faktory. Výskyt podkôrnika Hylesinus fraxini a huby Chalara fraxinea je každým 

rokom čoraz väčší. Našou prioritou je hľadať riešenia v oblasti odumierania tohto cenného 

listnáča a tak eliminovať hromadné hynutie jaseňa. Nasledujúce opatrenia by mohli pomôcť 

pri riešení tohto zložitého problému: 

 odstraňovanie napadnutých jedincov  

 zakladanie vyššieho počtu lapákov  

 zachovávanie zdravých jedincov z dôvodu reprodukčného materiálu  

 rozširovanie výsadby jedincov odolných voči infekcii  

 individuálna obrana jaseňa voči pôsobeniu raticovej zveri 

 zvýšená výsadba jaseňa spolu s inými drevinami  

Pri spracovaní údajov sme zistili rovnako veľké poškodenie bez ohľadu na nadmorskú 

výšku (100- 825 m n. m.), vek porastu (porasty prevažne do 30 rokov), expozíciu, HSLT, 

strednú výšku a strednú hrúbku. Potvrdil sa predpoklad zvýšeného napadnutia už pred tým 

hubou oslabených jaseňov lykokazom jaseňovým tak, ako to uvádza Kunca et al. (2013). 

 

 

ZÁVER 
 

Práca potvrdila zvýšený výskyt lykokaza jaseňového na modelových územiach OZ 

Sobrance  a negatívne následky jeho vplyvu na odolnostný potenciál jaseňových porastov. 

Predbežné výsledky výskumu poukázali na fakt, že ani zakladanie lapákov nedokáže v súčasnosti 

na sledovanom území  zastaviť šírenie tohto podkôrneho hmyzu. Nakoľko v danej situácii 

neexistuje účinné obranné opatrenie na eliminovanie hromadného hynutia jaseňov, bude potrebné 

dôraz klásť hlavne na preventívne opatrenia a intenzívne pokračovať vo výskume tohto ochorenia, 

vrátane sledovania jeho vektorov.  
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The Mushroom Training and Resource  Centre  (MTRC) aims  to  
improve the livelihoods for present and future generations within rural 
communities in Uganda through increased mushroom production and 
sales. Mushrooms are grown on agricultural wastes, converting them 
into valuable food. The production of the oyster fruiting bodies runs for 
4 months. Production reached approximately100 % of the biological 
efficiency.  
The economic evaluation of the oyster mushroom production 
inoculated the wood wastes under forest condition of Slovak Republic. 
The biological efficiency reached almost 30 %. The cultivation of 
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completely different. However, it is simple and economically profitable 
for a given countries. Each helps to people and to nature.  
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ÚVOD 
 

Hliva ustricovitá Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. je saprofytická huba, ktorá v 

prirodzených podmienkach lesných porastov rozkladá odumreté časti drevnej hmoty a vytvára 

aj zdravé a chutné plodnice. Ich schopnosti sa využívajú aj na rozklad drevnej hmoty, ktorá sa 

inak nevyužíva v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle, ale aj na rozklad 

rôznych poľnohospodárskych rastlinných odpadov. Možno ich však využiť aj na iný dôležitý 

účel: na vytváranie možností pre zamestnanie a prácu a teda aj pre zvýšenie životnej úrovne 

ľudí   v chudobných vidieckych oblastiach. 

The Mushroom Training and Resource Centre (MTRC) je organizácia, ktorej cieľom 

je pomôcť pri zvyšovaní životnej úrovne súčasnej a budúcich generácií vidieckeho 

obyvateľstva v oblastiach Kabale, Kanungu a Kisoro v Ugande prostredníctvom pestovania 

a predaja húb. Huby pestujú na poľnohospodárskych rastlinných odpadoch, ktoré takto menia 

na cenné potraviny. Na Slovensku sme sa v tomto prípade zamerali na tzv. odpadovú 

mailto:mrtnpavlik@gmail.com
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dendromasu, ako substrát rozložiteľný činnosťou hlivy ustricovitej, a zároveň ako substrát 

vhodný na pestovanie tejto huby. V oboch prípadoch sa urobilo ekonomické zhodnotenie 

produkcie plodníc hlivy ustricovitej na rastlinnej odpadovej hmote, ktorá je vedľajším 

produktom spracovania dreva a poľnohospodárskych plodín a jej iné využitie je ekonomicky 

neefektívne. 

 

 

PROBLEMATIKA PRÁCE 
 

Porovnávanie výsledkov pestovania húb z veľmi odlišných podmienok je dosť 

problematické. Ako možno porovnávať  výsledky z poľnohospodárskej oblasti rovníkovej 

rozvojovej Ugandy a lesnatej oblasti mierneho pásma stredoeurópskeho Slovenska? 

Pestovanie húb v týchto rozdielnych oblastiach však má viacero spoločných vecí: 

predovšetkým je to hliva ustricovitá, ktorá sa tu i tam pestuje, využívanie miestnych 

prírodných rastlinných materiálov ako základného substrátu na rast hlivy, jednoduché 

a prírode blízke spôsoby pestovania, snaha o čo najefektívnejšiu výrobu a o ekonomický zisk. 

Hliva je bežnou saprofytickou hubou v listnatých lesoch. Jej schopnosť urýchľovať 

rozklad dreva je možné účelne využiť aj na biodegradáciu odpadovej dendromasy, ktorú nie 

je ekonomicky výhodné spracovať a využiť iným spôsobom, ako aj na dekompozíciu rôznych 

rastlinných odpadov poľnohospodárskej výroby (Pavlík-Pavlík 2013). Do rodu Pleurotus patrí 

viacero druhov, ktoré sú veľmi obľúbené vzhľadom na ich chuť, ale aj liečivé vlastnosti, 

bohatý výskyt, dobrú identifikáciu, ale aj nenáročné podmienky pestovania (Gregori et al. 

2007). Sú bohaté na vitamíny, aminokyseliny a minerály, čo možno veľmi účinne využiť pri 

detoxikácii ľudského tela. Výsledky aktuálnych výskumov potvrdili veľké možnosti využitia 

hlivy pri redukcii cholesterolu v krvi (Alam et al. 2011), veľmi významné sú aj biologické 

aktivity polysacharidov nachádzajúcich sa v plodniciach hlivy (Vamanu 2012).  

Využívanie lacného miestneho materiálu umožňuje vidieckemu farmárovi rozširovať 

výrobu a úroveň podnikania v tomto smere. Vytvárajú sa možnosti na zamestnanie všetkých 

členov rodiny nenáročnou prácou a pri nízkych kapitálových nákladoch do podnikania.  

Pestovanie húb je prospešné pre životné prostredie. Huby rastú na 

poľnohospodárskych odpadoch a tieto menia na hodnotné potraviny. Odpady využívané na 

rast húb sa menia na „hubový kompost“, ktorý je hodnotným prírodným, organickým 

hnojivom. Schopnosť hlivy ustricovitej rozkladať bunky dreva a spolu s inými hubami 

a baktériami rozkladať organické látky je základom tvorby jednoduchých organických látok, 

spolu tvoria pôdne spoločenstvo tvoriace úrodnú pôdu. 

Na príklade hlivy ustricovitej je možné prezentovať, že pestovanie rôznych 

drevokazných húb môže prinášať množstvo kvalitných, chutných a zdravých plodníc húb 

a v konečnom dôsledku aj finančný zisk. 

 

 

METODIKA 
 

Pestovanie hlivy ustricovitej za účelom vytvárania finančného zisku pre vidieckych 

farmárov v Ugande má začiatky v 90. rokoch 20. storočia. Hliva ustricovitá je huba, ktorú je 

možné pestovať jednoduchými spôsobmi pri minimálnych nákladoch. Pestovanie tejto huby je 

unikátne v tom, že ho možno realizovať  s nízkymi kapitálovými výdavkami, je nenáročné na 

priestor a môže byť zaujímavou domácou aktivitou najmä pre ženy. Poľnohospodárske 

odpady po spracovaní plodín ako cirok, proso, fazuľa, hrach, pšenica, kukurica či piliny môžu 

byť využité ako substrát na pestovanie húb. Využívanie miestnych surovín je aj základom pre 

posilňovanie ekologickej trvalej udržateľnosti.  
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Na pestovanie hlivy sa v MTRC pripravujú rôzne produkčné kmene (napr. biely, 

hnedý, sivý, SHBE, 2191,2125), ktoré sa používajú podľa druhu využívaného substrátu.  

Substráty sú upravované podľa ich druhu a kvality. Po namáčaní (12-24 hodín), sušení, 

pasterizácii a inokulácii sa polyetylénové vrecia napĺňajú 4 kg substrátu a následne sa uložia 

do inkubačnej miestnosti, kde prebieha prerastanie hubového mycélia. Po 3-4 týždňoch sa 

premiestnia do produkčnej miestnosti, kde sa počas nasledujúcich 3-4 mesiacov tvoria 

plodnice húb. 

 

                     
Obr. 1-4  Príprava substrátu a plodnice hlivy vyrastajúce z produkčného vreca v Ugande 

 

Drevná hmota je najdôležitejším zdrojom príjmu pre lesné hospodárstvo na Slovensku. 

Preto snaha o čo najefektívnejšie využitie vyprodukovanej drevnej hmoty je prvoradá pre 

lesných hospodárov aj vlastníkov lesa. Relatívne veľké množstvá dreva zostávajú v lesných 

porastoch po ťažbe dreva a toto tzv. mŕtve drevo je základom pre tvorbu pôdy a živín v nej. 

Tu je však aj možnosť pre nekonvenčné spôsoby ekologického spracovania  a využitia 

drevnej hmoty najmä nízkej kvality. Jedným z takýchto spôsobov je využitie rozkladnej 

činnosti drevokazných húb na cielenú dekompozíciu dreva nízkej kvality a rôznych 

veľkostných frakcií. Pestovanie určitých drevokazných húb môže tiež priniesť produkciu 

množstva chutných a zdravých plodníc húb a v konečnom dôsledku aj finančný zisk. 

Počas 5 rokov výskumu bol podrobne analyzovaný proces tvorby plodníc huby hliva 

ustricovitá na 40 bukových klátikoch umiestnených v lesnom poraste. Klátiky  hrubé 20-40 

cm a dlhé 45-55 cm boli infikované inokulom hlivy na nosiči z obilninových zŕn. Biologická 

efektívnosť, ako veľmi dôležitý ukazovateľ využitia substrátu na produkciu plodníc (Stamets 

2000), bola vyhodnocovaná na základe aktuálnej hmotnosti a vlhkosti klátikov na začiatku 

experimentu a aktuálnej hmotnosti čerstvých plodníc vyrastených na klátikoch počas 5 rokov. 

Hliva ustricovitá  Pleurotus ostreatus var. columbinus izolát MTFCCA019 sme získali zo 

zbierky kultúr firmy MYKOFOREST Martin Rajtar – Velčice (Slovenská republika).  

 

       
Obr. 5-8 Drevený substrát a kontrola tvorby plodníc na klátikoch na Slovensku 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Uganda 

Počas posledných 7 rokov, od kedy existuje Mushroom Training and Resource Centre 

v Kabale (Uganda), sa už viac ako 10 000 farmárov oboznámilo s pestovaním húb 

a absolvovalo rôzne stupne vzdelávania v tejto oblasti. Od začiatkov vo veľmi skromných 

podmienkach sa MTRC vypracovalo na kvalitné, prosperujúce centrum, ktoré produkuje huby 

a odborne  pripravuje obyvateľov z miestnej a regionálnej komunity pre podnikanie v oblasti 
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pestovania húb. MTRC má jasné sociálne priority, zamerané na posilnenie ekonomickej 

nezávislosti miestnych obyvateľov.   

Celkove sa z jedného vreca vyprodukuje približne 4 kg plodníc, pričom hlavná 

produkčná vlna je v prvom mesiaci, keď sa vytvorí až 50 % všetkých plodníc. V druhom 

mesiaci dochádza len k miernemu poklesu produkcie (37,5  %), no substrát už výrazne stráca 

hmotnosť a produkčnú schopnosť, čo sa prejavuje aj na výraznom znížení rastu plodníc 

v treťom mesiaci (12,5 %). Približne 70 % vyprodukovaných plodníc sa predáva v čerstvom 

stave a 30 % sa suší.  

Pestovateľov húb možno podľa objemu výroby rozdeliť do troch kategórií – malí, 

strední a veľkí farmári. Malý, spravidla začínajúci farmár, skúša svoje schopnosti pri 

pestovaní maximálne 60 vriec bez väčších nákladov na výrobu, na technológie, a tiež 

s možnosťou len primerane malého zisku. Začiatočné náklady alebo investície do podnikania 

(zabezpečenie pestovnej miestnosti, fermentačná nádoba, solárna sušička, práca, produkčný 

materiál) v tomto prípade dosahujú maximálne 250 USD.  

Stredný farmár, ktorý má maximálne 500 vriec, už má začiatočné náklady okolo 1400 

USD a veľký farmár  s približne 5000 vrecami okolo 14 000 USD. Náklady sa zvyšujú aj 

o operačné náklady a opakujúce sa náklady na udržiavanie výroby (-práca, voda, dezinfekcia, 

náklady za chyby pri práci, za škody spôsobené prírodnými faktormi...).  

Výroba malého farmára začína prinášať zisk po 6 týždňoch, stredný a veľký farmár dosahuje 

zisk už po 5 týždňoch produkcie plodníc.  Priemerná produkcia dosahuje približne 4 

kilogramy plodníc z jedného vreca.  

 

    
Obr. 9-11 Produkčná miestnosť a plodnice hlivy vyrastajúce z vriec v Kabale (Uganda) 

 

Čistý zisk po ukončení produkčného cyklu je u malého farmára cca 440 USD, 

u stredného farmára cca 3800 USD a veľký farmár dosahuje zisk okolo 42600 USD.  

Pri realizácii celého projektu pestovania hlivy v Ugande sa vyskytuje množstvo 

špecifických situácií, ktoré komplikujú celý výrobný proces, spôsobujú organizačné problémy 

a často aj finančné straty: 

- nedostatok špeciálneho vybavenia pre prepravu očkovacieho materiálu a plodníc húb na 

dlhšie vzdialenosti; 

- vysoké náklady na marketing a distribúciu odrádzajú potenciálnych farmárov; 

- veľa menej kvalitného očkovacieho materiálu na trhu odrádza najmä začínajúcich 

farmárov; 

- občasný nedostatok kvalitného očkovacieho materiálu, nedostatok odbytových možností 

v čase veľkej produkcie plodníc z viacerých fariem; 

- malé skúsenosti a praktické zručnosti pri práci s modernými technológiami 

používanými pri pestovaní húb; 

- nedostatočný prístup k cenovo prístupným technológiám na spracovanie, sušenie, 

balenie, konzervovanie plodníc húb; 

- nedostatky pri spoločnej koordinácii práce farmárov, slabá finančná podpora štátu 

a bánk, obmedzený prístup k zdrojom z projektov a grantov... 
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 Slovensko  

Počas výskumu sa vytvorili plodnice hlivy na všetkých 40 inokulovaných klátikoch a 

celkove bolo vyhodnotených 353 695g plodníc. Najlepší klátik vyprodukoval za 5 rokov 

12 560 g plodníc. Po inokulácii koncom mája  prvé plodnice sa začali vytvárať už koncom 

októbra prvého roku. Druhý rok bol oveľa úspešnejší, no maximálna produkcia plodníc sa 

dosiahla v treťom roku. V štvrtom roku produkcia výrazne poklesla a v piatom roku bola len 

minimálna a výskum zameraný na tvorbu plodníc v danom objekte sa ukončil. Priemerná 

hodnota biologickej efektívnosti dosiahla 29,05 %, no maximálna zaznamenaná hodnota na 

jednom klátiku bola 47,75 % a minimálna hodnota 17,51 % (Hraško et al. 2014).    

Na zhodnotenie ziskovosti produkcie plodníc sme brali do úvahy všetky náklady, ktoré  

vznikli v súvislosti s realizáciou experimentu (- cena dreva a jeho spracovanie a úprava, 

inokulácia, prerastanie, stabilizácia v lesnom poraste, kontroly, zber plodníc a ich balenie). 

Produkčné náklady dosiahli v prvom roku 5,93 € na jeden klátik. Dĺžka experimentu závisela 

od dĺžky obdobia produkcie plodníc hlivy na klátikoch a teda mala dĺžku 5 rokov. 

Starostlivosť o klátiky od druhého roku spočívala len v zbere plodníc, kontrole prerastania 

a kontrole výskytu škodlivých činiteľov a náklady v tomto období boli vyhodnotené na 1 € na 

1 klátik za rok. V našom prípade teda boli náklady 4 € na 1 klátik za 4 nasledujúce roky.  

 

Tab. 1  Priemerné, maximálne a minimálne hodnoty produkcie plodníc (g) a biologická 

efektívnosť (B.E.) na bukových klátikoch počas 5 rokov   

Parameter 

               Klátiky Produkcia plodníc počas rokov Spolu 

Hrúbka  

(cm) 

Dĺžka 

(cm) 

Sušina 

substrátu 

(g) 

1. 

(g) 

2. 

(g) 

3. 

(g) 

4. 

(g) 

5. 

(g) 

Celkom 

(g) 

B.E. 

(%) 

Priemer 33 51 30440 819 2856 4548 605 14 8842 29.05 

Celkom      1217410 32760 114255 181930 24180 570 353695   

max. B.E. 29 46 20350 900 3335 5270 210 0 9715 47.75 

min. B.E. 35 46 29640 0 1720 2810 660 0 5190 17.51 

max. prod. 36 54 36810 1760 2960 7300 540 0 12560 34.12 

min. prod. 22 50 12730 270 1485 1570 480 0 3805 29.89 

 

Na základe prezentovaných údajom môžeme konštatovať, že najväčšia produkcia 

plodníc bola dosiahnutá v treťom roku. Avšak z ekonomického uhla pohľadu najvyššia čistá 

súčasná hodnota (ČSH) bola získaná v štvrtom roku ako rozdiel medzi  kumulovanými 

diskontovanými výnosmi a nákladmi. Maximálny nárast výnosov bol v druhom roku 

produkcie vzhľadom na rast biologickej efektívnosti a výrazný pokles nákladov.  

 

Tab. 2 Zhodnotenie ziskovosti pomocou čistej súčasnej hodnoty 

 

Na základe investičných pravidiel môžeme konštatovať, že projekt pestovania hlivy 

v daných podmienkach je ziskový, keď čistá súčasná hodnota (ČSH) dosiahne plusovú 

hodnotu 797,94 € a diskontovaná doba splatnosti (DDS) je menej ako 2 roky z celkovej doby 

projektu. V daných podmienkach  projekt dosiahol vysoký index  ziskovosti (PI 1 = 2,51) 

(Hraško et al. 2014). 

Rok 

 

Diskontný 

faktor 

. (r = 2 %) 

Výnosy 

€/m3 

Disk. 

výnosy 

 

Kumulované 

disk. výnosy 

 

Náklady 

€/m3 

Disk. 

náklady 

 

Kumulované 

disk. náklad

y 

ČSH 

 

1 0.9803922 129.12 126.59 126.59 386.3 378.73 378.73 -252.14 

2 0.9611688 450.72 433.22 559.81 40 38.45 417.17 142.63 

3 0.9423223 717.12 675.76 1235.56 40 37.69 454.87 780.70 

4 0.9238454 95.52 88.25 1323.81 40 36.95 491.82 831.99 

5 0.9057308 2.4 2.17 1325.98 40 36.23 528.05 797.94 
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Tab. 3 Dynamické indikátory zhodnotenia ziskovosti 
ČSH  [€] PI 1 PI 2 DDS 

797.94 2.51 1.51   23 mesiacov 

 

Hliva je jedným z najjednoduchšie pestovaných druhov húb na svete, najmä v porovnaní 

s populárnymi pečiarkami. Jej pestovanie sa stále viac rozširuje z tradičných oblastí mierneho 

pásma (najmä Čína, Kórea) aj do tropických oblastí, kde sú plodnice hlivy veľmi vítaným 

zdrojom výživy. Napríklad v Indii, v podobných agroklimatických a sociálnych podmienkach, 

ako sú v Ugande.  Je vcelku bežné pestovanie hlivy pri teplote 22-27°C (Ashraf et al. 2013), 

ale dokonca aj pri teplote okolo 30°C (Das et al. 2015). Môže sa pestovať intenzívnym 

spôsobom na rôznych lignocelulózových substrátoch ako je drevo, na slame, plevách, 

rastlinných šupkách a burine (Gregori et al. 2007). Na pestovanie hlivy sa používajú rôzne 

druhy slamy, ktorá sa upravuje pasterizáciou, kompostovaním, ale tiež sa využíva 

nepasterizovaná slama (Das et al. 2007, 2010). Biologická efektívnosť produkcie tiež závisí 

od kvality substrátu, od dĺžky slamy, alebo od podielu očkovacej látky  pri inokulácii 

substrátu (Das et al. 2015). Jej pestovanie na rastlinných substrátoch, ktoré sú prakticky 

odpadovými surovinami, má veľmi dobré podmienky v poľnohospodárskych aj lesnatých 

oblastiach  Slovenska, ale aj v tropickej Ugande. Jej pestovanie je technologicky nenáročné, 

prináša zdravé a výživné potraviny, nevyužité a menej kvalitné plodnice môžu slúžiť ako 

krmivo pre zvieratá, vyplodený substrát je kvalitným hnojivom, a teda ich produkcia je 

prakticky bezodpadová.  

 

  

ZÁVER 
 

Pestovanie hlivy ustricovitej v podmienkach Ugandy a Slovenska, ako aj metódy 

hodnotenia jeho efektívnosti, sú úplne odlišné. Avšak, v obidvoch krajinách je relatívne 

jednoduché a ekonomicky ziskové. Obidva spôsoby pomáhajú ľuďom aj prírode. Úžitok pre 

prírodu nie je zatiaľ možné finančne vyhodnotiť a v obidvoch prípadoch by bolo možné 

skrátiť dobu produkčného procesu o jednu etapu (1 mesiac v Ugande, 1 rok na Slovensku) 

a bol by ešte ziskovejší. Preto možno jednoznačne konštatovať, že pestovanie hlivy 

ustricovitej s využívaním miestnych poľnohospodárskych a drevných odpadov má veľkú 

perspektívu aj pre ľudí aj pre prírodu.   
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Microbial analysis of raw materials and substrate during all phases of 
thermal processing revealed the most efficient methods for industrial 
mushroom cultivation.  The aerobic fermentation in upper layer is 
preferable if using long term stored material. The oyster mushrooms 
strain HK-35 was used for testing. An increase in biological efficiency 
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INTRODUCTION  
 

Oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) are considered as a second 

industrially cultivated genera of fungi. Therefore, substrate quality and optimal climate 

conditions are the main requirements for obtaining efficient production during all growing 

stages from incubation to harvesting. During the long history of indoor cultivation of oyster 

mushrooms, certain treatments were selected as they were found to be most convenient to use. 

This includes complete deactivation of biological agents and competitive microorganisms (for 

sterilization), the formation of successions of thermophilic bacteria thriving on the surface of 

the plant raw materials (aerobic fermentation in upper layer - AF) and pasteurization by steam 

or hot water (Bisko - Dudka 1987; Petre 2016). 

The sterilization method has promising perspectives for the modern mushroom 

biotechnology, but it requires high level of energy consumption, highly educated personal, 

sophisticated equipment and safety rules. Aerobic fermentation of agricultural plant wastes 

induced by thermophile bacteria growth during thermic processing is considered as one of 

most efficient and easy treatment procedure in oyster mushroom production (Stanek -

Mrazkova 1975a). It was confirmed that oyster mushroom use a specific thermophile bacteria 

(B. macerans) as a nitrogen source and their mutual growth was shown to increase the 

cellulose and lignin decomposition of wheat straw in comparison with P. ostreatus 

monoculture. In addition, the produced metabolites of thermophiles bacteria inhibited the 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Jacq.
https://ru.wikipedia.org/wiki/P.Kumm.
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growth of competitive molds (Bisko -  Dudka 1987). Only one disadvantage for this aerobic 

fermentation was noted, its long processing time that is usually in average 6-7 days (Golub et 

al. 2011). 

Pasteurization by steam or hot water has been developed as an alternative to reduce 

energy cost for mushroom substrate production. Those two methods could be relevant for 

small-scale mushroom farming but proper inhibition of microbes competitive for oyster 

mushroom culture cannot be guaranteed. It was found that by using such substrate technology, 

total technological cycle (TC) and reduced biological efficiency (BE) were prolonged due to 

contamination of survived competitors (Myronycheva - Bandura 2011).  

Therefore, the aim of our study was the development of an optimal treatment 

procedure for oyster mushroom substrate. This was done by combination of qualitative and 

quantitative microbiological analyses that allows evaluating all phases of oyster substrate 

production and revealing criteria for assessment and further control. 

 

 

METHODS 
 

The study was done during five years (from 2004 to 2009). Samples of wheat straw 

(Triticum aestivum) (from one season crop) were taken from one field and treated under two 

different storage conditions: outdoor and indoor storage in piles. The sampling was done two 

times: in the beginning (the last decade of July) and in the end (the last decade of February) of 

storage by using standard methods (Benczarovs`ky`j  et al 2005; Bilaj 1982). 

The substrate contains 70% of wheat straw and 30% of sunflower husks. Comparison 

of three methods using different treatment temperatures was done: 

1 - steam pasteurization (SP) (Ralph - Kurtzman 2010);  

2 - hot water pasteurization (WP) (Ralph - Kurtzman 2010); 

3 - aerobic fermentation in upper layer (AF) (Bisko - Dudka 1987).  

AF method was used as a control treatment for substrate production.  

The moisture content of mixture was adjusted to72±2 %. The 2% of lime (Ca(OH)2) 

was added for correcting pH to 7-7.5 (Kapich - Mishin 1998; Karpov - Tishenkov 2002; 

Taniguchi et al. 2010).   

The substrate produced by AF method included three stages according to classical 

technology of fermentation with correction. All processes were performed in the fermentation 

chamber (3×5×3 m3). Heating of substrate by AF-method was done by metabolic activity of 

thermophile bacteria regulated by air cooling whereas in SP and WP methods the temperature 

was raised essentially by heat carriers such as steam and hot water. The first stage in all 

treatments had a duration of 36 hours and consisted of moisturizing of raw materials in water 

at 50-60 °C, closing the chamber and maintaining the mixture temperature around 30-35 °C. 

The second stage was performed during 18 hours and for the SP-treatment the temperature 

was 60-65°C (variant 1) and for WP-treatment the temperature was 70-75°C (variant 2). 

Reduction of temperature up to 50-55°C was done during 2 hours in the beginning of third 

stage that continued for 18 hours more and constitute in total 20 hours. The quick cooling no 

more than 2 hours was performed by blowing of fresh air through HEPA filter. 

The commercial spawn (strain HK-35, Sylvan, USA) was added in quantity of 2 % 

and mixed by shaking substrate mixture under aseptic conditions. The substrate were placed 

into polyethylene bags (size 350×1000 mm, film thickness 70 micron) with final mass of 12.0 

±0.9 kg per bag. After sealing, bags were perforated for air transpiration (up to 2 % bag 

surface) and placed in a cultivation room. The size of room was 500 m3 and amount of placed 

bags was 1500 samples. The technological cycle was performed in one zonal growth 

conditions with changing climate conditions required for oyster cultivation. The climate 
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condition for substrate colonization, induction of fruiting and fruit body development for 

those strain were applied according recommendation of company Sylvan, USA. One hundred 

bags of each treatment were placed together in a completely randomized design (CRD). Each 

treatment was reproduced in 5 replicates and sample size for each substrate treatment was 

about 1000 kg. 

The online test for CFU (Barker 2005) was used for evaluation of competitive 

microbiological forms (spores of mold fungi) and observation of bacterial succession 

formation in treated substrate in each treatment respectively. The method of sample 

preparation incudes dilution of 10 g of treated substrate with 50 ml of sterile distilled water in 

a conical flask and shacking during 15 min. Colony-forming units have been calculated by 

hemocytometer and imaging. The pictures were taken by digital camera D-2 (China) mounted 

on an optical microscope with magnification 40X.  

The counting of colony forming units (CFU) was performed by ImageJ software. The 

following formula was used for quantification of mold spores and bacteria: 

 
Х - quantity of microorganisms per 1 gram of substrate, г-1 

N - sum of microorganisms on the field of hemocytometer (small square 80-84 or 5 

big square by diagonal), CFU; 

n - quantity of squares, where CFU was calculated; 

m - degree of dilution. 

The moisture content determined by thermogravimetric method using a forced-

convection oven at 103±2°C, total nitrogen (micro Kjeldal method, AOAC) and ash content 

determined by burning in a muffle furnace at 575°C (AACC basic method) were calculated in 

% of dry matter for stored raw material.  

Biological efficiency (BE) represented in percent’s was determined as weight of two 

harvested flashes of mushrooms divided by substrate dry weight. The univariate data analysis 

was done by SPSS 20.  

 

 

RESULTS AND DISCUSION 
 

Significant changes of raw plant material properties occur due to influence of various 

environmental factors. The properties of wheat straw (Triticum aestivum) have been 

determined during storage at outdoor and indoor conditions and are presented in Table 1. 

 

Tab. 1 Technological parameters of wheat straw (Triticum aestivum) at different storage 

conditions (mean±SD) 2004-2009 

Parameters  Start of storage  (July) 

Finish of storage (February) 

Outdoor Indoor (without artificial 

ventilation) 

Moisture content (%) 8.49 ±0.95 a 21.10±5.63 10,2 ± 1,54 

Total Nitrogen (%) 0.48 ±0.11 0.71±0.17 a 0,45 ± 0,11 

Ash content (%) 4.75 ±0.43 a 9.65±0.80 a 5,49 ± 0,55 

C/N ratio  120.00 ±21.00 99.00±36.00 133 ± 26 

Mold spores, CFU g-1 (8.90 ±0.50) х 103 b (7.70±2.90) х 106 b (3.40±0.20) х 104 

a - significance by Fishers Least Significant Difference (LSD) test at p≤0.005 (Ff  > F05);  
b - significance by Mann–Whitney U test (Uкр = 4 > Uемп = 0).  
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The moisture content of straw kept in outdoor conditions, increased in 2.6 times, from 

8 to 21 %, while the moisture content of straw stored indoor did not show any significant 

changes at the end of the storage period. 

The analysis of total nitrogen and the C/N ratio of wheat straw showed some changes 

according to storage conditions. However, the ash content of outdoor stored straw reached 

9.65 % that equals two times increase in rate due to natural decomposition processes. Ash 

content in the indoor stored straw was 5.49 % and this parameter raised only with 1.2 times 

and meets the value of the published data (Bruun et al. 2010). 

Competitive mold spores (CFU) contaminated the surface of straw and raised more 

than 800 times at outdoor conditions, whereas this parameter gained less than 4 times for 

indoor conditions. 

The correlation and regression analysis revealed linear dependence of the quantity of 

contaminants colony-forming units (CFU) from moisture content on the surface of wheat 

straw (r = 0.99; r2 = 0.98). The linear model could be described by equations presented below 

that can predict such changes of straw microbiological properties and simplify evaluation of 

technological quality in mushroom substrate production: 

, 

Where Y- titer of mold spores at the end of storage, CFU g-1;  

X – Moisture of straw, %. 

Influence of substrate treatments on biological efficiency (BE) was studied for the 

wheat straw stored under outdoor conditions and is represented in Table 2. 

 

Tab. 2 The biological efficiency (BE) of P. osreatus (strain НК-35 in 2 flushes) on substrate 

with different treatments at industrial growing conditions (mean±SD) 

Period of substrate 

production  

(factor В) 

BE related to method of thermic processing  

(factor А) 

Steam pasteurization  

SP 

Water pasteurization 

 WP 

Aerobic fermentation 

 AF 

2012 (July - December) 53.30±3.84 71.40±3.37 86.50±7.19 

2012 (January - June) 42.90±7.32 62.90±7.27 77.30±3.20 

2013 (July - December) 51.20±1.41 80.70±2.15 84.40±2.75 

2013 (January - June) 40.40±7.95 69.50±5.97 77.00±0.79 

LSD05 factor А 3.8A 2.7B 

LSD05 factor B 5.4A 3.1B 

A partial difference for comparison of means inside the population for each treatment;  
B significant difference of means (general) effects between factors A and B 

 

The highest BE was obtained for AF treatment during all studied periods and 

significantly differed from other treatments with exception to WP at period of July-December, 

2013, the lowest value was shown for the substrate processed by method SP but the tendency 

was a reduction of biological efficiency at the end of growing season due to rise of microbes 

quantity. However, SP was the worst method to apply due to poor influence on microbial 

consortia. The analysis of variance in the data revealed the direct effect of the processing 

method on BE during oyster mushroom production. Biological efficiency was higher in the 

AF treatment compare to SP and difference was about 30 % (Table 2). The use of WP 

treatment also showed variability in the data obtained but the efficiency of growth was lower 

than in AF treatment and higher than in SP. We did not detect any significant difference 

between parameters of treated substrate such as moisture, pH, ash and total-nitrogen content 
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(Table 1). Therefore our assumption was, grounded on the rise and reduction of BE, that the 

biological efficiency could be influenced by microbiological quality during the treatments. 

Undoubtedly the positive effect of aerobic fermentation on BE of substrate conversion by 

mushrooms was confirmed many years ago. But dependence of substrate treatment from 

microbiological characteristics of raw materials and substantial reduction of BE towards the 

end of season for all substrate treatments is presented for the first time.  

According to previous studies during “classical” aerobic fermentation the bacteria of 

genus Bacillus species B. macerans and B. subtilis dominate in substrate that was gained by 

AF method and was found to provide additional nutrients for actively growing oyster culture. 

It was noticed that this bacteria growth after pasteurization at 60-65°C and the bacteria 

successions increased quantitatively and population stabilized after 48 hour of treatment at 

45-50°C (Bisko - Dudka 1987; Stanek - Mrazkova 1975b). 

The introduction and regulation of small-scale chambers for industrial substrate 

production revealed the necessity of checking bacterial growth due to observed better results 

of BE when the temperature of treatment process during pasteurization stage was higher and 

constitute about 70°C.  

Therefore, influence of temperature on the BE of oyster production was investigated. 

Also significance of variations during the pasteurization step influencing BE is presented in 

Table 3.  

 

Tab. 3 Biological efficiency of P. ostreatus HK-35, % according to temperature of 

pasteurization 

Variant Temperature of pasteurization, °С BE, % LSD 05 

1 (control) 63.0±3.0  69.4±0.51 7.67 

2 74.0±3.0  81.2±2.46  

 

In addition, we detected the domination of B. licheniformies in one of our previous 

studies when the temperature of pasteurization was above 70°C and below 75°C(Bisko et al. 

2012). The positive effect of bacteria successions on the oyster mushroom production was 

confirmed by DNA sequence analysis and increase in physiological activity of oyster 

mushroom was observed (Vajna et al.  2012). Supplementary effect for BE increase could be 

added from antagonistic interactions between bacteria of genus Bacillus with competitive 

mold fungi (Velázquez-Cedeño et al. 2008). However, this assumption requires more tests.  

 

 

CONCLUSION 
 

To summarize, the initial microbial activity on surface of raw material has significant 

influence on efficiency of thermic method used for substrate processing during industrial 

oyster mushroom production. Initial material contamination and control of bacterial 

successions development was found to be of great importance in the beginning of substrate 

treatment and during final treatment.   

Low contaminated raw material could be achieved when steam and hot water 

pasteurization treatment are used. The aerobic fermentation could compensate for the 

influence of contaminant microflora by development of antagonistic species. 

The heat during the pasteurize phase performed at 70-75°C (AF and WP method) will 

provide predominate quantities of Bacillus bacteria and will improve oyster mushroom crop 

for industrial production.  
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The National Nature Reserve Hrončecký Grúň is situated in Central 
Slovakia Poľana Mountains, and from the viewpoint of nature 
protection it belongs to the Protected Landscape Area Poľana, which 
is included among the Biosphere Reserves of UNESCO. An important 
element in a comprehensive assessment of the status and prospects 
of forest stands (since 1991) is a spectrum valuation species of higher 
fungi. Saprophytic species have available a huge amount of substrate 
from dead trees and parasitic species in turn the amount of 
physiologically weakened and mechanically damaged trees. 
Occurrence of terrestrial, especially mycorrhizal fungal species is 
significantly lower. Mycorrhiza percentage reaches only about 18 %. 
The main reason is probably declining vitality of mature trees and lack 
of natural regeneration of the obligatory ectomycorrhizal tree species.  

 
Key words: National Nature Reserve, macromycetes, mycorrhizal percentage, defoliation. 
 
Kontakt: a Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra integrovanej ochrany lesa a 
krajiny, T. G. Masaryka 20, Zvolen 960 53, E-mail: mrtnpavlik1@gmail.com, 
b Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu 
zveri, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 20, Zvolen 960 53. 

 

 

ÚVOD  
 

Ochrana stabilných, druhovo bohatých spoločenstiev 5. a 6. lesného vegetačného 

stupňa bola hlavným dôvodom založenia Štátnej prírodnej rezervácie Hrončokový grúň v 

roku 1964. Táto sa v roku 1981 stala súčasťou Chránenej prírodnej rezervácie Poľana a 

následne aj Biosférickej rezervácie Poľana od roku 1990, čím sa stala súčasťou siete 

najvzácnejších častí prírody na svete v rámci UNESCO. V roku 1994 bolo toto územie 

vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu Hrončecký grúň. 

Prírodný les je zložený zo 7 hlavných druhov drevín s vysokými kvalitatívnymi a 

kvantitatívnymi parametrami: buk lesný (Fagus sylvatica L.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior 

L.), javor horský (Acer pseudoplatanus L), javor mliečny (Acer platanoides L.), brest horský 

(Ulmus glabra Stok.), smrek obyčajný (Picea abies L.) Karst., jedľa biela (Abies alba Mill.).  

Na relatívne malom území tu môžeme pozorovať vývoj lesa s neobyčajne vysokou 

diverzitou druhov drevín, pozorovať reakcie drevín na rôzne činitele prostredia, škodlivé 

činitele rôzneho druhu, zaznamenávať zmeny ich zdravotného stavu, sledovať proces zmien 

druhového zloženia drevín. Toto územie by mohlo slúžiť ako príklad toho, že aj smrekové 
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monokultúry sa môžu zmeniť na staticky a ekologicky stabilné zmiešané lesné porasty, akými 

boli v minulosti. 

Výskum v rámci NPR je zameraný najmä na štruktúru, rast a regeneračné procesy, 

priestorové usporiadanie stromov v rôznych štádiách vývojového cyklu, cyklické zmeny 

drevinového zloženia, monitoring zdravotného stavu stromov a štúdium výskytu druhov 

makromycétov.  

Systematický výskum na tejto lokalite pracovníkmi súčasnej Katedry integrovanej 

ochrany lesa a krajiny Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene začal v roku 1991, 

keď boli stabilizované 4 výskumné transekty v charakteristických častiach rezervácie. Cieľom 

výskumu je sledovať vývoj zdravotného stavu jednotlivých stromov a lesných porastov, 

poškodenie stromov po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke, vývoj v rámci výskytu druhov 

makromycétov a fytopatogénnych organizmov. 

 

 

PROBLEMATIKA PRÁCE 
 

Prírodné lesy sú definované ako lesné ekosystémy, vyvíjajúce sa podľa vlastných 

zákonitostí bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov, ktoré by tieto prírodné zákonitosti narúšali. 

Prírodné lesy 5. a 6. lesného vegetačného stupňa, ktoré sú pre Hrončecký grúň dominantné, sú 

charakteristické vývojovým cyklom trvajúcim 350-400 rokov a drevná zásoba presahuje aj 

1000 m3 na hektár (Korpeľ 1989, 1991). Ak sa však vyskytne prírodná katastrofa, napríklad 

veterná kalamita, vývojový cyklus prírodného lesa sa ešte predĺži a vyvíja sa cez sekundárnu 

sukcesiu, charakteristickú dočasným výskytom tzv. pionierskych drevín. 

Aj prírodné lesy sú vystavené vplyvu množstva rôznych faktorov, a aj napriek 

relatívne vysokej obranyschopnosti sú tu možnosti poškodenia a zhoršenia ich zdravotného 

stavu. Pri hodnotení ich obranyschopnosti a škodlivosti rôznych faktorov a vplyvov je 

potrebné zohľadniť ich veľkosť a okolité prostredie. Inými slovami, rozsiahly prírodný les 

obkolesený lesom obhospodarovaným prírode blízkym spôsobom, je oveľa menej 

poškodzovaný ako fragment prírodného lesa obkolesený neprirodzenou monokultúrou, alebo 

poľnohospodárskou krajinou.  

Dostatočne rozsiahle prírodné lesy sú odolné a schopné samostatného vývoja. To však 

nemusí platiť pri pôsobení vysokých koncentrácií priemyselných imisií, alebo pri výskyte tzv. 

odumierania brestov či hynutí jedle a podobne (Korpeľ 1991). 

Územie NPR Hrončecký grúň je obhospodarované š.p. Lesy Slovenskej republiky, 

Odštepný závod Čierny Balog, Lesná správa Sihla. Vzhľadom na fakt, že územie NPR (okrem 

ochranného pásma) patrí podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny (543/2002 Z. z.) do 

piateho stupňa ochrany, je chránené pred všetkými lesohospodárskymi aktivitami.  

 

 

METODIKA 
 

Územie NPR tvoria dve časti: jadrová zóna o rozlohe 55,30 ha a ochranné pásmo okolo 

nej s výmerou 112,83 ha. Jadrová zóna sa skladá zo štyroch dielcov orientovaných väčšinou 

na juhovýchod a čiastočne aj na severovýchod so sklonom 30-45 %. Zastúpenie drevín je 

v jednotlivých dielcoch rozdielne, pričom zastúpenie buka je 25-40 %, jaseňa 15-35 %, javora 

5-15 %, smreka 15-30 %, jedle 5-15 %. V čase založenia výskumných transektov bol vek 

porastov od 125 do 135 rokov a v tom čase to boli relatívne stabilné, nepoškodené 

a nenarušené porasty so zakmenením 0,7-0,8 a vysokou kapacitou kvalitatívnej 

a kvantitatívnej produkcie (Pavlík et al. 2007). 



36 

 

Hodnotenie zdravotného stavu drevín sa vykonáva od roku 1991 pravidelne na 

výskumných transektoch, na ktorých v tom čase bolo vyznačených po 100 živých stromoch, 

na základe pravidiel paneurópskeho monitoringu (ICP Forests). Chradnutie a hynutie stromov 

na výskumných transektoch je prirodzeným dôsledkom vývoja lesných porastov, no príčiny 

hynutia sú rôzne. Jedným z najdôležitejších indikátorov vitality stromu je strata asimilačných 

orgánov – tzv. defoliácia. Vzhľadom na jej objektívne zhodnotenie sa terénne hodnotenie 

stavu porastov vykonáva v čase maximálneho štádia vývoja asimilačného aparátu stromov, 

spravidla koncom júla až začiatkom augusta. V iných častiach roka sa hodnotia napríklad 

mykologické a fytopatologické parametre – napr. výskyt terestrických húb najmä v jesennom 

období. Huby môžu byť vhodným bioindikátorom narušenia rastových podmienok lesných 

porastov. Na základe zhodnotenia pomeru zaznamenaných druhov ektomykoríznych 

a drevokazných húb je možné rozlíšiť tri stupne narušenia ektotrofnej stability lesa (Fellner,  

Soukup 1994):  

1. Latentný stupeň narušenia ESL – vyznačuje sa poklesom percentuálneho podielu 

ektomykoríznych makromycétov pod 40 %, zatiaľ čo podiel počtu drevoobsadzujúcich 

druhov má tendenciu prekročiť 30 % z celkového počtu; 

2. Akútny stupeň narušenia ESL – podiel počtu ektomykoríznych druhov je pod 40 % 

a podiel drevoobsadzujúcich nad 40 %; 

3. Letálny stupeň narušenia ESL – podiel ektomykoríznych druhov je pod 20 % 

a drevoobsadzujúcich nad 55 %. 

  

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Prezentovaná práca obsahuje výsledky hodnotenia stromov a ich zdravotného stavu (v 

zmysle vyššie uvedenej metodiky) z rokov 1992 až 2015. Časť týchto údajov bola 

publikovaná v minulosti (napr. Pavlík, Vaník 2000, Pavlík et al. 2009, Pavlík 2014). Zatiaľ čo 

v priebehu rokov 1992–1999 bolo znižovanie počtu stromov vcelku plynulé, v roku 2000 

došlo z dôvodu veternej kalamity k pomerne výraznému poklesu počtu žijúcich stromov. 

Následky poškodenia vetrom pretrvávali až do roku 2007. V priebehu tohto obdobia sa 

úbytok stromov na väčšine monitorovacích plôch značne urýchlil, aby sa v rokoch 2008–2015 

opäť čiastočne stabilizoval. Najvyšší úbytok bol zaznamenaný pri drevine brest, kde hlavnou 

príčinou oslabenia vitality a následne aj stability dreviny bolo tracheomykózne ochorenie 

spôsobené hubou Ophiostoma ulmi. Výrazný pokles počtu živých jedincov jedle a smreka 

bol evidentný už v prvej dekáde výskumu, po roku 2000 bol pokles minimálny. Veterná 

kalamita z roku 1999 bola hlavnou príčinou výrazného poklesu počtu buka, jaseňa a javora. 

Jedince mechanicky poškodené boli často infikované drevokaznými hubami, čo bolo príčinou 

znižovania ich vitality aj v ďalších rokoch (Tabuľka 1).  

Z prehľadu je evidentný pokles počtu jedincov u všetkých druhov drevín, celkove na 

výskumných transektoch od roku 1991 uhynulo 36 % jedincov. Napriek tomu, že 

najpočetnejšie straty sú evidované u buka, môžeme evidovať mierny nárast jeho zastúpenia 

a o trochu menší nárast zaznamenal aj javor. Ostatné druhy zaznamenali citeľnejšie straty a 

ich podiel na zastúpení v porastoch sa znížil. Najvýraznejší je úbytok bresta (95,65 %), 

výraznú stratu sme zaznamenali aj pri drevine jaseň (38,46 %), ktorej zdravotný stav sa 

v posledných rokoch výraznejšie zhoršuje. Uhynula aj takmer polovica jedlí (46,15 %) a viac 

ako tretina smrekov (36,36 %).  

Strata asimilačných orgánov (defoliácia) je veľmi často výsledkom fyziologických 

zmien odohrávajúcich sa v žijúcom strome, ktoré sú ovplyvnené aj rôznymi činiteľmi z jeho 

prostredia. Príčin, ktoré túto stratu spôsobujú môže byť veľa, nie vždy je ich možné presne  
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Tab. 1 Podiel živých stromov počas obdobia výskumu na výskumných transektoch 
Rok Percentuálne zastúpenie 

 buk jaseň javor brest smrek jedľa spolu strata 

1991 39,25 22,75 14,75 5,75 11,00 6,50 0 

1992 41,07 23,73 15,73 4,80 9,07 5,60 6,25 

1993 41,40 23,92 15,59 4,84 8,87 5,38 7,00 

1994 41,60 24,24 15,70 4,41 8,54 5,51 9,25 

1999 42,21 24,36 15,86 3,68 8,50 5,38 21,75 

2000 43,65 24,10 15,96 0,98 9,45 5,86 23,25 

2004 44,14 22,76 16,55 0,70 10,00 5,86 27,50 

2007 44,89 22,26 16,79 0,36 10,21 5,47 31,50 

2008 44,85 22,06 16,91 0,37 10,29 5,51 32,00 

2009 45,35 21,71 17,44 0,39 10,85 5,43 35,50 

2012 44,62 21,54 17,31 0,38 10,77 5,38 35,00 

2013 44,62 21,54 17,31 0,38 10,77 5,38 35,00 

2014 44,75 21,01 17,51 0,39 10,89 5,45 35,75 

2015 44,92 21,09 17,19 0,39 10,94 5,47 36,00 

Pokles (ks) 42 37 15 22 16 12 144 

Strata (%) 26,75 38,46 23,73 95,65 36,36 46,15 36,00 

Zmena zastúpenia druhu (%)  + 5,67 -1,66 +2,44 -5,36 -0,06 -1,00 0 

 

identifikovať, a reakcia jednotlivých stromov na rovnaký stresový faktor môže byť veľmi 

rozdielna. Defoliácia sa aj napriek všetkých nepresnostiam pri jej hodnotení považuje za jeden 

z najobjektívnejších ukazovateľov vitality stromu. 

  Na základe údajov o priemerných stupňoch defoliácie môžeme dreviny, zastúpené na 

monitorovacích plochách na území NPR Hrončecký grúň, rozdeliť do dvoch kategórií. Do 

prvej môžeme zaradiť druhy buk, javor a jaseň, u ktorých sa stupeň 0 (defoliácia 0-10 %) a 

stupeň 1 (defoliácia 11-25 %) vyskytuje najčastejšie. Defoliácia v rámci 1. a 2. stupňa  

(0 – 25 %) sa nepovažuje za stav, ktorý by znamenal fatálne narušenie vitality stromu, tento 

stav sa môže vplyvom zlepšených rastových podmienok pozitívne meniť a už v nasledujúcom 

roku môže byť mierne poškodený strom opäť stromom zdravým. Preto pri interpretácii 

výsledkov hodnotenia monitoringu sa stromy so stupňom poškodenia 1 a 2 považujú za 

nepoškodené. V roku 1994 mali všetky tieto druhy podiel nepoškodených jedincov vyšší ako 

72 %, no o 10 rokov poklesol približne o polovicu (buk: 37 %; jaseň: 21 %; javor: 39 %). 

Podiel tzv. nepoškodených jedincov v roku 2015 (defoliácia 0-25 %) zo žijúcich bukov je 

90,22 %, podiel nepoškodených jaseňov je 24,49 % a až 65,85 % javorov zo žijúcich je 

možné považovať za nepoškodené.  

 Do druhej skupiny patrí smrek a jedľa, pri ktorých sa nepoškodené jedince už viac ako 

10 rokov prakticky nevyskytujú. Prevládajú najmä stredne poškodené jedince so stupňom 2 

(defoliácia 26-60 %) a silne poškodené (stupeň 3: defoliácia 61-99 %). Od roku 2000 sa 

eviduje len jeden žijúci brest, ktorý si však zachováva stabilnú kondíciu s defoliáciou 20 až 

30 % (Tabuľka 2).  

 

Tab. 2 Priemerná defoliácia žijúcich stromov (L) a všetkých stromov (T) 
rok  buk jaseň javor brest smrek jedľa spolu 

 L / T L / T L / T L / T L / T L / T L / T 

1992 1,7 / 1,8 17 / 1,7 1,8 / 1,8 2,1 / 2,6 2,3 / 2,7 2,5 / 2,9 1,8 / 2,0 

1993 1,3 / 1,4 1,4 / 1,4 1,6 / 1,7 1,9 / 2,6 2,6 / 3,5 2,8 / 3,3 1,6 / 1,9 

1994 0,8 / 0,9 1,0 / 1,1 0,9 / 1,0 1,5 / 2,9 2,2 / 2,7 2,4 / 2,8 1,1 / 1,4 

1999 0,6 / 0,7 1,0 / 1,2 1,2 / 1,4 1,6 / 2,9 2,3 / 2,8 2,5 / 2,9 1,1 / 1,4 

2004 1,5 / 2,0 1,7 / 2,3 1,4 / 2,0 2,0 / 3,9 2,6 / 3,1 2,4 / 3,1 1,7 / 2,4 

2009 0,9 / 1,7 1,3 / 2,3 1,0 / 1,7 1,0 / 3,9 2,6 / 3,1 2,1 / 3,0 1,3 / 2,2 

2013 1,1 / 1,9 2,0 / 2,8 1,6 / 2,1 1,0 / 3,9 2,7 / 3,2 2,2 / 3,0 1,6 / 2,4 

2015 1,0 / 1,5 1,7 / 2,4 1,3 / 1,8 1,0 / 3,9 2,7 / 3,2 2,4 / 3,1 1,5 / 2,4 
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  Vzhľadom na stav lesných porastov v NPR, podmienky pre rast drevokazných húb 

sú tu veľmi dobré. Saprofytické huby majú veľké množstvo substrátu z odumretých stromov 

a parazitické druhy zasa množstvo oslabených a mechanicky poškodených stromov. Spektrum 

drevoobsadzujúcich druhov húb sa počas výskumu prakticky nemení, čo potvrdzujú 

pozorovania z predchádzajúcich rokov (Pavlík - Vaník 2000, Pavlík et al. 2007, 2009, Pavlík 

2014). 

 Z parazitických druhov drevokazných húb, napádajúcich najmä koreňový systém stromov, 

sa najčastejšie vyskytujú zástupcovia rodu Armillaria sp., Heterobasidion annosum (Fr.) 

Bref., Ustulina deusta (Hoffm.) Lind, Onnia circinata (Fr.) P. Karst., Phaeolus schweinitzii 

(Fr.) Pat.).  

Padajúce stromy často lámu, odierajú alebo vyvracajú iné stromy v ich blízkosti. 

Poškodenie je spravidla spojené aj s následnou infekciou nejakými drevokaznými hubami, 

najčastejšie druhmi Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f., 

Polyporus squamosus (Huds.) Fr., Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., Stereum 

sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr.). Tým sa výrazne urýchľuje proces dekompozície, 

oslabuje sa statická stabilita infikovaných stromov, ktoré sa po niekoľkých rokoch najmä 

vplyvom silnejšieho vetra lámu. Oslabené listnaté dreviny sú pôsobením vetra vyvracané, 

ihličnaté sú približne rovnako poškodzované zlomami a vývratmi najmä pod vplyvom silných 

vetrov. Najčastejšie lámané sú stromy infikované drevokaznými hubami a v prípade jedle aj 

následkom oslabenia infekciou hrdze Melampsorella caryophyllacearum J. Schröt.  

Ďalším významným dôvodom odumierania stromov na výskumných plochách je ich 

uschýnanie, najčastejšie následkom tracheomykózneho ochorenia spôsobeného hubami rodu 

Ophiostoma sp. Klasickým príkladom je hynutie brestov spôsobené hubou Ophiostoma ulmi 

(Buisman) Nannf., ktorá je príčinou uhynutia takmer všetkých brestov na výskumných 

plochách. 

Huby sú dôležitým a vcelku exaktným indikátorom zmien kvality životného 

prostredia, stavu lesného porastu ako aj zdravotného stavu a vitality jednotlivých stromov 

v rámci lesa (Pavlík 2008). Viacero druhov je natoľko špecifických vo vzťahu k prostrediu 

a drevine, že ich možno považovať za indikátory zmien prostredia a prítomnosť ich plodníc 

nám dáva jednoznačnú informáciu o nenarušených rastových podmienkach. Viaceré z nich sú 

dnes veľmi vzácne a patria medzi chránené a ohrozené druhy (Kunca 2012, Kunca 2013, 

Mihál 1994, Mihál, Bučinová 2005). Veľmi dôležitým indikátorom antropogénnej záťaže 

alebo iného poškodenia lesného porastu je podiel počtu ektomykoríznych druhov húb (Sm) 

z celkového počtu druhov húb na lokalite sa vyskytujúcich (St) (Gulden et al.1992). Tento 

podiel, tzv. mykorízne percento (Im=100.Sm/St) , dosahuje najvyššie hodnoty v čistých, 

nenarušených lokalitách. Na lokalitách vystavených vyššiemu imisnému tlaku, alebo inak 

zaťažených či poškodených lokalitách, sa počet aj podiel ektomykoríznych druhov húb 

znižuje, čo sa potvrdilo aj na lokalite v NPR Hrončecký grúň. Mykorízne percento dosiahlo 

počas aktuálneho výskumu hodnotu len 18 % (Tabuľka 3). Hlavnou príčinou je 

pravdepodobne pokles vitality dospelých stromov, výrazné rozšírenie bylín (napr. papradín) 

a prirodzené zmladenie a rozširovanie sa najmä fakultatívne ektomykoríznej jarabiny Sorbus 

sp.  

 

Tab. 3 Počet zaznamenaných druhov húb  
Typ mykorízne 

druhy 
terestrické 

sapofyty 
drevné 

saprofyty 
parazitické 

druhy 
huby na 

listoch 
spolu mykorízne 

percento 
Počet druhov húb  15 15 40 12 1 83 18,07 
Podiel druhov 18,1 18,1 48,2 14,4 1,2   
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Ďalším indikátorom zmien alebo zhoršenia rastových podmienok v lesnom poraste by 

mohol byť podiel počtu vyskytujúcich sa plodníc druhov ektomykoríznych a drevokazných 

húb. Na základe takéhoto vyhodnotenia rozlišujeme 3 stupne narušenia ektotrofnej 

stability lesa (Fellner - Soukup, 1994): latentný, akútny a letálny. Keďže podiel počtu 

ektomykoríznych druhov bol nižší ako 20 % a podiel drevokazných druhov bol vyšší ako 

55 %, môžeme konštatovať letálny stupeň narušenia ektotrofnej stability lesa na danej 

lokalite. Tento stupeň signalizuje narušenie habitatu charakterizované výrazným nedostatkom 

ektomykoríznej mykocenózy a masívnym rozšírením drevokazných druhov húb.  

Vysoký podiel počtu druhov saprofytických húb je však v pralesoch vcelku bežným 

javom. S podobnými výsledkami, ako prezentujeme , sa stretávame aj v prácach autorov, ktorí 

skúmajú huby aj v iných pralesoch a na chránených územiach. Glejdura (2002) 

v Dobročskom pralese vyhodnotil podiel saprofytických druhov húb na 55,5 %, Ripková et al. 

(2007) v CHKO Vihorlat až 67 %, Glejdura et al. (2013) v štyroch ďalších pralesovitých 

lokalitách podiel saprofytických druhov húb vyčíslili na 50 až 65 %. Konkrétny mykologický 

výskum v oblasti CHKO Poľana nemá veľa konkrétnych publikačných výstupov (napr. Gáper 

1994, Vaník - Pavlík 2000, Pavlík et al. 2009, Glejdura, Kunca 2010), takže jednoznačne 

možno konštatovať, že táto vzácna lokalita, akou je NPR Hrončecký grúň, si vyžaduje väčšiu 

pozornosť aj mykológov. 

 

 

ZÁVER 
 

Napriek tomu, že produkčné pomery sa v NPR považujú za výborné, na základe 

viacročného výskumu možno konštatovať, že existuje riziko, že môže v budúcnosti prísť k ich 

výraznému zhoršeniu. Je tu predovšetkým reálna hrozba vetrovej kalamity, založená na 

expozícii lokality s prevládajúcim severozápadným vetrom. Ďalej je to stagnácia prirodzeného 

zmladzovania porastu, najmä v prípade jedle a bresta; hrozba poklesu drevnej zásoby 

stojacich stromov ako následok hynutia jedle a chýbajúcej adekvátnej náhrade; problémy 

s poškodzovaním porastu zverou a zvyšovaním aktivity drevokazných húb, ktoré likvidujú 

oslabené stromy (Korpeľ 1982, Saniga 2004, Saniga, Balanda 2002, Pavlík, Vaník 2000, 

Pavlík et al. 2009). V prípade pokračovania trendu vývoja ako bol zaznamenaný v rokoch 

1992 – 2015, na skúmanej lokalite sa očakáva ústup ihličnanov, minimalizácia výskytu 

brestov, a tiež postupný ústup chradnúceho jaseňa. Naopak, očakáva sa postupné zvyšovanie 

zastúpenia buka a javora.  
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DREVOKAZNÉ MAKROMYCÉTY V SMREKOVÝCH 
MONOKULTÚRACH NA BÝVALÝCH NELESNÝCH PÔDACH 

LOKALITY VRCH DOBROČ V MINULOSTI – 1. ETAPA VÝSKUMU 
 

Wood-destroying Macromycetes of Norway Spruce Monocultures 
on Former Non-Forest Soils of the Locality Vrch Dobroč Hill in the 

Past – 1st Research Phase 
 

Ivan Mihál – Eva Luptáková 

 
Total 60 wood-destroying macromycetes species has been 
determined in the spruce monocultures growing on former non-forest 
lands. Total 8 lignoparasitic species (Armillaria ostoyae, Fomitopsis 
pinicola, Heterobasidion annosum, Neonectria fuckeliana, 
Schizophyllum commune, Stereum sanguinolentum, Trichaptum 
abietinum and Verticillium sp.) and other 52 lignicolous saprotrophic 
species were identified. From 21 to 29 species of wood-destroying 
fungi occurred on six research plots. The highest values of frequency 
of wood-destroying fungi were obtained in the oldest age stands, 
where there is sufficient of wood substrate and various kinds of wood-
destroying fungi there occurred regularly. On the contrary, in the age 
of the youngest stands where the wood substrate not present in 
sufficient quantities, the wood-destroying species do not occur often. 
Among the most dominant fungi we can be included Calocera viscosa, 
Dacrymyces stillatus and Hypholoma fasciculare. The rot of spruce in 
the first 14 years of the crop development was almost negligible, while 
in the 23 year old stands amounted rot to 28 %. The most dangerous 
agents of rot Armillaria ostoyae and Heterobasidion annosum started 
its fructification for the first time in 33 years spruce stands.  

 
Key words: drevokazné makromycéty, smrekové monokultúry, nelesné pôdy, Stredné Slovensko. 
 
Kontakt: Ústav ekológie lesa SAV, Ľudovíta Štúra 2, 960 53 Zvolen. E-mail: mihal@savzv.sk.  

 

ÚVOD  
 

Výsledky výskumu mykoflóry v smrekových monokultúrach často slúžia ako dôležitá 

komparácia pre výskum mykoflóry v prirodzených smrečinách, resp. prirodzených 

zmiešaných lesoch. Okrem porovnávania dynamiky a sukcesie druhovej diverzity, 

abundančných, fruktifikačných a produkčných pomerov terestrických saprotrofných a 

ektomykoríznych húb medzi kultúrnymi a pôvodnými smrečinami, majú veľký význam aj 

drevoznehodnocujúce (lignikolné) druhy húb v uvedených typoch smrečín. V podmienkach 

smrekových monokultúr na bývalých nelesných pôdach na lokalite Vrch Dobroč boli okrem 

iných ekofyziologických skupín makromycét skúmané aj mykocenózy 

drevoznehodnocujúcich húb (napr. Gáper 2005, Gáper, Mihál 2008, Mihál 2005a). 
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V príspevku uvádzame vybrané mykocenologické pomery drevoznehodnocujúcich 

makromycét determinovaných na mykologických výskumných lokalitách v porastoch 

kultúrnych smrečín rôzneho veku na lokalite Vrch Dobroč, ktoré sú výsledkom výskumu 

počas rokov 1989 až 2003, čo v súčasnosti môžeme označiť za 1. etapu výskumu 

drevoznehodnocujúcich makromycét na lokalite Vrch Dobroč. 

 

 

METODIKA 
 

Mykologický výskum drevoznehodnocujúcich makromycét prebiehal na šiestich 

trvalých výskumných plochách (TVP), situovaných v rôznovekých smrekových 

monokultúrach na bývalej nelesnej pôde na lokalite Vrch Dobroč. Predmetná lokalita sa 

nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria, vo Veporských vrchoch, v polesí Lesného 

závodu Kriváň, v prameništnej oblasti Ipľa (48o 32´ N, 19o 34´ E). Základné charakteristiky 

jednotlivých TVP uvádzame v Tab. 1. 

 Počas terénnych výskumov boli v porastoch TVP zaznamenávané viaceré ekologické 

charakteristiky mykocenóz drevoznehodnocujúcich húb (druhová diverzita, abundancia 

a distribúcia plodníc, sukcesia a dominancia druhov, produkcia biomasy plodníc, ekotrofické 

charakteristiky a pod.). Konkrétne metodické postupy hodnotenia mykoflóry a charakteristiku 

skúmaných lokalít na lokalite Vrch Dobroč uvádzajú napr. Gáper (2005), Gáper, Lizoň 

(1997), Gáper, Mihál (2008), Mihál (2005a, 2005b). 

 

Tab. 1 Charakteristika mykologických trvalých výskumných plôch (TVP) na Vrch Dobroči 

Charakteristika A B C D E F 

Rok zalesnenia 1965 1965 1982 1989 1965 1965 

Drevina smrek smrek smrek smrek smrek smrek 

Rozmery plochy (m) 125 x 10 125 x 10 41,66 x 30 35,4 x 35,3 40,3 x 31 39 x 32 

Výmera (m2) 150 1250 1250 1250 1250 1250 

Spon výsadby (m) 1,4 x 1,4 1,4 x 1,4 1,4 x 1,4 1,9 x 1,2 1,4 x 1,4 1,4 x 1,4 

Vek porastu (rok 2005) 40 40 (10) 22 16 40 40 

Počet stromov v 1997 178 220 630 565 neuvedené neuvedené 

Lesnícke zásahy (do 

1993) 

prerezávka, 

prebierka 

prerezávka, 

prebierka 
bez zásahov vyžínanie 

prerezávka, 

prebierka 

prerezávka, 

prebierka 

Nadmorská výška (m) 820 - 835 820 - 835 810 - 815 860 850 - 865 855 - 865 

Expozícia JZ JZ JZ V JV JZ 

pH pôdy (H2O) v 1994 4,28 4,56 5,44 5,27 neuvedené neuvedené 

Pôdy typ 
kambizem 

typická 

kambizem 

typická 

kambizem 

typická 

kambizem 

typická 

kambizem 

typická 

kambizem 

typická 

Humusová forma 
mulový 

moder 

mulový 

moder 

mulový 

moder 

mulový 

moder 

mulový 

moder 

mulový 

moder 

Geologický podklad granodiorit granodiorit granodiorit granodiorit granodiorit granodiorit 

Poznámky:  

V rokoch 1993 až 1994 boli TVP A a B značne poškodené vetrovými a snehovými víchricami. V dôsledku toho, 

bola TVP B úplne zničená a TVP A značne poškodená. V rámci pokalamitných opatrení bol z TVP B porast 

odstránený a v roku 1995 tu boli vysadené sadenice smreka, ktoré v roku 2005 dosiahli vek 10 rokov. Pred 

rokom 1993 boli v poraste TVP A, E a F realizované prerezávky a prebierka, pričom vyťažené stromy boli 

z porastu odstránené. Pred rokom 1993 boli v poraste TVP B realizované prerezávky a čiastočná prebierka, 

pričom vyťažené stromy boli ponechané v poraste. Porasty na TVP C a D boli vysadené jamkovou metódou. 

Sadenice na TVP D pochádzli z imisne tolerantného klonu oravskej proviniencie, rozmnožené boli vegetatívne.  
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VÝSLEDKY  
 

Celkovo bolo na mykologických TVP na lokalite Vrch Dobroč od roku 1989 do roku 

2003 determinovaných 60 drevoznehodnocujúcich druhov makromycét, čo z celkového počtu 

195 zaznamenaných druhov makromycét tvorilo 30,8 % druhov. Z uvedeného počtu bolo 8 

lignoparazitických druhov (4,1 %) a 52 lignikolných saprotrofných druhov (26,6 %). 

Druhové spektrum drevoznehodnocujúcich makromycét z lokality Vrch Dobroč je 

nasledovné: 

ASCOMYCOTA: 

Durella commutata Fuckel, Hyaloscypha aurieliella (Nyl.) Huhtinen, 

Lachnellula occidentalis (G. G. Hahn & Ayers) Dharne, Nectria cinnabarina 

(Tode) Fr., Neonectria fuckeliana (C. Booth) Castl. & Rossman, Rutstroemia 

bulgaroides (Rabenh.) P. Karst., Verticillium sp. (anamorfa) 

BASIDIOMYCOTA: 

Armillaria ostoyae (Romagn,.) Herink, Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., 

Calocera viscosa (Pers.) Fr., Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm., Dacrymyces 

stillatus Nees, Daedalea quercina (L.) Pers., Exidia glandulosa (Bull.) Fr., E. 

pithya (Alb. & Schwein.) Fr., Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., Galerina 

marginata (Batsch) Kühner, G. tibiicystis (G. F. Atk.) Kühner, Gloeophyllum 

abietinum (Bull.) P. Karst., Gymnopilus sapineus (Fr.) Murrill, Heterobasidion 

annosum (Fr.) Bref., Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire, Hymenopellis 

radicata (Relhan) R. H. Petersen, Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk, 

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm., H. fasciculare (Huds.) P. Kumm., H. 

lateritium (Schaeff.) P. Kumm., Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst., 

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr., Lenzites betulina (L.) Fr., Lycoperdon 

pyriforme Schaeff., Merulius tremellosus Schrad., Mycena epipterygia (Scop.) 

Gray, Panellus stipticus (Bull.) P. Karst., Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. & 

Ryvarden, Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm., P. spumosa (Fr.) Singer, 

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer, Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. & 

Kovalenko, Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer, Pluteus cervinus (Schaeff.) P. 

Kumm., Postia caesia (Schrad.) P. Kumm., P. fragilis (Fr.) Jülich, P. stiptica 

(Pers.) Jülich, Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer, Schizophyllum 

commune Fr., Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar, Sphaerobolus stellatus 

Tode, Stereum hirsutum (Willd.) Pers., S. sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr., 

Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer, Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél., 

Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara, Trametes hirsuta (Wulfen) Llyod, T. 

versicolor (L.) Lloyd, Tremella encephala Pers., Trichaptum abietinum (Dicks.) 

Ryvarden, Tricholomopsis decora (Fr.) Singer, T. rutilans (Schaeff.) Singer. 

 

Ako lignoparazitické huby sa vyskytovali druhy Armillaria ostoyae, Fomitopsis 

pinicola, Heterobasidion annosum, Nectria cinnabarina, Neonectria fuckeliana, 

Schizophyllum commune, Stereum sanguinolentum, Trichaptum abietinum, Verticillium sp. 

Uvedené druhy sa v porastoch TVP vyskytovali nielen ako lignoparazitické druhy priamo na 

živých stromoch ale boli zaznamenané aj ako lignikolné saproparazity, t. j. vyskytovali sa aj 

na odumierajúcom alebo mŕtvom dreve stromov. Všetky ostatné horeuvedené druhy sa 

v porastoch TVP vyskytovali ako lignikolné saprotrofné huby. 

Počas doby výskumu sme v porastoch jednotlivých TVP zistili výskyt niektorých 

parazitických druhov makromycét (Tab. 2). V porovnaní s celkovou početnosťou druhovej 

diverzity zistenej na jednotlivých TVP môžeme konštatovať veľmi nízku početnosť 

parazitických druhov (od 3 druhov na TVP C a D po 6 druhov na TVP F). Dynamiku počtu 
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determinovaných druhov na jednotlivých TVP uvádzame na Obr. 1, kde vidno pomerne 

vyrovnaný trend počtu druhov na jednotlivých TVP (od 21 druhov na TVP C po 29 druhov na 

TVP F). Zároveň tu uvádzame aj dynamiku frekvencie výskytu druhov na jednotlivých TVP, 

t.j. počet záznamov o prezencii druhov na danej TVP počas doby výskumu. Z Obr. 1 vidno, že 

najvyššie hodnoty frekvencie výskytu boli na TVP A, B a TVP E, F - teda na najstarších 

plochách, kde bol dostatok drevného substrátu a viaceré drevoznehodnocujúce druhy tu boli 

stálou súčasťou mykocenózy a vyskytovali sa tu pravidelne. Naopak, na TVP C a D, kde 

drevný substrát nebol prítomný v dostatočnom množstve sa takéto druhy nevyskytovali často.  

 

Tab.  2 Výskyt parazitických drevokazných makromycét na jednotlivých TVP  
Druhy A B C D E F Ekofyziológia 

Armillaria ostoyae      * LP 

Fomitopsis pinicola * *   * * LP 

Heterobasidion annosus     * * LP 

Neonectria fuckeliana  * *    TP 

Schizophyllum commune * *  *  * LP 

Stereum sanguinolentum * * *  * * LP 

Trichaptum abietinum * * * * * * LP 

Verticillium sp.    *   TP 

Spolu 4 5 3 3 4 6  

Poznámky:  LP - lignikolný parazit, TP - tracheomykózny (vaskulárny) parazit 
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Obr. 1 Dynamika početnosti determinovaných druhov a početnosti záznamov (frekvencie 

výskytu) drevoznehodnocujúcich makromycét na jednotlivých TVP 

 

Drevoznehodnocujúce huby na jednotlivých TVP boli v procese sukcesie často 

zastúpené aj v skupine najdominantnejších makromycét. Keď sa obmedzíme iba na skupinu 

drevoznehodnocujúcich húb, tak medzi najdominantnejšie huby často patrili také druhy, 

ktorých výskyt na jednotlivých TVP bol častý a pravidelný a/alebo produkovali množstvo 

plodníc. Skupinu najdominantnejších drevoznehodnocujúcich húb na jednotlivých TVP 

uvádzame v Tab. 3, z ktorej vidno, že medzi najdominantnejšie huby patrili napr. druhy 

Calocera viscosa, Dacrymyces stillatus a Hypholoma fasciculare.  
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Tab. 3 Najdominantnejšie drevoznehodnocujúce druhy makromycét na jednotlivých TVP 
TVP Najdominantnejšie drevoznehodnocujúce druhy 

A Calocera viscosa, Dacrymyces stillatus, Fomitopsis pinicola, Gymnopilus hybridus, Hypholoma 
fasciculare, Rhodocollybia maculata, Trichaptum abietinum  

B Calocera viscosa, Dacrymyces stillatus, Fomitopsis pinicola, Hypholoma fasciculare, Pleurocybella 
porringens, Trichaptum abietinum, Postia fragilis  

C Neonectria fuckeliana, Lentinus arcularius, Sphaerobolus stellatus 

D Bjerkandera adusta, Daedalea quarcina, Hypholoma fasciculare, Schizophyllum commune, Stropharia 
aeruginosa,Trametes hirsuta, Trametes versicolor  

E Dacrymyces stillatus, Hypholoma faciculare, Mycena epipterygia, Postia caesia 

F Calocera viscosa, Dacrymyces stillatus, Hypholoma fasciculare, Mycena epipterygia, Rhodocollybia 
maculata, Tricholomopsis decora, Postia caesia 

 

 

DISKUSIA 
 

Medzi tzv. "klasické" parazitické huby smrekových porastov môžeme zaradiť druhy 

Fomitopsis pinicola, Heterobasidion annosus, Stereum sanguinolentum a Trichaptum 

abietinum. Tieto huby sa na TVP vyskytovali pomerne často, pričom častejšie rástli ako 

saproparaziti na odumretých alebo odumierajúcich kmeňoch smrekov. Ich parazitický výskyt 

na živých smrekoch bol menej častý. Napr. druh S. sanguinolentum je v podmienkach 

mladších smrečín často spájaný s poškodzovaním kôry smrekov jeleňou zverou. Čermák - 

Strejček (2007) zistili, že v 40-ročných smrekových porastoch bolo 7348 stromov (44 %) z 

celkového počtu 16700 hodnotených stromov poškodených lúpaním a ohryzom jeleňou 

zverou. Následnou infekciou rán parazitom S. sanguinolentum bolo postihnutých 4997 

stromov (30 %) z celkového počtu jeleňmi poškodených stromov. Rany na kôre smrekov po 

poškodení jeleňou zverou sú často infikované tzv. "ranovými" hubovými parazitmi, akým je 

aj druh S. sanguinolentum. 

Zaujímavý bol parazitický výskyt druhu Neonectria fuckeliana na TVP C. Tento druh 

patrí do širokej skupiny tracheomykóznych parazitov rodu Nectria s. l., parazitujúcich na 

rôznych lesných drevinách. Ďalším tracheomykóznym druhom zaznamenaným v mladých 

smrekových porastoch VDO Vrch Dobroč bol Verticillium sp. (potvrdený v smrečinách VDO 

Vrch Dobroč Dr. Heškom v roku 1994 - in litt.). Druhy rodu Verticillium sp. majú výrazne 

negatívny vplyv na prežívanie mladých smrečín, nakoľko po infekcii týmito 

tracheomykóznymi parazitmi dochádza k odumieraniu vrcholových terminálov smrekov a 

následnému usychaniu celých jedincov. Zúbrik et al. (1994) uvádzajú postupné doznievanie 

hromadného odumierania smrekov od hlavného terminálu, ktoré je sprevádzané hubami 

Botrytis cinerea, Gremmeniella abietina, Verticillium albo-atrum, za sprievodu rôzneho 

cicavého a bodavého hmyzu, pričom k takémuto ochoreniu sú disponované všetky dreviny po 

periódach veľkého sucha.  

Nepochybne zaujímavý bol aj parazitický výskyt druhu Schizophyllum commune, 

ktorý, aj keď sa vyskytuje i v smrekových porastoch, je považovaný za dominantnú hubu 

najmä bukových porastov. Podľa autorov Bondarceva - Parmasto (1986) je druh S. commune 

typickou saprotrofnou hubou s možnosťou parazitického výskytu najmä v povrchových 

poraneniach stromov. Zároveň uvedení autori pokladajú tento druh za xerofilnú hubu, 

vyhľadávajúcu substrát na suchých a slnečných miestach. Janitor, Vizárová (1994) opisujú S. 

commune ako paraziticko - saprotrofný druh. Parazitický výskyt tohto druhu sme okrem iných 

TVP zistili najviac na smrekoch v porastovej stene na TVP A, ktorá po sanácii TVP B bola 

odkrytá a vystavená priamemu slnečnému žiareniu.  

Azda za najväčšie nebezpečenstvo v kultúrnych smrečinách je oprávnene považovaná 

podpňovka smreková -  Armillaria ostoyae. V porastoch TVP sa A. ostoyae nezaznamenala 
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počas dlhých deviatich rokov výskumu. V roku 1998 sme na okraji TVP F zistili výskyt 41 

plodníc, pričom v nasledujúcom roku 1999 už priamo v poraste TVP F vyprodukoval tento 

druh 28 plodníc. Najmä v roku 1999 bol zaznamenaný parazitický rast plodníc priamo na 

koreňových nábehoch smrekov. Výskyt A. ostoyae v porastoch Vrch Dobroč by nebol až taký 

neočakávaný, nakoľko z hľadiska pôdnej humifikácie na tejto lokalite prevláda mullový 

moder, na ktorom podľa Máleka (1967) a Risbetha (1982) podpňovka prechádza na 

parazitický spôsob výživy. Podobne, aj Konôpka (1992) sledoval zvýšenú hnilobnosť 

smrekových porastov, ktoré rástli na bývalých poľnohospodárskych pôdach s dobrou 

humifikáciou. Černý (1989) a Jankovský (1995) uvádzajú parazitický výskyt A. ostoyae 

prevažne na oslabených alebo prestarnutých drevinách a prípadný masový výskyt v 

smrekových monokultúrach vysvetľujú ich vysádzaním v podmienkach okraja optimu 

výskytu smreka, kde však smrek trpí letným suchom a nedostatkom zrážok.  

Problematika hnilobnosti lesných drevín, zvlášť v monokultúrnych smrečinách, je 

dobre známa nielen mykológom ale aj odborníkom v lesohospodárskej praxi. Častým 

dôsledkom vysokej hnilobnosti takýchto porastov sú snehové a veterné kalamity. Vicena - 

Vokroj (1991) skúmali vplyv hniloby na odolnosť stromov voči zlomeniu snehom. Zistili, že 

hniloba do veľkej miery znižuje stabilitu postihnutých stromov. Podstatne viac boli zlomami 

ohrozené stromy s povrchovými hnilobami, ktoré postupovali z obvodu kmeňa do miest 

poranení a menej boli ohrozené stromy, u ktorých sa vyskytovala tzv. stredová hniloba, 

postupujúca zväčša od koreňov do kmeňa. Význam a stupeň hnilobnosti v smrekových 

porastoch na Vrch Dobroči skúmali Gáper, Mihál (2008), ktorí zistili, že hnilobnosť smrečín 

v prvých 14 rokoch vývoja porastov bola prakticky zanedbateľná, pričom v 23 ročných 

porastoch predstavovala 28 %. Najnebezpečnejší pôvodcovia hnilôb Armillaria ostoyae a 

Heterobasidion annosum po prvýkrát fruktifikovali v 33 ročných smrekových porastoch. 

 

 

ZÁVER 
 

V podmienkach smrekových monokultúr rastúcich na bývalej nelesnej pôde bolo 

determinovaných 60 drevoznehodnocujúcich druhov makromycét, čo z celkového počtu 195 

zaznamenaných druhov makromycét tvorilo 30,8 % druhov. Z uvedeného počtu bolo 8 

lignoparazitických druhov (4,1 %) a 52 lignikolných saprotrofných druhov (26,6 %). Ako 

lignoparazitické huby sa vyskytovali druhy Armillaria ostoyae, Fomitopsis pinicola, 

Heterobasidion annosum, Nectria cinnabarina, Neonectria fuckeliana, Schizophyllum 

commune, Stereum sanguinolentum, Trichaptum abietinum, Verticillium sp. Na šiestich 

výskumných plochách sa vyskytoval viac-menej vyrovnaný počet druhov (od 21 do 29 

druhov). Najvyššie hodnoty frekvencie výskytu drevoznehodnocujúcich húb boli vo vekovo 

najstarších porastoch, kde bol dostatok drevného substrátu a viaceré drevoznehodnocujúce 

druhy tu boli stálou súčasťou mykocenózy a vyskytovali sa tu pravidelne. Naopak, vo vekovo 

najmladších porastoch, kde drevný substrát nebol prítomný v dostatočnom množstve sa takéto 

druhy nevyskytovali často. Medzi najdominantnejšie huby patrili napr. druhy Calocera 

viscosa, Dacrymyces stillatus a Hypholoma fasciculare. Hnilobnosť smrečín v prvých 14 

rokoch vývoja porastov bola prakticky zanedbateľná, pričom v 23 ročných porastoch 

predstavovala 28 %. Najnebezpečnejší pôvodcovia hnilôb Armillaria ostoyae a 

Heterobasidion annosum po prvýkrát fruktifikovali v 33 ročných smrekových porastoch. 

2. etapa mykologického výskumu na lokalite Vrch Dobroč: 

Monitoring mykocenóz v rôznovekých smrekových porastoch na lokalite Vrch Dobroč bude  

pokračovať aj počas rokov 2016 až 2019 v rámci tzv. 2. etapy mykologického výskumu tohto 

územia. V máji 2016 boli v rôznovekých smrekových porastoch založené série nových 

mykologických TVP (A1, A2, A3 – plochy v 15 až 20-ročných porastoch, B1, B2, B3 – 
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plochy v 25 až 30-ročných porastoch a C1, C2, C3 – plochy v 45 až 50-ročných porastoch). 

Na uvedených nových TVP sa pre najbližšie obdobie plánuje pokračovať v hodnotení 

dynamiky druhovej diverzity makromycét (aj drevoznehodnocujúcich húb) a vybraných 

mykocenologických faktorov (abundancia a distribúcia plodníc, dominancia a sukcesia 

druhov, ekotrofia, produkcia biomasy plodníc). Zároveň sa bude venovať väčšia pozornosť 

hodnoteniu abiotických faktorov skúmaného prostredia (merania pôdnej vlhkosti, pH, 

stanovenie štruktúry a zrnitosti pôdy, obsahu biogénnych prvkov, pomeru C/N, množstvo 

humusu, atď.) Plánuje sa zhodnotiť zdravotný stav smrekových porastov (žltnutie a defoliácia 

asimilačných orgánov metodikou ICP – Forest) ako aj úroveň fytopatologického ataku 

porastov (abiotické poškodenia kmeňov smrekov na výskumných plochách). V rámci 

autekologických pozorovaní sa plánuje výskum fylogenetickej príbuznosti a taxonomickej 

validity vybraných rodov a druhov makromycét pomocou molekulárno-genetických metód, 

(napr. rodov Armillaria s. l., Heterobasidion s. l., Laccaria s. l. a Scutellinia s. l.). Pri 

výskume drevoznehodnocujúcich húb sa bude kvantifikovať aj objem mŕtvej drevnej hmoty 

a jej stupeň hnilobnosti. 
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INDIKAČNÉ DRUHY MAKROMYCÉTOV NA HRUBOM MŔTVOM 
DREVE JEDLE BIELEJ (Abies alba) V DVOCH PRÍRODNÝCH 

LESOCH SLOVENSKA 

 

Indicator Macromycetes Species on the European Silver Fir (Abies 
alba) Coarse Woody Debris in Two Natural Forests in Slovakia 

 
Vladimír Kunca 

 
Fungi, as other organisms as well, often occur at specific conditions 
and thus can indicate features and structural properties of different 
ecosystems. In Europe some fungi bioindicators of forest ecosystems 
are known, especially in old-growth forests. The presence of fungal 
species of three lists of indicator species of fir forests was compared 
with the collections of sporocarps in two natural forests with presence 
of Silver fir (Abies alba). From almost a hundred species identified on 
fir coarse woody debris until now, 17 of 31 indicator species of the lists 
were found. However, some of species of the lists still were not 
collected in Slovakia.  
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ÚVOD  
 

Prírodné lesy a pralesy poskytujú podmienky na výskyt všetkých druhov húb, tak 

mykoríznych (huby viazané na korene zelených rastlín) ako aj saprofytických (žijúce z 

rozkladu organického materiálu ako napr. drevo) húb. Rovnako je v nich na relatívne malom 

území zabezpečená aj pestrosť rôznych ekologických, hlavne klimatických, podmienok cez 

neustálu prítomnosť a striedanie tzv. vývojových štádií lesov, teda rôznych výškovo a vekovo 

rozdielnych skupín stromov na menších plochách v lese. Tam neustále prebieha zrod 

a umieranie stromov, a tak sa hneď objavujú nové generácie v priestore, kde napríklad práve 

padol niekoľko sto rokov starý strom. 

V prípade lesov s jedľou bielou (Abies alba) ide navyše o špecifický prípad, keďže tá 

je vo všeobecnosti v Európe na ústupe a jej aj nerovnomerné zastúpenie v lesoch nikdy nebolo 

tak vysoké ako napr. v prípade buka a smreka. Zvlášť pôvodné a nenarušené lesné 

ekosystémy s významnejším zastúpením jedle nie sú bežné, ale skôr vzácnosťou. V strednej 

Európe sú navyše len výnimočne dostupné údaje o výskyte a druhovom zložení húb na 

jedľovom dreve. Z komplexnejších prác Bernicchia et al. (2007) uvádzajú 190 druhov 

drevoosídľujúcich druhov húb z radu Aphyllophorales na jedli bielej z Talianska. Niektoré 

z nich sú podľa nich v Európe veľmi vzácne a majú indikačný potenciál. 
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PROBLEMATIKA PRÁCE 
 

Rôzne organizmy sa už pomerne dlho využívajú na indikáciu hlavne kvality a stavu 

ekosystémov (napr. Kranabetter et al. 2009). Často však svojím výskytom v určitom biotope 

poukazujú na špecifickú vlastnosť prostredia alebo kombináciu takýchto daností. V období 

výrazne znečisteného ovzdušia sa často v monitoringu uplatňovali bioindikátory, ktoré 

znečisťujúce látky z prostredia prijímali a hromadili vo svojich telách a ich častiach bez ich 

viditeľného poškodenia. Takými boli napr. aj plodnice klobúkatých húb. Je všeobecne známe, 

že práve aj veľmi obľúbené a zberané plodnice druhov húb, akými sú bedle, plávky, 

suchohríby, ale aj hríb smrekový, absorbujú veľmi ľahko ťažké kovy z prostredia. Aj práve 

kvôli tomu sa huby uplatňujú ako indikátory v monitoringu stavu životného prostredia (Pavlík 

2002, Vávrová 2004). 

Porovnaním biodiverzity húb pralesov a hospodárskych lesov je zrejmé, že z hľadiska 

spôsobu výživy je druhové spektrum a početnosť húb v pralesovitých spoločenstvách odlišné 

od húb v hospodárskych lesoch. Podstatným rozdielom medzi lesmi s charakterom pralesov 

a intenzívne obhospodarovanými lesmi sú huby rastúce na dreve. Viditeľným rozdielom je 

najmä vyššia početnosť aj druhová diverzita plodníc týchto húb v pralesoch, najmä z dôvodu 

prítomnosti stojaceho aj ležiaceho mŕtveho dreva v rôznych štádiách rozkladu. Termín 

„drevokazné huby“ nenapĺňa v takýchto lesoch svoj význam a ani uplatnenie. Takéto huby 

práve zabezpečujú neustálu premenu mŕtvej, hlavne drevnej hmoty na jednoduchšie látky, 

ktoré sú potom z pôdy dostupné pre ďalšie organizmy a teda život v lese, napr. pre iné 

rastliny, akými sú opäť aj stromy. Pritom najmä podhubie saprofytických, avšak aj 

mykoríznych, makromycétov zabezpečuje všetky fázy rozkladu odumretého dreva a jeho 

premenu na pôdu. V hospodárskych lesoch je prítomnosť odumretej biomasy dreva 

minimalizovaná činnosťou človeka a tzv. drevokazné huby sú považované za škodlivé. 

V našich podmienkach sú výskumy, pri ktorých je porovnávanie spektra druhov húb 

v rôznych typoch lesov výnimočné. Avšak Bučinová et al. (2010) načrtli v našich 

podmienkach novú metodiku ekosystémového výskumu dynamiky lesa, kde sa okrem 

druhového zloženia fytocenózy sleduje aj výskyt makromycétov (vrátane podzemných štádií 

pomocou molekulárnych metód) v spojení s dendrometrickými, mikroklimatickými 

a pedologickými ukazovateľmi. Cieľom bolo zisťovanie vplyvu hospodárskych zmien 

porastov na druhovú diverzitu bylín a makromycétov, ktoré zároveň poslúžili ako indikátory. 

Jedným z najznámejších a najviac používaných zoznamov indikačných druhov húb 

navrhli Christensen et. al. (2004). Po dlhodobom výskume v európskych lesoch uviedli súpis 

21 druhov, ktorých výskyt má poukazovať na, a pomôcť identifikovať, významné európske 

bukové lesy, často pralesovitého charakteru. Predpokladom vzniku takéhoto zoznamu bol 

predpoklad, že drevoosídľujúce huby môžu poskytnúť relevantné informácie o celkovej 

biodiverzite a ekologickej kontinuite takýchto lesov. V rámci celoeurópskeho overovania 

návrhu týchto druhov, kde sa posudzovali aj bukové pralesy Svetového prírodného dedičstva 

UNESCO v Poloninách, ako najlepšie vyšli práve naše pralesy Stužica a Rožok so 17 druhmi 

z celkového počtu 24 druhov navrhnutých pre indikáciu prírodnej hodnoty európskych 

bukových lesov. Spolu s Havešovou ich tak Adamčík et al. (2007) zaraďujú medzi 

najhodnotnejšie bukové lesy v Európe. Podľa najnovších výsledkov (Adamčík et al. 2016) 

však už zo Stužice evidujeme 19 takýchto druhov. 

Z týchto našich území naznačujú vzácny a výnimočný výskyt niektorých druhov húb 

viazaných na jedľu aj Kuthan et al. (1999). Holec (2008) navyše vyzdvihuje význam 

Východných Karpát, ktoré by podľa neho mohli byť najlepším útočiskom pre vzácne 

(lignikolné) huby, ktoré sú často bioindikátormi horských bukových a zmiešaných lesov 

Európy. Zároveň uvádza 10 druhov húb zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktoré môžu byť 

považované za bioindikátory prírodných lesov. 
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Mykologický výskum našich pralesov bol do určitej miery obmedzený a orientoval sa 

často len na naše najznámejšie pralesovité lokality – Dobročský prales (Kotlaba, Pouzar 1962, 

Vampola, Pouzar 1993, Glejdura 2002), Badínsky prales (Kotlaba 1984, Kotlaba et al. 1995) 

a Stužica (Kuthan et al. 1999, Ripková et al. 2007). Takmer vždy takýto výskum prebiehal len 

nepravidelne, alebo len ako jednorazový prieskum. Avšak akýkoľvek mykologický výskum, 

hlavne ten v našich prírodných rezerváciách s prevahou lesných ekosystémov má svoj veľký 

význam (Vaník, Pavlík 2000). 

Huby sú veľmi dobrými indikátormi stavu a zmien celých ekosystémov (napr. Fellner 

1993, Pavlík 1998). V prírodných lesoch a pralesoch potvrdzujú pôvodnosť, zachovalosť 

a vyváženosť ekologických podmienok. Je zrejmé, že v lesoch sa ako indikátory najlepšie 

uplatňujú drevoosídľujúce (lignikolné) huby. Christensen et al. (2004) poukázali na to, že 

prítomnosť indikačných druhov sa len slabo vzťahuje na množstvo mŕtveho dreva. Výskyt 

mykoríznych húb, medzi ktoré sa napr. zaraďuje väčšina hubármi obľúbených húb, je dosť 

špecifický a často sa vzťahuje na kombináciu viacerých faktorov prostredia. Ich podiel je 

v prírodných lesoch a pralesoch zvyčajne typicky nižší a veľakrát dominujú práve 

saprofytické huby rastúce na dreve (Glejdura et al. 2011).   

 

 

METODIKA 
 

Monitoring výskytu plodníc na padnutých kmeňoch jedle bielej začal začiatkom roka 

2014 v dvoch pôvodných lesných ekosystémoch Kremnických vrchov. Ide o Národnú 

prírodnú rezerváciu Badínsky prales (BP) a NPR Mláčik (M). Podľa klasifikácie „old-growth 

forests“ z práce Holec a Kříž (2013) usudzujeme, že ide celkovo alebo v niektorých častiach 

dotknutých území o prírodné až prírode blízke lesy. 

Pre BP sú typické nasýtené kambizeme na sopečných horninách a tufoch s prevahou 

andezitu a pre M andické kambizeme. Nadmorská výška v BP sa pohybuje od 700 do 850 m 

n. m. s prevažujúcou SV expozíciou svahov a v M 690 − 960 m n. m. s JZ expozíciou. 

Klimatické podmienky sa dajú charakterizovať cez priemernú ročnú teplotu a zrážky takto: 

BP: 5,3 – 5,8 °C, 850 – 950 mm; M: 5,0 – 5,5 °C, > 1000 mm. Lesné ekosystémy na 

lokalitách predstavujú bukové a jedľovo-bukové lesy s javorom mliečnym, javorom horským, 

jaseňom štíhlym a brestom horským. Na obidvoch lokalitách, kde sa monitorujú padnuté 

kmene, sa navzájom v rôznej miere kombinujú lesné spoločenstvá Fagetum typicum, Abieto-

Fagetum nst a Fageto-Aceretum (Saniga et al. 2012, Vencurik et al. 2012). 

Padnuté kmene jedle bielej boli na každej lokalite vybrané polonáhodne so zámerom 

zahrnúť všetky nami definované kategórie, čo sa týka dvoch kritérií: rôzny priemer kmeňa 

a všetky štádiá rozkladu dreva. Kmene stredných rozmerov a stredného štádia rozkladu vo 

všeobecnosti v lesných porastoch prevažovali. Monitorujeme 42 kmeňov v Badínskom 

pralese a 44 kmeňov na Mláčiku v štruktúre zrejmej z Tabuľky 1. 

 

Tab. 1 Počty padnutých, monitorovaných kmeňov vzhľadom na štádium rozkladu a priemer 

kmeňa v dvoch prírodných lesoch 
Badínsky prales 

I. II. III. IV. V. 
štádium rozkladu 

menej ako 50 cm d1,3 3 5 6 4 3 

viac ako 50 cm d1,3 5 4 6 3 3 

Mláčik 
I. II. III. IV. V. 

štádium rozkladu 

menej ako 50 cm d1,3 3 6 5 4 3 

viac ako 50 cm d1,3 5 5 6 4 3 
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Do celkového vyhodnotenia zahŕňame tieto parametre: priemer kmeňa v 1,3 m (BP: 

18-104 cm, M: 20-102 cm), prevažujúce štádium rozkladu dreva (I-V), spôsob padnutie 

kmeňa (zlom, vývrat), pokrytie kmeňa machom (%), pokrytie kmeňa kôrou (%), kontakt 

kmeňa s pôdou (ležiaci, visiaci), fragmentácia kmeňa (počet oddelených častí kmeňa). 

Štádium rozkladu dreva hodnotíme podľa práce Heilmann-Clausen (2001). 

Monitoring začal na začiatku roka 2014 a zahŕňa 7 návštev lokalít počas roka 

(každých ± 6 týždňov) od marca do novembra. Položky vybraných zberov plodníc sú uložené 

v súkromnom herbári autora (PVKU). Korticioidné huby a slizovky nie sú do monitoringu 

zahrnuté. 

Pokiaľ chceme použiť huby ako indikátory niektorých faktorov prostredia, nedá sa 

takéto hodnotenie realizovať len na základe jednej návštevy lokality, ale potrebné sú poznatky 

z celej vegetačnej sezóny, ale ešte lepšie za 3 – 5 sezón, čo umožní podchytiť aj druhy, ktoré 

nefruktifikujú každý rok alebo kompenzovať strohé výsledky počas rokov, kedy huby takmer 

nerastú (Holec 2005). V tomto príspevku sme použili a hodnotili údaje získané počas rokov 

2014 až polovice roka 2016.  

  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Zatiaľ dva a polročný monitoring jedľových kmeňov priniesol nálezy takmer 100 

druhov húb. V Tabuľke 2 uvádzame prehľad nálezov plodníc húb v dvoch lesov prírodného 

charakteru v porovnaní s troma zoznamami druhov húb s indikačným potenciálom alebo 

hodnotou viazaných na jedľu. 

Na kmeňoch jedlí rastie z druhov uvedených v Tabuľke 2 najčastejšie koralovec 

jedľový (Hericium alpestre). V obdobných podmienkach hospodárskych lesov sú plodnice 

výnimočné alebo úplne chýbajú. Na druhej strane, v horských pralesoch s jedľou sa veľmi 

vzácne vyskytuje (na Slovensku dve lokality) trúdnikovitá huba ohňovec Pouzarov (Phellinus 

pouzarii). Z lupeňovitých húb sú dosť zriedkavé a takmer výlučne viazané na 

najzachovalejšie lesy zvončekovce, zvončekovec sadzový (Hydropus atramentosus) 

a zvončekovec hnedoobrúbený (Hydropus marginellus). Vyskytujú sa zvlášť počas vlhkých 

rokov na značne rozloženom, hrubom dreve jedlí, príp. smrekov.  

Pod Pseudoplectania sp. sa môže skrývať aj typicky skôr nedrevný druh P. nigrella. 

Na mŕtvom jedľovom dreve však skôr typicky rastie P. melaena, ktorá sa najčastejšie 

vyskytuje v pralesovitých spoločenstvách (Holec, Kříž 2013), ale niekedy aj priamo na dreve 

jedlí rastie aj nedávno opísaná P. lignicola (Glejdura et al. 2015). P. melaena sa našla na 

obidvoch hodnotených lokalitách. Súhlasíme s názorom Holeca, Kříža (2013), že táto huba je 

dobrým indikačným druhom prírode blízkych až prírodných lesov a pralesov. 

Medzi vzácne druhy patrí aj relatívne nedávno opísaná Antrodia kmetii, ktorá bola 

u nás skôr známa pod menom amerického druhu Antrodia variiformis (Vlasák et al. 2013). Tú 

sme zatiaľ na nami skúmaných územiach typicky našli na len visiacich kmeňoch s priemerom 

menej ako 50 cm. Relatívne vzácna Clitocybula lacerata sa počas vhodných klimatických 

podmienok objavuje veľmi početne na kmeňoch. 

Takmer všetky vyššie uvedené, a na Slovensku nájdené druhy sú vďaka viazanosti na 

pralesovité spoločenstvá a prirodzené lesy výnimočné a vzácne. V zozname chránených húb 

podľa vyhlášky 158/2014 sú z nami nájdených druhov len Hydropus atramentosus a 

Pseudoplectania melaena. V Červenej knihe ohrozených druhov rastlín a živočíchov (Kotlaba 

et al. 1995) je Camarops tubulina, Hydropus atramentosus, Phellinus pouzarii a 

Pseudoplectania melaena. V Červenom zozname húb Slovenska (Lizoň 2001) sú: Camarops 

tubulina, Lentinellus vulpinus, Phellinus pouzarii, Pseudoplectania melaena a Skeletocutis 

odora. 
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Tab. 2 Prehľad výskytu indikačných druhov pôvodných jedľových lesov a pralesov na 

základe troch zoznamov a ich výskyt v NPR Badínsky prales a NPR Mláčik na jedľovom 

dreve (v zátvorke je uvedené aktuálne meno podľa Index Fungorum alebo podľa najnovších 

poznatkov) 
Taxón Parmasto  1997 Tortič 1998 Blaschke et al. 2009 

Anomoporia bombycina   - 

Antrodia variiformis 

(Antrodia kmetii) 
- BP, M - 

Bondarzewia mesenterica - BP, M BP, M 

Camarops tubulina - - BP 

Ceriporiopsis myceliosa 

(Anomoloma myceliosum) 
   

Dacryobolus karstenii - BP, M - 

Fomitopsis rosea - -  

Ganoderma carnosum - BP - 

Gymnopilus josserandii  

(G. subbellulus) 
- -  

Hapalopilus salmonicolor -  - 

Hericium alpestre - BP, M BP, M 

Hydropus atramentosus - - BP, M 

Hydropus marginellus - - BP, M 

Ischnoderma benzoinum - BP, M - 

Junghuhnia collabens   - 

Lentinellus vulpinus - - BP, M 

Oligoporus guttulatus 

(Postia guttulata) 
 - - 

Phellinus chrysoloma  -  - 

Phellinus nigrolimitatus -   

Phellinus pouzarii - BP BP 

Phlebia centrifuga BP BP BP 

Phlebia georgica -  - 

Podofomes trogii -   

Pseudoplectania sp. - - BP, M 

Pycnoporellus fulgens BP, M BP, M - 

Rigidiporus crocatus BP, M BP, M BP, M 

Skeletocutis jelicii 

(Ceriporiopsis jelicii) 
-  - 

Skeletocutis odora BP, M BP, M - 

Skeletocutis papyracea -  - 

Skeletocutis stellae   - 

Sparassis nemecii - BP - 

Vysvetlivky: „-“ – druh neuvádzaný v príslušnom zozname, BP – Badínsky prales, M – Mláčik 

 

Na druhej strane prekvapuje, že sme doposiaľ nenašli druh Ceriporiopsis myceliosa 

(Anomoloma myceliosum), ktorý je uvedený vo všetkých troch porovnávaných zoznamoch. 

Tento druh nie je podľa Lizoňa, Bacigálovej (1998) a Škublu (2003) nájdený na Slovensku. 

To isté platí aj pre Gymnopilus josserandii (G. subbellulus). Škubla (2003) zároveň uvádza na 

Slovensku len tri nálezy Anomoporia bombycina. Okrem historického nálezu Andreja Kmeťa 

je jeden z NPR Dobročský prales a ďalší zo Zádielskej doliny, známej nálezmi vzácnych 

druhov húb na mŕtvom dreve. Vo vyššie uvedenom diele, sú u nás známe Hapalopilus 

salmonicolor a Skeletocutis jelicii (pod menom Ceriporiopsis jelicii) len z jedného nálezu, 

Podofomes trogii uvádzaný ako Lasiochlaena trogii z troch nálezov. Ďalšie druhy, akými sú 

Phlebia georgica a Skeletocutis papyracea pravdepodobne ešte neboli na našom území 

nájdené a druh Oligoporus guttulatus (Vlasák, online) publikovaný. 
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Naše doterajšie poznatky by časom mohli rozšíriť zoznam indikačných druhov 

nenarušených lesov s jedľou v stredoeurópskom priestore. Rôzny zastúpenie nájdených a zo 

Slovenska známych druhov podľa uvedených zoznamov odráža aj rôzne prírodné a klimatické 

podmienky pre tvorbu zoznamov, napr. zoznam podľa Tortič (1998) je z južnej a Parmasto -

Parmasto (1997) zo severnej Európy. Niektoré druhy sú v našich podmienkach prednostne 

viazané skôr na smrek ako Phellinus chrysoloma a Phellinus nigrolimitatus. 

 

  

ZÁVER 
 

Huby ako indikátory prírodných podmienok a zachovalosti ekosystémov sa ukazujú 

ako veľmi vhodné organizmy. Zvlášť efektívne sa môžu uplatniť v prípade lesných a lúčnych 

spoločenstiev. Zoznam húb s bioindikačnou hodnotou môže byť veľmi prospešný pri 

cieľavedomých ochranných opatreniach zameraných na zachovanie najhodnotnejších 

ekosystémov.  
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PROJEKT EKOLOGICKÉHO SPRACOVANIA NEVYUŽÍVANEJ 
DENDROMASY DREVOKAZNÝMI HUBAMI 

 

Project of the Ecological Decomposition of Waste Dendromass  
by Wood-Destroying Fungi 

 
Martin Pavlíka – Ivan Lukáčikb – Ján Šulekc – Ivana Sarvašováb 

 
Actual research is aimed to waste dendromass of the broadleaved trees in 
various dimensions according to their presence in protected area the 
Arboretum Borova hora and to transform it for useful organic matter in 
relatively short time by aimed activity of wood-destroying fungi.  
The results we obtained during 10 years of research confirmed a manifold 
increase in the rate of waste wood (stumps, thin wood, thick wood, wood 
chips and little fragments) decomposition by oyster mushroom, shii-take 
and Judas´Ear activity. The possibility of successful application, perennial 
growing, and fruit body production of the wood-destroying fungi under 
natural, not sterile condition was also confirmed. Following the achieved 
results, we can make a statement that proper use of the abilities and 
attributes of wood-destroying fungi in given operating environment leads not 
only to enhancement of growth conditions for forest trees, to reinforce of the 
forest stands stability, but also to another option of generating the incomes 
from forest management. 

 
Key words: wooden window, decay, biological damage, wood protection, durability. 
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ÚVOD  
 

Huby sú veľmi dôležitou súčasťou a nenahraditeľnou podmienkou existencie a obnovy 

lesov. Veľká diverzita ich druhov, spolu s ich rôznymi ekologickými funkciami v prírode, sú 

základom stability lesných spoločenstiev. Stále väčšia pozornosť sa venuje ich úlohe v rámci 

vývoja lesa, jeho pestovania, ochrany či obnovy (Vaník a kol. 2001). Možnosti ich využitia 

v lesnom hospodárstve závisia od ich rôznych spôsobov života (saprofytické parazitické 

a symbiotické huby). 

Cieľom výskumu na demonštračnom objekte v Arboréte Borová hora od roku 2006 je 

sledovanie dekompozície rôznych veľkostných frakcií dreva buka, duba, brezy, osiky a hrabu 

v podmienkach blízkych podmienkam v lesnom poraste. Najmä študenti Lesníckej fakulty TU 

vo Zvolene tu majú možnosť pozorovať a testovať schopnosti drevokazných húb kolonizovať 

drevnú hmoty, rozkladať ju a pri tom produkovať veľmi kvalitné a žiadané plodnice.  
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METODIKA 
 

Hlavným zmyslom založenia demonštračných plôch bolo prezentovať dekompozičné 

schopnosti vybraných druhov drevokazných húb na rôznych veľkostných frakciách 

dendromasy priamo v prirodzených podmienkach lesného porastu (Pavlík 2008, 2012). 

Dendromasou boli spravidla zvyšky po ťažbe drevín na území Arboréta Borová hora, 

a čiastočne aj nevyužívaná drevná hmota z iných lesných porastov obhospodarovaných 

Vysokoškolským lesníckym podnikom Technickej univerzity vo Zvolene. 

Inokulum drevokazných húb bolo vyrobené z kultúr húb firmy MYKOFOREST- 

Martin Rajtar, Velčice. 

Demonštračné plochy v rámci areálu Arborétum Borová hora sú situované tak, aby 

nenarušovali estetický vzhľad a úpravu areálu, a zároveň spĺňajú ekologické podmienky, 

ktoré jednotlivé druhy húb pre svoju existenciu potrebujú. 

 

Frakcie dreva: 

a) „štiepky“ z haluziny – haluzina pochádzala z konárov hrubých maximálne 7 cm, 

odvetvených pri ťažbe starých hrabov priamo na území Arboréta Borová hora, ktoré 

boli posekané štiepkovačom na kúsky veľké do 3 cm, vrátane vysokého podielu 

drobných kúskov pod 0,5 cm. Inokulované boli druhom Pleurotus ostreatus na nosiči 

z bukových hoblín, ako aj na nosiči z drobných bukových štiepok (Pavlík 2006, 2013); 

b) „tenčina“ s hrúbkou od 8 cm do hrúbky 20 cm – polená z drevín dub, buk, hrab, osika 

a breza s dĺžkou 1 meter, pochádzajúce taktiež z ťažby v ABH, ale aj z lesných 

porastov VšLP, tvoriace drevnú hmotu, ktorá bola vymanipulovaná pri odvetvovaní 

vyťažených dospelých stromov, alebo z kmeňovej časti jedincov vyťažených pri 

výchovných zásahoch. Inokulované boli najmä druhom Lentinula edodes a časť 

druhom Hirneola auricula-judae, na obilninovom nosiči (Pavlík a kol. 2007); 

c) „hrúbie“ s hrúbkou od 20 do 50 cm – krátke výrezy z kmeňov drevín buk a osika, 

s dĺžkou 40 až 50 cm. Inokulované boli druhom Pleurotus ostreatus na obilninovom 

nosiči; 

d) „pne“ po ťažbe stromov – hrabové pne, ktoré zostali na lokalite ABH po vyťažení 

a spracovaní starých hrabov, s hrúbkou od 50 cm a ponechanou výškou od povrchu 

okolitej pôdy aspoň 25 cm. Boli využité staršie pne, po ťažbe vykonanej 

predchádzajúci rok, ako aj čerstvé pne, mesiac po ťažbe stromov. Časť pňov bola 

situovaná pod clonou zostávajúceho porastu dospelých hrabov, niektoré pne sa 

nachádzali na otvorenom priestranstve, na lúke. Inokulované boli druhom Pleurotus 

ostreatus na obilninovom nosiči. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Stupeň prerastania mycélia bol priebežne kontrolovaný len na frakcii „štiepky“, na 

ostatných frakciách bol zaznamenávaný výskyt myceliálnych povlakov na povrchu dreva. 

Okrem kvantitatívneho vyhodnocovania vytvorených plodníc inokulovaných húb bol 

zaznamenávaný aj výskyt plodníc iných druhov húb, prípadne výskyt iných organizmov, 

ktoré môžu rast húb tiež negatívne ovplyvňovať (napr. hlodavce, mravce, slimáky).  

Obdobie prerastania, fruktifikácie až po úplný rozklad drevnej hmoty sa v takýchto 

podmienkach odhaduje na 5 až 7 rokov. Počas tejto doby bolo možné demonštračné plochy 

využívať v rámci vyučovania predmetov Integrovaná ochrana lesa, Lesnícka 

fytopatológia, Praktická mykológia či iných predmetov, v ktorých sa vyučuje problematika 

rozkladu dreva, využitie rastlinných odpadov v rámci rôznych biotechnológií  
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Počas 5 rokov výskumu sa podrobne hodnotila produkcia plodníc na desiatkach klátov a táto 

sa v konečnom dôsledku porovnávala s hmotnosťou sušiny každého kláta. Táto tzv. 

biologická efektívnosť (B. E.) dosahovala v konečnom dôsledku hodnoty vyššie ako 20 %, čo 

je veľmi zaujímavé aj z hľadiska zhodnotenia ekonomickej efektívnosti takéhoto spôsobu 

pestovania hlivy (Hraško a kol. 2014).  

Z Tabuľky 1, ktorá uvádza prehľad vyhodnotenia biologickej efektívnosti na 

bukových a osikových klátoch, je evidentná vyššia biologická efektívnosť aj vyššie výnosy 

plodníc z bukových klátov. 

 

 

Tab. 1 Vyhodnotenie biologickej efektívnosti na bukových a osikových klátoch (B. E. %) 

Drevina   Rok    

    1. 2. 3. 4. 5. celkove 

buk   2,69 9,39 14,94 1,99 0,05 29,05 

osika   2,93 8,17 9,04 1,49 0,06 21,69 

Maximálne hodnoty B.E. na jednom kláte (%) 

buk   8,21 17,64 26,79 4,7 0,49 45,77 

osika   9,57 16,13 24,58 10 1,16 45,1 

Maximálna produkcia plodníc na jednom kláte (g)   

buk   2700 5205 7370 1740 150 12560 

osika   920 2380 5800 2360 160 10640 

 

 

ZÁVER 
 

V podmienkach Arboréta Borová hora sú vytvorené veľmi dobré podmienky na 

prezentáciu pozitívnych dekompozičných aktivít drevokazných húb. Výskumné plochy sú 

vhodne situované vzhľadom na zabezpečovanie bežných prevádzkových činností v objekte 

a zároveň pohodlne dostupné pre prezentáciu aj pre väčšie skupiny študentov a iných 

návštevníkov ABH. 

Prezentácia možností využívania drevokazných húb v podmienkach Arboréta Borová 

hora je veľmi dôležitým krokom ku zvýšeniu záujmu študentov Technickej univerzity vo 

Zvolene o huby a prírodné procesy celkove. Poznávanie húb v ich prirodzenom prostredí, 

testovanie možností ich pestovania vedie aj k záujmu o ďalšie využívanie húb, a to najmä 

o zvýšenú konzumáciu ich plodníc, ktoré sú významným zdrojom látok dôležitých pre život 

a zdravie človeka.  

 

 

LITERATÚRA 
 

Pavlík, M.:  Pestovanie a využitie húb.  Technická univerzita  vo  Zvolene  2006, 76 s. ISBN 

80-228-1704-X. 

Pavlík,  M.,   Pavlíková,   A., Hraško,  M.:  Rôzne  spôsoby  pestovania  drevokaznej   huby  

Lentinula edodes (Berkeley) Pegler. In: Ochrana lesa 2007 , Technická univerzita vo 

Zvolene, 2007, s. 237-238,  ISBN 978-80-228-1788-2. 

Pavlík, M.:  Možnosti spracovania odpadovej dendromasy v lesnom hospodárstve činnosťou 

drevokazných húb. In: Lesy a lesníctvo - riziká, výzvy, riešenia [elektronický zdroj], 

medzinárodná vedecká konferencia .Národné lesnícke centrum, 2008, s. 151-156,  

ISBN 978-80-8093-056-1. 



60 

 

Pavlík, M.: Dekompozícia nevyužívanej biomasy v lesnom hospodárstve pomocou hlivy 

ustricovitej (Decomposition of unutilized biomass in forestry by oyster mushroom). 

In: Suchomel, J., Belanová, K., Slančík, M. (eds.) Biomasa a riziká pri jej spracovaní.  

Zborník vedeckých prác.  Zvolen: TU vo Zvolene, 2012, CD-ROM, s. 203-216, ISBN 

978-80-228-2365-4.  

Pavlík, M.: Možnosti využitia schopností a vlastností vybraných druhov drevokazných húb. 

Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013, 98 s.  

Hraško, M., Pavlík, M., Halaj, D.: Profitability assessment of the oyster mushroom cultivation 

on chosen wood species in conditions of the forestry practice In GeoConference on 

water resources. Forest, marine and ocean ecosystems: conference proceedings. 

Volume II, Soils. Forest ecosystems. Marine and ocean ecosystems. - Sofia : STEF92 

Technology, 2014, p. 427-434, ISBN 978-619-7105-14-8. ISSN 1314-2704. 

Vaník,  K. a  kol.: Lesnícka fytopatológia.  Zvolen:  TU  vo Zvolene,  2001, 166 s.,  ISBN 80-

228-0988-8.   

 

 

Poďakovanie:  

Táto vedecká práca vznikla vďaka finančnej podpore Slovenskej grantovej agentúry 

KEGA v súvislosti s riešením grantového projektu č. 007TU Z-4/2015 . 



Vedecký recenzovaný článok                 OCHRANA DREVÍN A DREVA 2016   

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ochrana drevín a dreva 2016, 61-66 

© Technická univerzita vo Zvolene     61 
ISBN 80-1228-xx-y 
 

 
 

FAREBNÉ ZMENY BOROVICOVÉHO DREVA VPLYVOM  
DEGRADÁCIE LIGNINOVORNOU HUBOU Trametes versicolor 

 

Colour Changes of Scots Pine Wood Due to Action of the White-Rot 
Fungus Trametes versicolor 

 
Zuzana Vidholdováa – Gabriela Slabejováb – Ján Polomskýb 

 
Due to the 50 and 100 days action of the white-rot fungus Trametes 
versicolor the original colour of Scots pine wood (measured in the CIE-
L*a*b* colour space: L* = 74.62 ± 1.37 a* = 7.70 ± 2.71 b* = 28.15 ± 
2.00 for the heartwood and L* = 81.12 ± 1.75, a* = 3.61 ± 1.04, b* = 
27.79 ± 2.25 for the sapwood) changed. The colour of degraded pine 
heartwood changed from reddish shade to red yellowish hue. The 
colour of sapwood changed from the yellowish colour with a pink tinge 
to yellow hue.   

 
Key words: pine, colour, CIE-L*a*b*, Trametes versicolor, mass loss. 
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ÚVOD  
 

Drevo je ideálnym substrátom pre mnohé huby, ktoré ho potrebujú ako zdroj potravy 

a pre svoje rozmnožovanie (Singh 1994). Poznáme tri základné druhy hniloby – hnedá, biela 

a mäkká. Už Hartig (1874) zaviedol termín hnedá a biela hniloba na označenie procesu 

rozkladu dreva celulózovornými a lignínovornými hubami. Pojem „mäkká hniloba“ bol prvý 

krát použitý v práci Findlay, Savory (1954). Vo všeobecnosti proces hniloby dreva spôsobuje 

úbytok jeho hmotnosti a následne aj zmeny jeho vlastností. Významné zmeny nastávajú vo 

jeho fyzikálno-mechanických a v optických vlastnostiach.  

Farba dreva patrí medzi základné optické vlastnosti dreva. Určujú ju jeho chemické 

zložky – celulóza, hemicelulózy a lignín ako aj extraktívne látky. Celulóza má síce najvyššie 

percentuálne zastúpenie v dreve ale jej bielu farbu môže prekryť farba extraktívnych látok, 

ktoré v dreve zaberajú len malý podiel (Požgaj et al. 1993). Farba je dôležitá charakteristika 

vzhľadu predovšetkým pri výrobkoch z dreva ako sú nábytok, obkladové materiály, 

podlahoviny, umelecké predmety, hudobné nástroje a pod. (Babiak et al. 2004). Zmeny 

sfarbenia môžu pomôcť pri posudzovaní samotnej kvality dreva z hľadiska identifikácie jeho 

chýb ako je jeho napadnutie drevoznehodnocujúcimi hubami, ktoré vyvolávajú zmeny jeho 

prirodzeného sfarbenia ako aj pri procesoch spracovania dreva (Požgaj et al. 1993, Sing 

1994).  

Cieľom práce je stanovenie farby borovicového dreva vo farebnom priestore CIE-

L*a*b* po jeho modelovej degradácií lignínovornou hubou Trametes versicolor. 
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METODIKA 
 

Drevný materiál 

Radiálne jadrové a beľové vzorky boli vymanipulované z výrezov borovice lesnej 

(Pinus sylvestris L.) z Vysokoškolského lesného podniku pri TU vo Zvolene - skladu guľatiny 

a výrezov Lieskovec. Rozmery vzoriek boli 70 mm × 70 mm × 10 mm (LxRxT).  

 

Drevokazná huba 

Drevokazná huba trúdnikovec pestrý (Trametes versicolor (L.) Pilát), kmeň BAM 116 

(CTB 863 A) je lignínovorná huba, ktorá spôsobuje erozívnu formu bielej hniloby dreva. 

Pochádzala zo Zbierky drevokazných húb v mykologickom laboratóriu KMTD DF TU 

Zvolen. 

 

Mykologický test 

Beľové a jadrové vzorky borovicového dreva boli degradované lignínovornou hubou 

v laboratórnych podmienkach podľa upravenej normy STN EN 113 (1996). Na rozrastené 

mycélium na agar-sladovej živnej pôde v Petriho miskách boli vložené sterilné podložky, na 

ktoré sa následne vložili sterilné vzorky dreva zvlhčené na vlhkosť 20 až 25 %. Materiál sa 

sterilizoval v autokláve pri teplote 120°C a tlaku 125 kPa počas 30 - 45 minút. Degradácia 

dreva trvala 50 a 100 dní. 

Stupeň degradácie dreva hubou bol vyhodnotený na základe úbytku hmotnosti vzoriek 

– ∆m, t. j. rozdielu hmotností v absolútne suchom stave vzoriek pred (m0 pred) a po 

mykologickom teste (m0 po) podľa vzťahu (1). Sušenie prebiehalo pri teplote 103  2 °C. 

100
0

00





pred

popred

m

mm
m

   [%]   (1) 

 

Meranie farby 

Farebné súradnice L*, a*, b* farebného priestoru CIE–L*a*b* boli merané na 

vzorkách v absolútne suchom stave pred a po ich degradácií lignínovornou hubou. Farba 

dreva bola hodnotená na štyroch miestach vzdialených 15 mm od kraja vzorky na vrchnej 

a spodnej strane, t. j. celkom 8 meraní na každej vzorke. Farba bola meraná kolorimetrom 

Color Reader CR -10 Konica Minolta s normovaným svetelným zdrojom D65 a priemerom 

otvoru 8 mm. 

Farebné diferencie pred a po degradácií dreva testovanou hubou boli určené ako 

rozdiely ∆L* = L*po – L*pred; ∆a* = a*po – a*pred a napokon ∆b* = b*po – b*pred. Z nich bola 

určená celková farebná diferencia ∆E* podľa vzťahu (CIE 1986):  

2*2*2* baLE  
    (2) 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Zmena farby povrchu dreva 

Vzorky borovicového dreva v pôvodnom stave pred ich degradáciou mali vo farebnom 

priestore CIE-L*a*b* tieto farebné súradnice:  

jadro:  L* = 74,62 ± 1,37, a* = 7,70 ± 2,71, b* =28,15 ± 2,00  

beľ:  L* = 81,12 ± 1,75, a* = 3,61 ± 1,04, b* = 27,79 ± 2,25 (tab. 1).  

Farbu jadrovej zóny dreva borovice slovne popisujeme ako červenohnedú až hnedú a beľovej 

časti ako žltobielu (Dubovský et al. 1998). Namerané hodnoty farebného priestoru L*, a* a b* 

je v zhode s hodnotami uvedenými v práci Babiak et al. (2004). 
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Drevo s bielou hnilobou sa vyznačuje typickými zmenami od jeho molekulárnej po 

geometrickú hladinu (Reinprecht 2008). Ku zmenám pozorovaným voľným okom patrí 

jednoznačne zmena farby. Priemerné hodnoty farebných súradníc na povrchoch borovicového 

dreva po jeho 50 a 100 dňovej degradácii lignínovornou hubou Trametes versicolor sú 

uvedené v tab. 1.  

Degradované vzorky jadra a bele borovice získali nepatrne tmavší odtieň, kedy 

počiatočné hodnoty svetlosti L* 74,62, resp. 81,12 sa znížili na L* 60,45 až 67,16, t. j. 

diferenčná hodnota svetlosti bola záporná ∆L* od - 11,86 až - 13,76. Zároveň bolo 

pozorované vyrovnanie svetlosti na povrchoch jadrových a beľových vzoriek, t. j. L* je na 

úrovni cca 60 – 68 (tab. 1). Podobné tmavnutie povrchu smrekového dreva hubou bielej 

hniloby Ceriporiopsis sebvermispora pozoroval Fackler et al. (2007) už po troch dňoch jej 

degradácie a potvrdzuje to rýchlu enzymatickú činnosť huby. Mierne stmavnutie dreva môžu 

spôsobiť aj podmienky laboratórneho mykologického testu, kedy vznikajú podmienky pre 

reakciu kondenzovanej vody s drevom, ako to v podobnom experimente zistili Reinprecht -

Hulla (2015), ako aj opätovné vysúšanie vzoriek do ich absolútne suchého stavu (termická 

záťaž). 

 

Tab. 1 Hodnoty súradníc farebného priestoru CIE-L* a* b* povrchov borovicového dreva 

pôvodného dreva a po jeho degradácií hubou Trametes versicolor po dobu 50 a 100 dní 
 Počet vzoriek 

n 
Farebný priestor CIE L*a*b* Úbytok 

hmotnosti 

∆m [%] 
 

L* 

svetlosť 
a* 

zelená / červená  
b* 

 modrá / žltá 

borovica           

- jadro 8 74,62 (1,37) 7,70 (2,71) 28,15 (2,00) -  

- beľ 40 81,12 (1,75) 3,61 (1,04) 27,79 (2,25) -  

borovica - 50 dní degradovaná 

- jadro 4 62,96 (0,65) 14,15 (3,56) 29,80 (0,99) 0,77 (0,34) 

- beľ 20 68,72 (1,30) 9,64 (0,83) 29,51 (2,57) 4,31 (0,89) 

borovica - 100 dní degradovaná 

- jadro 4 60,45 (1,24) 12,15 (1,01) 30,03 (0,60) 2,18 (1,78) 

- beľ 20 67,16 (2,14) 10,14 (0,91) 32,23 (1,87) 15,84 (3,70) 

- aritmetické priemerné hodnoty -  sú uvedené z počtu meraní: 8 x počet vzoriek (n) 

- smerodajné odchýlky (SD) sú uvedené v zátvorkách 

 

 
Obr. 1 Relatívne zmeny farby ∆L*, ∆a*, ∆b* a ∆E* povrchov dreva borovice po degradácií 

hubou Trametes versicolor po dobu 50 a 100 dní 

 

Kladné diferenčné hodnoty ∆a* označujú posun odtieňa farby dreva v rámci 

chromatickej súradnice smerom k červenej, pokým záporne hodnoty znamenajú posun 
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k zelenej. Výsledky experimentu ukazujú na fakt, že po degradácií sa parameter a* zvyšuje, 

čo predstavuje spomínaný posun k červenému odtieňu. Namerané hodnoty sa povrchoch 

beľových vzoriek sa zvýšili z pôvodne 3,61 na 9,64 po 50 dňoch degradácie resp. 10,14 po 

100 dňoch degradácie. Najvyššiu hodnotu sme zaznamenali na jadrových vzorkách 

degradovaných 50 dní, t. j. ∆a*= 8,63. 

Proces hniloby dreva viedol aj ku nepatrnému zožltnutiu povrchu s kladnou 

diferenciou ∆b* od 1,48 po 4,63 (obr. 1). Zožltnutie dreva je priemerne cca 3 krát nižšie ako 

jeho sčervenenie. 

Podobná tendencia zníženia svetlosti a zvýšenia červeného a žltého odtieňu bola zistená, keď 

povrchy smrekového dreva boli krátko upravené hubou Ceriporiopsis sebvermispora počas 3 

dni ako po úprave hubami Phanerochaete chrysosporium ako aj Trametes versicolor počas 10 

dní (Fackler et al. 2007). Farebné zmeny sú podľa Barsberg (2002) v dôsledku tvorby 

primárnych produktov po rozklade lignínu. 

Celková farebná diferencia ∆E* bola v oboch prípadoch degradácie dreva po dobu 50 

a 100 dní vyššia ako 12, a teda môžeme tieto zmeny farby považovať za významné (obr. 1). 

Znamená to, že krátkodobé vystavenie povrchu dreva pôsobeniu lignínovornej huby Trametes 

versicolor sa prejaví v zmene jeho farby, čo môže mať negatívny vplyv na vstupnú kvalitu 

dreva pri spracovaní na rôzne drevárske výrobky.  

 

Zmena farby povrchu dreva vzhľadom na stupeň hniloby 

Závislosti farebnej odchýlky ∆E* a zmeny parametrov ∆a*, ∆b* a ∆L* na úbytku 

hmotnosti po pôsobení lignínovornej huby Trametes versicolor sa vyhodnotili lineárnou 

závislosťou, ktorú popisuje vzťah: ∆ farebný parameter = A + B.∆m. Jednotlivé závislosti 

farebných parametrov sú uvedené na obr. 2 a tab. 2.  

 

a) borovica – jadro                                              b) borovica - beľ  

 

 - ∆L*   - ∆a*   - ∆b*   - ∆E* 

Obr. 2 Vplyv úbytku hmotnosti (∆m) na zmenu farebných parametrov (∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆E*) 

pri degradácií borovicového dreva hubou Trametes versicolor 

 

Tab. 2 Lineárna regresná analýza medzi farebnými charakteristikami a úbytkom hmotnosti 

 borovica - jadro borovica - beľ 

∆E* ∆E*= 14,42 + 0,49. ∆m R2 = 0,08 ∆E*= 13,59 + 0,16. ∆m R2 = 0,21 

∆L* ∆L*= – 12,47 – 0,29. ∆m R2 = 0,07 ∆L*= – 11,96 – 0,12. ∆m R2 = 0,14 

∆a* ∆a*= 5,97 + 0,46. ∆m R2 = 0,02 ∆a*= 5,71 + 0,05. ∆m R2 = 0,07 

∆b* ∆b*= 0,93 + 0,49. ∆m R2 = 0,15 ∆b*= 0,09 + 0,19. ∆m R2 = 0,14 
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V závislosti na zvyšujúcom sa úbytku hmotnosti sa jadrové drevo stávalo viac 

červenším a žltším, pričom túto vyššiu mieru nárastu potvrdili vyššie hodnoty regresného 

koeficienta B, t. j. 0,46 a 0,49 v rovniciach pre jednotlivé farebné diferencie Δa* a Δb*. 

Jedine svetlosť dreva sa s nárastom úbytku hmotnosti redukovala. Celková farebná odchýlka 

ΔE* bola najvyššia a jej závislosť na úbytku hmotnosti je na rovnakej úrovni ako vyššie 

spomínané zmeny v škále zeleno-červená a modro-žltá (viď regresný koeficient B s hodnotou 

0,49).  

Podobná tendencia bola zistená aj v prípade beľového dreva. V závislosti na 

zvyšujúcom sa úbytkom hmotnosti sa beľové drevo stávalo žltším (zvýšenie parametra 

v oblasti + ∆b*) a redukovala sa jeho svetlosť (zväčšenie parametra – ∆L*). Celková farebná 

odchýlka ΔE* s pribúdajúcou úbytkom hmotnosti opäť mierne stúpala. Jej nárast bol lineárny 

s menším regresným koeficientom B v porovnaní s jadrom (koeficient s hodnotou 0,16 oproti 

0,49).  

V oboch prípadoch degradácie dreva lignínovornou hubou uvedené závislosti však 

mali nízku mieru vzájomnej korelácie (koeficient determinácie R2 sa pohyboval od 0,02 po 

0,21).  

 

 

ZÁVER 
 

Povrchy vzoriek z jadrovej a beľovej časti výrezov borovice lesnej mali po degradácii 

lignínovornou hubou Trametes versicolor po dobu 50 a 100 dní odlišnú farbu. Farba jadrovej 

časti sa z červenohnedej menila na červeno žltý farebný odtieň. Farba beľovej časti sa zo 

žltkavej so ružovým nádychom menila na žltý farebný odtieň. Aj keď celková farebná zmena 

vplyvom degradácie dreva hubou bola takmer rovnaká, pozorovali sme zjednotenie svetlosti 

jadra a bele. Najvýznamnejšie zmeny oproti pôvodnému stavu boli redukcia svetlosti 

a naopak zvýšenie červeného a žltého odtieňa povrchu dreva.  

Závislosti zmeny farebných súradníc na stupni degradácie dreva boli lineárne 

s tendenciou postupného zvyšovania (pre ∆a*, ∆b* a ∆E) a znižovania (pre ∆L*) avšak 

vzájomná korelácia v laboratórnych podmienkach experimentu bola veľmi nízka. 
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HNILOBA V DREVENEJ HOJDAČKE V REKREAČNOM STREDISKU 

PORÁČ PARK AKO PRÍČINA SMRTEĽNÉHO ÚRAZU 
 

Decay in the Wooden Swing in the Resort Poráč Park as Cause  
of a Fatal Accident 

 
Ladislav Reinprechta – Alena Rohanováb – Ondrej Ferencb 

 
A fatal accident occurred in 2015 at using of the wooden swing in the 
hotel resort “Poráč Park”, Slovakia. In-situ survey of the broken swing, 
visual and with Resistograph device, pointed out that its various 
wooden elements (foots of four broken handstands, cross-bars near 
the holes for metal fasteners, and some others) have been damaged 
by the inside decay. It was caused by the brown-rot fungi: yellow-red 
gill polypore (Gloeophyllum sepiarium) and timber gill polypore 
(Gloeophyllum trabeum). The inside decay was observed: (1) in foots 
of handstands owing to inappropriate anchoring to atypical steel 
brackets, and (2) in cross-bars owing to steam-impermeable coatings 
without biocide protection.  

 
Key words: wooden swing, anchoring, coatings, decay, diagnosis, Resistograph, fatal accident. 
 
Kontakt: a Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra mechanickej technológie 
dreva, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, E-mail: reinprecht@tuzvo.sk,  
b Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra drevených stavieb, T.G. Masaryka 24, 
960 53 Zvolen 

 

 

ÚVOD  
 

Úlohou dendrologického prieskumu drevenej hojdačky v areáli rekreačného strediska 

“Poráč park”, pri prevádzke ktorej nastal v roku 2015 smrteľný úraz chlapca, bolo: 

 zistiť druh dreva a posúdiť vstupnú kvalitu drevených prvkov použitých na zhotovenie 

hojdačky (hrče, trhliny, a pod.) v súlade s normami, 

 analyzovať príčiny porušenia drevených prvkov hojdačky v miestach zlomu, t.j. v 

pätkách štyroch stojok zakotvených do oceľových konzol. 

 

 

METODIKA 
 

Prieskum drevených prvkov zlomenej hojdačky zhotovenej v roku 2012 bol vykonaný 

v roku 2015, konkrétne cca 1 mesiac po jej havárii: 

1) V „Poráč parku“, s cieľom: a) zhodnotiť základné princípy konštrukčného riešenia 

hojdačky, b) zistiť spôsob ukotvenia stojok hojdačky do oceľových konzol 

zabetónovaných do terénu, c) odobrať vzorky hnilého dreva z pätiek stojok hojdačky. 

2) Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi – v mieste jej 

uskladnenia – s cieľom: a) vizuálne posúdiť typ, rozsah a stupeň hniloby drevených 
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prvkov, b) pomocou prístroja Resistograph posúdiť lokalizáciu a stupeň hniloby 

drevených prvkov, c) určiť druhy drevokazných húb na základe prítomných plodníc.   

3) Na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, s cieľom podrobnejšie pomocou svetelného 

mikroskopu posúdiť odobraté vzorky: a) hnilého dreva, b) plodníc drevokazných húb.  

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Hojdačka o hmotnosti cca 250 kg bola zhotovená zo smrekového dreva (Picea abies 

Karst. L.). Drevo smreka sa bežne používa pre exteriérové konštrukcie, vrátane detských 

ihrísk – hojdačiek, preliezačiek, a pod. Podmienkou pre použitie nosných prvkov zo 

smrekového dreva v exteriéri je, aby dažďová voda z nich mohla nerušene odtiecť alebo 

odkvapkať (STN EN 1176 /viď bod 4.1 Materiály/). 

Jednotlivé prvky hojdačky mali kruhový prierez (guláče). Počas prevádzky boli dva 

krát ošetrené bližšie nedefinovaným náterom. Pôvodná konštrukcia hojdačky je znázornená na 

obr. 1A a jej stav po havárii na obr. 1B. Konštrukčné riešenie hojdačky je na obr. 2.  

   

A)    B)  

Obr. 1 Drevená hojdačka v Porači pred haváriou (A) a po havárii (B) 

 

Pri návrhoch drevených hojdačiek sa musí preukázať ich konštrukčná celistvosť 

a stabilita, buď výpočtom, keď sa nosné prvky posudzujú podľa Eurokódu 5 (STN EN 1995-

1-1+A1/A2) alebo fyzickou skúškou (STN EN 1176 – 4.2.2). Atypické kotvenie drevených 

stojok v oceľových rúrach sa nedá ani pri zdravom dreve považovať za dokonalé votknutie, 

najmä vtedy, ak sa nezaistí priestorová stabilita konštrukcie doplnkovými výstužami. Pri 

hnilom alebo inak poškodenom dreve je takéto atypické kotvenie kritickým miestom pre 

stratu stability nosnej konštrukcie. 

V drevenej hojdačke sa okrem konštrukčno-statických nedostatkov identifikovali aj 

chyby v konštrukčnej ochrane pred biologickými škodcami. Pätky nosných stojok boli 

ukotvené do vnútra oceľových rúr – konzol zasadených do betónu v úrovni terénu detského 

ihriska, čím boli trvalo vystavené nebezpečenstvu vzlínania kapilárnej vody z terénu (obr. 3). 

Je známe, že ak vlhkosť drevených prvkov presiahne hranicu 20 % po dobu aspoň 2–3 

týždňov, vzniká potenciálne nebezpečenstvo ich poškodenia hnilobou od drevokazných húb 

(Reinprecht 2008). Je to najmä v prípade, keď sa nepoužije ich správna chemická ochrana 

s vhodným fungicídom, respektíve použitá fungicídna ochrana je pre danú expozíciu 

nedostatočná, napr. keď sa málo trvanlivé drevo smreka ošetrí len náterom (STN EN 460). 
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A)   

B)   

Obr. 2 Popis a rozmery drevených prvkov hojdačky (A), vrátane detailov spojov (B) 

 

 

A)   B)  

Obr. 3 Miesta zlomu stojok drevenej hojdačky, t.j. ich vylomenia z oceľových konzol (A, B), 

pričom v oceľových konzolách zostali zvyšky mokrého a totálne hnilého dreva stojok (B) 

Z praxe je známe, že paro-nepriepustné nátery – bez i s podielom fungicídnej zložky – 

môžu po vytvorení trhlín v dreve dokonca aj podporiť tvorbu hniloby. Príčinou je skutočnosť, 
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že takéto nátery bránia úniku vlhkosti z lokálne premočených zón dreva, do ktorých predtým 

vnikla zrážková voda cez trhliny alebo cez otvory pre kovové spojovacie prostriedky. To 

znamená, že pod takýmito typmi náterov sa v drevnej hmote po dlhší čas udržuje vyššia 

vlhkosť nad 20 %, čo sú podmienky vhodné pre aktivitu drevokazných húb. 

Z vizuálnych a mikroskopických analýz vyplynulo, že pätky stojok drevenej hojdačky 

a jej priečniky (predovšetkým v okolí výsušných trhlín a otvorov pre skrutky k uchyteniu 

oceľových reťazí nesúcich baranidlo), sa už po 3 rokoch expozície výrazne poškodili hnedou 

hnilobou (obr. 4). 

 

A)    
   

B)    

Obr. 4 Hnedá hniloba v drevených stojkách hojdačky v miestach ich zlomu (A); plodnice 

trámoviek (Gloeophyllum spp.) vyrastajúce v hojdačke z trhliny a z otvoru pre skrutku (B) 

 

Z drevených prvkov hojdačky vyrastali lokálne čerstvé plodnice celulózovorných 

drevokazných húb: trámovka poprehýbaná (Gloeophyllum trabeum) a trámovka plotová 

(Gloeophyllum sepiarium) – viď obr. 4B. Tieto huby spôsobujú typickú vnútornú hnedú 

hnilobu dreva, čo sa potvrdilo aj pri analýze stojok prístrojom Resistograph (obr. 5). 

Odporovo-vŕtacím prístrojom Resistograph typ IML-RESI-F400, s priemerom vrtáka 

3 mm a s dĺžkou vrtu max. 400 mm, bola zisťovaná lokalizácia a stupeň hniloby drevených 

stojok zlomenej hojdačky. Prieskumu sa podrobila každá stojka (obr. 5A), vždy v dvoch 

miestach vo vzdialenosti 45 mm a cca 220 mm od pätky zlomu (obr. 5B). Výsledky poukázali 

na vnútornú hnilobu drevených stojok, ktorá sa často krát vytvára vplyvom húb z rodu 

Gloeophyllum. Podobné poznatky o lokalizácii hniloby zistili aj Reinprecht - Šupina (2015) 

pri analýze telekomunikačných stĺpov. 
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  A)                                    

   B)    

Obr. 5 Resistograph použitý k analýze stojok hojdačky (A); grafické záznamy z odporového 

vŕtania do dvoch stojok v miestach vzdialených 45 mm a cca 220 mm od ich zlomu (B) 

 

Grafické záznamy: a) na ose y je odpor dreva, t. j. vyšší odpor má: - letné hustejšie 

drevo vzhľadom k jarnému drevu, - zdravé drevo v porovnaní s hnilým drevom, - resp. aj hrča 

v dreve; b) na ose x je vzdialenosť od vstupu vrtáka do dreveného prvku. V hnilej dutine 

dreveného prvku alebo v dreve s vysokým stupňom hniloby je nulový odpor. 

Výrazná a zvyčajne vnútorná hniloba vo všetkých štyroch zlomených drevených 

stojkách hojdačky sa zistila v miestach blízkych k ich zlomu (45 mm od ukotvenia do 

oceľovej konzoly) (obr. 5B). Naopak, vo vzdialenejších miestach od zlomu (cca 220 mm od 

ukotvenia do oceľovej konzoly) bolo drevo stojok menej hnilé, niekedy poškodené iba 

mierne, prípadne nepoškodené (obr. 5B). 
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Mikroskopickými analýzami sa potvrdil druh dreva použitého na výrobu hojdačky (t.j. 

smrek obyčajný – Picea abies Karst L.), ako aj druh drevokazných húb atakujúcich drevené 

prvky hojdačky (t. j. trámovky – Gloeophyllum trabeum a Gloeophyllum sepiarium). 

 
 
ZÁVER 
 

 Príčinou zlomenia drevenej hojdačky v areáli Poráč bola výrazná hniloba vo všetkých 

štyroch pätkách stojok, t.j. v zóne ich ukotvenia do oceľových konzol. 

 Aktívna hnedá hniloba od celulózovorných drevokazných húb z rodu trámoviek 

(Gloeophyllum spp.) bola identifikovaná nielen v pätkách stojok, ale lokálne aj 

v ďalších drevených prvkoch hojdačky – predovšetkým v pozdĺžnikoch. 

 Celistvosť a stabilitu konštrukcie drevenej hojdačky pri kolapse negatívne ovplyvnili 

aj klincové spoje, ktoré sú poddajné a nenosné (STN EN 1995-1-1+A1/A2). 

 Celkove je možné konštatovať, že konštrukcia drevenej hojdačky bola atypická a pre 

dané ciele nevhodná z dvoch hlavných dôvodov, ktoré viedli k výraznej až totálnej 

hnilobe jej nosných prvkov a k jej havárii s fatálnymi následkami: 

a) kotvenie stojok hojdačky do oceľových rúr nemožno, a to ani pri zdravom 

dreve, považovať za dokonalé votknutie, 

b) konštrukčná a ani chemická ochrana drevených prvkov hojdačky nebola 

zabezpečená, pričom sa nevyriešila ani ich priestorová stabilita vhodnými 

výstužami. 
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MATERIÁLOVÝ PRIESKUM DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ NKP 
KRÁSNA HÔRKA PO DEVASTAČNOM POŽIARI – MIKROSKOPICKÁ 

ANALÝZA 
 

Material Analysis of Wooden constructions in National Cultural 
Monument the Krásna Hôrka Castle after devastating fire – 

MICROSCOPIC ANALYSIS 

 
Miroslava Mamoňová 

 
Restoration of architectural heritage, such as National Cultural Monument the 

Krásna Hôrka Castle, closely related to the affect the conservation of the 

original building material in its authenticity. An integral part of the 

remediation of the original wooden constructions is the reconnaissance, 

particularly the identification of biological damage. This paper presents the 

results of microscopic analysis of wood samples taken from the wooden 

elements of two sampling sites: Stairs to the Attic and Horizontal beams of 

the Underpass, located in the Lower Castle of the NCM Krásna Hôrka Castle. 

The results are summarized in the narrow part of the microscopic analysis 

which showed the presence of extreme dust mite (Dermatophagoides 

pteronyssinus Tr.) incidence in the larval corridors of woodworm (Anobium 

punctatum De Geer). Following are the active stage of brown rot in the 

Horizontal beams of the Underpass.   

 
Key words: mikroskopická analýza, historické drevo, hniloba, degradácia, poškodenie hmyzom, 

skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM). 
 
Kontakt: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra náuky o dreve,  
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, E-mail: mamonova@tuzvo.sk. 

 

 

ÚVOD  
 

Cieľom tejto práce je prezentovať časť rozsiahleho materiálového prieskumu 

drevených konštrukcií NKP Krásna Hôrka, ktorý bol zničený devastačným požiarom 10. 

marca 2012. V čase požiaru v ňom bolo umiestnených 4 229 zbierkových predmetov, z 

ktorých bolo poškodených a zničených 352. Zhoreli všetky strechy v hradnom komplexe, 

nedávno obnovený gotický palác zhorel celý aj s interiérom a veľkou zbierkou historických 

zbraní zo 16. a 17. storočia, interiéry stredného a dolného hradu boli čiastočne zatečené a 

zadymené. Úplne poškodené boli aj tri zvony, ktoré vo veži hradnej kaplnky opäť visia od 

septembra 2015. Za uplynulé štyri roky boli uskutočnené dve etapy obnovy hradu. V prvej 

fáze sa zachraňovali muzeálne zbierky a mapovali sa škody. V druhej etape sa vybudovali 

trvalé krovy a strechy. 

Posledná etapa obnovy NKP Krásna Hôrka vyústila do Projektu komplexnej 

revitalizácie, ktorý zahŕňa projekčné práce, inžiniersku činnosť a prieskumné práce pod 
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vedením Dipl. Ing. Arch. Petra Kucharoviča. Výnimočný projekt ponúka nadčasové 

architektonické riešenia, plne rešpektujúce historický kontext národnej kultúrnej pamiatky, 

ktorá má šancu stať sa o tri až päť rokov skvostným historickým monumentom Slovenska. 

Technická univerzita vo Zvolene bola zapojená do prieskumných prác zameraných na 

prieskum zdravotného stavu drevených konštrukcií NKP Krásna Hôrka z hľadiska ich 

makroskopickej a mikroskopickej štruktúry. 

 

         
 

Obr. 1 Dokument NKP Krásna Hôrka pred požiarom (16.1.2011) a po prvej etape 

obnovovacích prác (1.6.2016) 

 
PROBLEMATIKA PRÁCE 

 

Stručný prehľad stavebných dejín NKP Krásna Hôrka 
Krásna Hôrka je hrad zo 14. storočia, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské 

Podhradie, dominuje Rožňavskej kotline. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 

1333. Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastnili ho tri významné rody: 

Máriássyovci, Bebekovci a Andrássyovci. Hrad vznikol na ochranu stredovekej cesty, ktorá 

viedla cez banícke oblasti Slovenského Rudohoria.  

Pôvodne bol hrad Krásna Hôrka postavený ako gotický hrad, tvorený hranolovou 

vežou a obytným palácom so spoločným opevnením. Z gotického obdobia sa zachovalo 

nádvorie tzv. Horného hradu. Od roku 1352 hrad Krásna Hôrka prináležal výbojnému 

gemerskému rodu Bebekovcov. Bebekovci, ktorí hrad niekoľkokrát prebudovali a rozšírili 

(dali postaviť palác ku gotickej veži), boli jeho pánmi až do druhej polovice 16. storočia.  

V roku 1546 je vybudované Františkom Bebekom protiturecké opevnenie podľa 

projektov talianskeho architekta A. de Vedano (Menclová 1955). Hrad vtedy získal nový 

veniec opevnenia pôdorysu nepravidelného trojuholníka s troma mohutnými nárožnými 

baštami a delovú terasu. Samotné delá boli odlievané z kovu zvonov, ulúpených v okolí 

(György, Kusák 1985). 

Tri generácie Andrássyovcov vyvíjali úsilie o získanie hradu, čo sa im napokon 

podarilo v roku 1642. V 17. storočí bol hrad obohatený o ďalšie stavby,  neskororenesančné 

paláce. Ide o tzv. Dolný hrad so štukovou výzdobou klenieb v miestnostiach a stredný hrad, 

ktorý slúžil na reprezentačné účely. V roku 1735 bolo vybudované predbránie hradu a pred 

vstupom do brány vznikla baroková Kaplnka sv. Jána Nepomuckého.  

Baroková kaplnka Narodenia Panny Márie vznikla prestavbou mohutnej juhovýchodnej 

delovej bašty zvanej Dobogó v roku 1770. Na hlavnom oltári je obraz čiernej Madony 

nazývanej Krásnohorská Panna Mária. Hrad po zásahu bleskom v roku 1818 vyhorel a bol 

núdzovo opravený. Po reštauračných prácach bol gróf Juraj IV. Andrássy naklonený 

myšlienke zriadenia rodového múzea,  a v roku 1857 sa hrad Krásna Hôrka stal múzeom rodu 

Andrássy, sprístupneným verejnosti bol po roku 1875.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1770
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
https://sk.wikipedia.org/wiki/1818
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V dôsledku augustových udalostí roku 1944 musel našu krajinu opustiť jeden z 

najvýznamnejších európskych šľachtických rodov. Hrad i celé panstvo boli v roku 1945 

znárodnené Benešovými dekrétmi, v roku 1948 ho Národná kultúrna komisia vyhlásila za 

štátny kultúrny majetok, o 13 rokov neskôr (dňa 27. februára 1961) bol zaradený medzi 

národné kultúrne pamiatky a od roku 1996 je v správe Slovenského národného múzea ako 

súčasť Múzea Betliar (Slovenské národné múzeum, História múzea). 

 

METODIKA 
 

Predbežný stavebno-technický prieskum bol realizovaný dňa 1. 6. 2016 vizuálnou 

prehliadkou objektu Hradu Krásna Hôrka, so zameraním na drevené konštrukčné prvky 

objektu. Súbežne s prieskumom a in-situ výskumom bol uskutočnený odber 10 vzoriek pre 

mikroskopické analýzy, ako aj fotodokumentácia 11 odberných miest pre makroskopické 

posúdenie zdravotného stavu a poškodenia. 

 V našej práci pojednávame časť výsledkov mikroskopických analýz z dvoch 

odberných miest – Dolný Hrad – Schody do podkrovia a z odberného miesta – Trámy – 

Podjazd. 

 

Vyhotovenie preparátov pre elektrónovú mikroskopiu 

Každý postup prípravy vzoriek pre SEM mikroskopovanie je unikátny a vyvinutý         

v závislosti od vlastnostiach predmetu, v tomto prípade bol využitý špeciálny postup            

pre spracovanie historických vzoriek, vzoriek degradovaného dreva požerkami hmyzom, 

ktoré sa vyznačovali mimoriadnou fragilitou. Úlomky a drť požerkov predikovali elektricky 

nestabilný preparát.  

Príprava vzorky pre vysoké vákuum v SEM mikroskope zahŕňala nasledujúce kroky:  

a) Vymanipulovanie preparátov z odobratých vzoriek – príprava štiepnych plôch 

(radiálne, tangenciálne) a priečnych rezov; Označenie a fixácia preparátov pomocou 

PVAC lepidla k duralumíniovým terčíkom; 

b) V prípadoch preparátov, ktoré sa vyznačovali extrémnym výskytom požerkov 

Anobiidae spp., pre zamedzenie penetrácie lepidla boli použité samonosné uhlíkové 

vodivé terčíky Pella. 

     

 
Obr. 2 Výkresová dokumentácia s vyznačením odberných miest  drevených prvkov 

hradu Krásna Hôrka 
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Obr. 3 Fotodokumentácia odberného miesta – Trámy – Podjazd. a) Pohľad na trámy 

podjazdu – mapovitý povrch trámov dokumentuje biologickú aktivitu; b) Detail odberného 

miesta vzorky z vodorovnej hrady 

 

   
Detail a) vzorky 8 - povrch Detail b) vzorky 8 – požerky 

Anobiidae Spp. 

Detail c) vzorky 8 – priečny rez 

Obr. 4 Detaily odobratej vzorky drevených prvkov hradu Krásna Hôrka z odberného miesta – 

Schody na kazateľňu (odobratá vzorka – stupnica 1. schodu v schodišti v Kaplnke), vyznačené 

vo výkresovej dokumentácii (viď. obr. 2) 

  

Pri príprave preparátov sme mali na zreteli, že vzorky, určené pre pozorovanie 

elektrónovým mikroskopom nesmú obsahovať vodu kvôli vysokému vákuu SEM; musia byť 

elektricky stabilné pod elektrónovým lúčom; majú byť elektrický vodivé a na povrchu 

preparátu sa nesmú nachádzať žiadne cudzie častice alebo nečistoty.  

Dehydratácia fixovaného preparátu – drevo je charakteristické tým, že pri náhlej 

zmene vlhkosti sa vyskytujú trhliny v strednej lamele, ktorá je následne uvoľnená. Aby sme 

preparovali xylémové štruktúry bez artefaktov a mikrotrhlín, sušili sme ich pozvoľne 

v prostredí absorbenta (SiO2), a následne pod IČ zdrojom, pričom sme mali na zreteli, že sa 

jedná o špecifickú prípravu degradovaných vzoriek.  

Po dokonalom zaschnutí polyvinylacetátového lepidla sa duralumíniový terčík ukotvil 

do zveráka a odobrala sa tenká vrstvička z radiálnej a tangenciálnej štiepnej plochy pre 

dosiahnutie ideálneho radiálneho a tangenciálneho rezu. Vzhľadom na krehkosť historického 

dreva sme pracovali opatrne, aby nedochádzalo k jeho porušeniu. Jednotlivé rezy sa 

realizovali žiletkou, ktorej rezná hrana bola použitá, len na jeden rez.  

Každý preparát radiálneho rezu bol zrezaný žiletkou šikmým priečnym rezom pod 

uhlom 45°, z dôvodu hodnotenia rozsahu výskytu hýf, ale predovšetkým kvôli orientácii v 

oblasti jarného a letného dreva preparátu.  
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Čistota povrchu ideálnych rezov bola sledovaná pomocou binokulárneho svetelného 

mikroskopu s následným odstránením prípadných povrchových nečistôt. 

Pre zlepšenie povrchovej vodivosti sa vzorka pokovila 24 karátovým zlatom. 

Pozlátenie preparátov sa vykonávalo vo vysokom vákuu v naparovacom zariadení firmy VEB 

Hochvakuum, Nemecko.  

Mikroskopické pozorovanie preparátov  

Pozlátené preparáty boli podrobené mikroskopickej analýze pomocou skenovacieho 

elektrónového mikroskopu TESCAN-VEGA a TESCAN MIRA3. Rezy preparátov boli 

sledované vždy tak, aby bolo možné posúdiť hĺbku a rozsah biotických a abiotických 

poškodení. Podľa diagnostických znakov xylému bol pre každú odobratú vzorku určený druh 

dreva. 

Pri mikroskopovaní sme využívali nasledovné zobrazovacie módy (Mamoňová 2013):  

Resolution – režim (mód) pre zobrazovanie s dobrým rozlíšením, na vyhľadávanie miest na 

vzorke – mód Field (režim s rozšíreným pracovným poľom) a mód FishEye (extrémne veľký 

zobrazovací režim, ktorý má široké zorné pole, pričom v tomto režime nie je možné definovať 

zväčšenie). 

Pre pozorovanie štruktúr požerkov a degradácie torusov dvojbodiek, resp. zobrazenie štruktúr, 

ktoré neumožnil zobraziť SE-režim zobrazenia sme unikátne využili BSE detektor (detektor 

spätne odrazených elektrónov, back-scattered electrons) na detekciu požerkov, exkrementov, 

vnútorného povrchu larválnych chodbičiek, torusov dvojbodiek ihličnatého dreva a 

zobrazenie roztočov (Acari) v požerkoch, špeciálne Dermatophagoides pteronyssinus Tr. 

 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Na obr. 5 dokumentujeme unikátne zobrazenie pomocou  BSE detektora (back-

scattered electrons) na detekciu požerkov, exkrementov, vnútorného povrchu larválnych 

chodbičiek a zobrazenie roztočov (Acari) v požerkoch, špeciálne Dermatophagoides 

pteronyssinus Tr., ktoré boli indikované pri vzorke odobratej zo stupnice schodov (odberné 

miesto č.1 – Dolný Hrad – Schody do podkrovia) 

 

  
5a) Zobrazene preparátu pomocou FishEye módu 

a BSE detektora 

5b) Larválna chodbička Anobium punctatum 

o veľkosti 929 x 1426 μm, roztoč prachový (dĺžka 

476 μm) 
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5c) Roztoč prachový (Dermatophagoides 

pteronyssinus Tr.) v larválnej chodbičke črvotoča 

5d) Predné silné nožičky roztoča prachového 

Dermatophagoides pteronyssinus Tr.bez chápadiel  

  
5e) Frekvencia výskytu roztočov (Acari) 

v larválnej chodbičke Anobiidae 

5f) Pozdĺžny rez vzorky s požerkami. Odbúrané 

membrány stenčenín v jarnej cieve duba vplyvom 

enzymatickej činnosti 

  
5g) Krovky charakteristicky pokryté líniami 

okrúhlastých priehlbín (bodové zdobenie) 

5h) Detail štruktúry kroviek (Anobium punctatum 

De Geer) pokrytých jemným ochlpením. Výskyt 

spór v priehlbinách (vyznačené) 

Obr. 5 Povrch a rez odobratej vzorky stupnice schodov z odberného miesta – Dolný Hrad – 

Schody do podkrovia, s výskytom roztočov (Acari) v požerkoch, špeciálne Dermatophagoides 

pteronyssinus Tr. 
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Vyhodnotenie vzorky stupnice schodov odberného miesta –  Dolný Hrad –  Schody do 

podkrovia   

Determinácia druhu dreva: 

Mikroskopická štúdia diagnostických znakov odobratej vzorky ukázala, že schody do 

podkrovia Dolného Hradu boli zhotovené z jadrovej časti dreva duba zimného [Quercus 

petraea (Matusch.) Liebl.]. Drevo duba bolo determinované usporiadaním ciev (obr. 5f), ktoré 

bolo kruhovito-pórovité, veľké jarné cievy boli silne zatylované, letné cievy usporiadané 

v radiálnych skupinách (IAWA Committee 1989). 

Biotické a abiotické poškodenie: 

Vzorka stupnice schodov (obr. 5a, g, h) sa vyznačovala rozsiahlym poškodením 

črvotočom bodkovaným (Anobium punctatum De Geer), (Reinprecht 2008, http://insectes-

nuisibles.cicrp.fr).  

V odobratej vzorke bol diagnostikovaný extrémny výskyt roztočových alergénov, ktoré sú 

obsiahnuté vo výlučkoch roztočov, predovšetkým v ich exkrementoch, a ktoré sa šíria najmä 

vzduchom, pričom hrozí vysoká pravdepodobnosť alergických reakcií ľudí senzitívnych na 

roztoče, alergikom najviac vadí ich prístup do organizmu vdychovaním.  

Podľa veľkosti (obr. 5b),  morfológie klepietok (obr. 5d) a absencie brví a chápadiel sa 

jedná o sklerotizovaného roztoča prachového (Dermatophagoides pteronyssinus Tr.), veľkého 

0,2–0,7 mm (obr. 5b-e). Oplodnená samička môže znášať na substrát priemerne 32 (za deň 1–

3) oválnych belavých vajíčok, o veľkosti 0,1–0,16 mm. Steinman (2012) uvádza, že samička 

môže znášať 80–120 vajíčok počas 45 dňovej periódy.  Vývoj jednej generácie trvá priemerne 

33 dní. Dĺžka života osemnohých dospelcov (larvička je šesťnohá) je cca 6 týždňov (Svršek  

1996, Podder et al. 2009). Optimálne podmienky rozvoja roztoča prachového 

(Dermatophagoides pteronyssinus Tr.) sú vysoká relatívna vlhkosť vzduchu 80–100% a 

teplota 25°C, pričom 48 hodín dokáže znášať extrémne teploty (od -12°C po 43°C).   

 

Na odbernom mieste – Trámy – Podjazd,  bol zaznamenaný mapovitý povrch vodorovných 

trámov (obr. 3), ktorý dokumentoval biologickú aktivitu (vysoké diferencie vo vlhkosti 

trámov); výskyt povlakov belavej farby (tvorba mycélia, plodníc – in situ bol predikovaný 

výskyt trámovky trámovej [Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill.], alebo trámovky jedľovej 

[Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.]. 

 

  
6a) Výskyt spór v jarnej tracheide. Hýfy 

prechádzajú pod sekundárnou stenou S3. Na 

povrchu steny sa vyznačuje bradavičnatá vrstva 

W (tzv. warty layer) charakteristická pre drevo 

jedle (Abies alba Mill.) 

6b) Spóry v letných tracheidách. Enzymaticky 

odbúraná bradavičnatá vrstva dokumentuje 

aktivitu celulózovornej huby (hnedá hniloba) 

http://insectes-nuisibles.cicrp.fr/
http://insectes-nuisibles.cicrp.fr/
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6c) Taxodioidné krížové pole determinuje Abies 

alba Mill. Jarné tracheidy prerastené hýfami, 

ruptúra dokumentuje aktivitu celulózovornej 

huby. Bradavičnatá W-vrstva je odbúraná 

6d)Degradovaná bradavičnatá vrstva sekundárnej 

steny. Charakteristické šikmé fragmentovanie na 

lúmenoch dokumentuje aktivitu celulózovornej 

huby v oblasti letného dreva 

  
6e) Výskyt hýf a defibrilácia letných tracheíd. 

Krehké lomy dokumentujú zoslabenie štruktúry 

vplyvom celulózovornej huby. Bradavičnatá 

vrstva je enzymaticky odburaná 

6f) Šikmý priečny rez letnými tracheidami. 

Tangenciálna stena letných tracheíd je extrémne 

stenčená enzymatickým odbúraním celulózy 

hýfami 

  
6g) Detail fragmentácie a lámania zuhoľnatenej 

vrstvy pomocou BSE detektoru. Tangenciálne 

trhliny siahajúce až do trámu 

6h) Povrch a šikmý priečny rez termicky 

degradovanou vrstvou. Jemnejšia fragmentácia 

v oblasti jarných tracheíd 
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6i) Termicky rozpadnutá S3 vrstva sekundárnej 

steny tracheíd. Vyznačuje sa pozdĺžna fibrilácia 

S2 vrstvy 

6j) Štádium sporulácie v lúmenoch jarnej 

tracheidy (vyznačené šípkou) 

  
6k) Detail kolonizácie xylému hýfami 

celulózovornej huby. Výskyt prierazníkových 

hýf, ktoré prerastajú štuktúru niekoľkých tracheíd 

6l) Extrémne stenčenie bunkovej steny tracheíd 

a krehké lomy vplyvom degradácie hýfami 

celulózovornej huby (hnedá hniloba) 
 

Obr. 6 Povrch, priečne a radiálne rezy vzoriek vodorovných trámov z odberného miesta –  

Trámy – Podjazd 

 
Vyhodnotenie vzoriek z vodorovných trámov odberného miesta – Trámy – Podjazd 

Determinácia druhu dreva: 

Mikroskopická štúdia diagnostických znakov vzoriek vodorovných trámov ukázala, že 

sú zhotovené z dreva jedle bielej (Abies alba Mill.). Drevo jedle determinuje výskyt 

bradavičnatej vrstvy W, tzv. „warty layer“ (Esteban et al. 2009, Chovanec, Korytárová 1992, 

Kocoń 1984, Kocoń 1986) na sekundárnej stene S3 tracheíd (obr. 6a), typ krížového poľa, 

ktoré je taxodioidné (obr. 6c) a absencia živicových kanálikov na priečnych rezoch preparátov 

vzoriek vodorovných trámov (Richter, Grosser, Heinz, Gasson 2004).  

Biotické a abiotické poškodenie: 

Mikroskopickou analýzou vzoriek odobratých z vodorovných trámov sme zistili na 

preparátoch výskyt povrchovej krusty, ktorá sa  charakteristicky termicky fragmentovala (obr. 

6g, h). Na povrchu zuhoľnatenej vrstvy sme zaznamenali výskyt spór a hýf. 

Na všetkých rezoch bolo diagnostikované napadnutie celulózovornou hubou, ktoré 

bolo možné identifikovať na základe výskytu prierazníkových hýf (obr. 6k, l), extrémnej 



82 

 

degradácie hrúbky bunkovej steny (obr. 6f, k, l), degradáciou bradavičnatej W vrstvy 

sekundárnej steny S3 (obr. 6b–e, i). Výskyt hýf sme zaznamenali aj v letnom dreve (obr. 6b, 

6d–f), ktoré má nosnú mechanickú funkciu. Bunkové steny letných tracheíd vzorky 

vodorovných trámov sa vyznačovali defibriláciou (obr. 6e, i) a celkovým zoslabením 

štruktúry krehkými lomami (obr. 6e) vplyvom celulózovornej huby. Jedná sa o hnedú hnilobu, 

aktívne štádium, čo dokazuje tvorba spór (obr. 6a, b, j). 

Okrem degradácie vzorky hnedou hnilobou sme na priečnych rezoch identifikovali 

niekoľko larválnych požerkov o veľkosti 553-1368 μm vyplnených drťou a exkrementami 

črvotoča bodkovaného (Anobium punctatum De Geer). 

 

  

ZÁVER 
 

V našej práci sme pojednali úzku časť rozsiahleho materiálového prieskumu 

drevených konštrukcií NKP Krásna Hôrka, týkajúcu sa dvoch odberných miest situovaných 

v Dolnom Hrade. Mikroskopické analýzy poukazujú na dômyselnú unisono druhovú skladbu 

materiálu. Schody v celom historickom monumente sú skonštruované z jadrovej časti duba 

zimného [Quercus petraea (Matusch.) Liebl.]., trámy podjazdu z dreva jedle (Abies alba 

Mill.) a podlahové vlysy výlučne z dreva smrekovca (Larix decidua Mill.). 

Napriek tomu, že termicky poškodené prvky boli sanované, stopy po žiari boli zjavné najmä 

na trámoch Podjazdu Dolného Hradu. Vo všetkých analyzovaných vzorkách sa potvrdila 

aktivita biodegradačných činiteľov, a to nasledovne: 

a) odberné miesto –  Dolný Hrad –  Schody do podkrovia 

Makroskopickopickou obhliadkou Schodov do podkrovia Dolného Hradu sme zistili 

výskyt tangenciálnych požerkov fúzača (čeľaď Cerabycidae). Mikroskopická analýza 

potvrdila rozsiahle poškodenie stupníc schodov črvotočom bodkovaným (Anobium 

punctatum De Geer), výskyt hýf (hnedú hnilobu) v celom rozsahu preparátov a extrémny 

výskyt roztoča prachového (Dermatophagoides pteronyssinus Tr.) v larválnych požerkoch 

črvotoča (Anobium punctatum De Geer).  

 Kolonizácia larválnych požerkov roztočom prachovým nebola v spojitosti 

s historickým drevom doposiaľ v literatúre popísaná.  

b) odberné miesto – Dolný Hrad –  Trámy podjazdu 

Makroskopickou obhliadkou odberného miesta sme zistili mapovitý povrch trámov, 

ktorý dokumentoval biologickú aktivitu. Na trámoch sa nachádzali belavé povlaky, ktoré 

súviseli s tvorbou mycélia, belavé plodnice determinovali výskyt trámovky trámovej 

[Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill.]. 

Odobrané vzorky boli v celom rozsahu napadnuté hnedou hnilobou. Vykazovali 

prítomnosť prierazníkových hýf, ako aj defibriláciu (rozklad) sekundárnej steny vo vrstve 

letného dreva trámu, extrémne zníženie hrúbky bunkových stien, čo v konečnom dôsledku 

viedlo k tvorbe krehkej lámavej štruktúry. Hýfy sme zachytili v aktívnom štádiu sporulácie.  

Trámovky sa svojim mycéliom rozrastajú vo vnútri dreva, hniloba sa rozširuje rýchlo hlavne 

do vnútorných vrstiev trámu, kde sa drevo celkom rozpadá a vznikajú v ňom dutiny 

(Reinprecht 2008).  

Stanovenie rozsahu a spôsobu adekvátnej chemickej sanácie je možné až na základe 

podrobného stavebno-technického prieskumu. Vzhľadom k rozsahu prípadného sanačného 

zásahu a zložitosti problematiky je možné odporučiť overenie životaschopnosti prítomných 

drevoznehodnocujúcich organizmov. Sanačné práce sú komplikované tým, že huba pôsobí vo 

vnútri a v týchto prípadoch nepostačí len povrchový zákrok. Pre zistenie dutín v tráme by 

bolo vhodné previesť doplňujúce merania (napr. prístrojom Fakopp ultrasonic timer). 

Prevencia a likvidácia larválneho štádia Anobiidae Spp. – ako sekundárneho poškodenia 
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trámov – by neviedla k spevneniu častí, ktoré vykazujú značnú fragilitu v dôsledku primárnej 

biologickej degradácie hnedou hnilobou. 
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HNILOBA V PRAHOCH A BLOKOCH NOVEJ DREVOSTAVBY  
PO ÚNIKU VODY Z POŠKODENÉHO ODPADOVÉHO POTRUBIA 

 

Decay in the Thresholds and Blocks of New Wooden House  
after Leaking of Water from a Damaged Drain Pipe 

 
Ladislav Reinprecht 

 
New wooden house was damaged by fungal decay after leaking of 
water from a damaged drain pipe. The brow decay was located in the 
bounded wooden thresholds and in the first layer of wood blocks filled 
with cellulose insulation Climatizer Plus. Moisture of decayed wooden 
elements, measured 3 and 9 months after finding the water losses, 
was 14–20 % and somewhere above 60–100 %. In-situ visual, 
ultrasound and drilling resistance inspections and then also in-vitro 
strength analyses revealed defects in the wooden thresholds (i. e. 
mould, decay and internal delamination), mostly in their lower part in 
contact with the waterproofing. With the aim to decrease moisture 
content and stop wood rotting, there was recommended permanent 
ventilation of the wooden house. However, this method (also in 
combination with a local microwave heating of the moist wood) was 
not successful, and therefore an exchange of the damaged wooden 
thresholds for new ones preserved with an environmentally friendly 
biocide was recommended.  

 
Key words: wooden house, drain pipe water, decay, Resistograph, ultrasound, microwaves. 
 
Kontakt: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra mechanickej technológie dreva, 
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, E-mail: reinprecht@tuzvo.sk. 

 

 

ÚVOD  
 

Životnosť správne konštrukčne riešených drevostavieb je vysoká. Nezriedka ani po 

100 a viac rokoch sa v nich nevyskytnú biologické poškodenia od plesní, drevokazných húb, 

drevokazného hmyzu alebo hlodavcov (Reinprecht 2016).  

Avšak vlhnutím drevostavieb – pri konštrukčných chybách vplyvom kapilárnej, 

kondenzovanej alebo zrážkovej vody, respektíve pri poruchách vplyvom úniku vody z 

poškodených vodovodných, kanalizačných a vykurovacích potrubí – sa v nich tvoria vhodné 

podmienky pre aktivitu drevokazného hmyzu a drevoznehodnocujúcich húb. Následkom 

poškodenia drevostavieb biologickými škodcami sa ich estetická hodnota znižuje a nezriedka 

sa v nich vytvárajú aj závažné statické poruchy.    

Predložená práca pojednáva o vplyve unikajúcej vody z poškodeného odpadového 

potrubia na vznik hnilobných i iných poškodení drevených prvkov v novej drevostavbe.  

 

 



85 

 

METODIKA 
 

Prieskum nového dreveného domu bol vykonaný opakovane v roku 2014, konkrétne  

po 3 a 9 mesiacoch od zistenia úniku vody z poškodeného odpadového potrubia v miestnosti 

WC a okamžitej oprave tohto potrubia. K poškodeniu potrubia došlo v dôsledku jeho 

nevhodnej dĺžky za kolenom, kde sa nevytvoril dostatočne tesný spoj v prechode do redukcie. 

Majiteľ drevostavby – po indikácii poruchy a odstránení drevených podláh vo WC i 

ďalších miestnostiach – zistil, že unikajúcou vodou sú do výšky niekoľkých milimetrov až 

centimetrov zaplavené priestory medzi betónovou platňou a spodnou vrstvou tepelnej 

izolácie. Vodou boli nasiaknuté jednak lepené drevené prahy nosných stien a v niektorých 

miestach aj spodná vrstva drevených blokov nosných stien plnených celulózovým izolantom 

Climatizer Plus. Niektoré z drevených prahov boli následne sušené mikrovlnným ohrevom.   

Cieľom dendrologického prieskumu bolo stanoviť skutkový stav drevených prahov 

a drevených blokov „modulov“ drevostavby z pohľadu ich vlhkosti, plesnivenia, hnilobných 

poškodení, a tiež ich delaminácií.  

In-situ defektoskopia drevených prahov a blokov drevostavby bola vykonaná vizuálne 

i pomocou prístrojov – vlhkomer (Protimeter Mini C a Materrialfeuchte-Messgerät GMR 

110), odporovo-vŕtací prístroj (Resistograph IML RESI F 400), ultrazvukový prístroj (Fakopp 

- Ultrasonic Timer). In-vitro defektoskopia vzoriek odobratých z drevených prahov bola 

realizovaná pomocou univerzálneho trhacieho stroja pre stanovenie tlakovej pevnosti dreva 

kolmo na vlákna (UTS FPZ 100).   

Na základe prieskumov skutkového stavu lepených drevených prahov a spodných 

drevených blokov dreveného domu boli predložené návrhy: (1) po 1. prieskume na ich ďalšie 

vysúšanie, (2) respektíve po 2. prieskume na ich výmenu za nové drevené prvky ošetrené 

ekologicky neškodným biocídom.  

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Prvý prieskum drevostavby, t. j. 3 mesiace po zistení úniku vody z potrubia  

Vlhkosť sa stanovila vo všetkých drevených prahoch drevostavby, ako aj v niektorých 

drevených blokoch umiestnených v 1. až 3 vrstve nosných stien. Drevené prahy mali vlhkosť 

v intervale od 14 % do viac ako 100 %, v závislosti od ich lokalizácie v drevostavbe. Vlhkosť 

drevených blokov nosných stien bola v ich 1. vrstve (t. j. priamo nad drevenými prahmi) od 

12 % do 55 %, respektíve v 2. a 3. vrstve 8–10 %.   

Z ultrazvukových analýz (obr. 1A, tab. 1) a odporových vŕtaní (obr. 1B a 2) 

vyplynulo, že viaceré lepené drevené prahy, a to najmä v blízkosti miesta úniku vody z 

odpadového potrubia, vykazovali už aj vnútorné hniloby a pravdepodobne aj delaminácie 

v lepenej škáre. Poukázali na to najmä grafické záznamy z Resistographu R1 a R4 (obr. 2). 

Z ultrazvukových analýz v smere kolmo na vlákna dreva je zrejmé, že intenzita vnútorných 

defektov v drevených prahoch bola výraznejšia v ich spodnej zóne, to znamená v polohe cca 

20 mm od základovej betónovej platne, v porovnaní s vyššou polohou cca 50 mm od 

základovej platne – ukázalo sa to najmä v miestnosti 1.06, kde došlo k poruche potrubia a 

úniku vody (tab. 1, obr. 3).     
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A)    B)   

Obr. 1  Ukážky z prieskumu drevených lepených prahov pomocou ultrazvukového prístroja 

(A) a pomocou Resistographu (B) 

 
Tab. 1: Rýchlosť ultrazvukových vĺn (m.s-1) v drevených prahoch (od spodku cca 20 mm/cca 

50 mm) vystavených vode unikajúcej z poškodeného potrubia  

Miestnosť Sever  Východ  Juh Západ 

1.03  890/1455     
1.04                                               500/760       
1.06                                               210/730          640/800         580/1030                                                                           

760/1440  
- Výrazné defekty v dreve indikuje znížená rýchlosť ultrazvukových vĺn kolmo na jeho vlákna (≤ 750 m.s-1 ).    

 

 

 

Obr. 2  Grafické záznamy z Resistographu (R1 a R4) pre dva drevené prahy (meranie cca 20 

mm od spodku) vystavené vode unikajúcej z poškodeného potrubia 

- R1 = delaminácia cca 10 cm od bočnej strany lepeného dreveného prahu.  

- R4 = hniloba v hĺbke 2,5–5,5 cm a delaminácia cca 15 cm od bočnej strany dreveného prahu. 

 

Druhý prieskum drevostavby, t. j. 9 mesiacov po zistení úniku vody z potrubia  

Zo 14-tych vytypovaných lepených drevených prahov sa vypílili výrezy so šírkou cca 

40–50 mm (obr. 3). Ich vlhkostné profily sa stanovili vlhkomerom (tab. 2). Vizuálne sa v nich 

posúdila prítomnosť a stupeň hniloby (tab. 3), ako aj delaminácia lepených škár. Z lamiel 

jednotlivých výrezov sa pripravili aj vzorky 20 x 20 x 30 mm k testovaniu tlakovej pevnosti 

dreva kolmo na vlákna (tab. 4).  
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A)   
 

B)   

Obr. 3  Miesta odberu 14-tych výrezov z drevených prahov (A); ukážka odberu výrezu č. 9 

zo silne hnilého prahu medzi miestnosťami 1.03/1.05 (B); 75 % vlhkosť hnilej a 

delaminovanej lamely (9c) z výrezu č. 9 

 

Vlhkostné profily výrezov z lepených drevených prahov (tie pozostávali z 8 vzájomne 

zlepených lamiel „a“ až „h“) sa merali ihneď v časovom intervale 1 až 3 minút po vypílení. 

Vlhkosť lamiel (priemerná hodnota z 2 až 6 meraní) bola aj po 9-tych mesiacoch od zistenia 

škodovej udalosti v niektorých miestach pomerne vysoká, t. j. od 10,3 %  až po vyše 100 %. 

Vlhkostné profily poukázali súčasne na skutočnosť, že povrchové – obvodové lamely prahov 

(t. j. „a“ a „h“) sa presušili viac ako lamely zo stredu, avšak niekedy aj v týchto povrchových 

lamelách zostali ešte vhodné vlhkostné podmienky pre hnilobné procesy (viď tab. 2).     

Hnilobné a plesňové poškodenia drevených prahov sa identifikovali od:   

- bazídiovej celulózovornej drevokaznej huby Antrodia vaillantii, spôsobujúcej v mokrom 

dreve (wopt = 35–50 %, topt = 27 °C) hnedú kockovitú hnilobu, 

- askomycétnej drevokaznej huby Chaetomium globosum, spôsobujúcej v mokrom dreve 

mäkkú do tmava sfarbenú hnilobu,  
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- mikroskopickej huby – plesne Aspergillus niger, vytvárajúcej mycéliové povlaky čiernej 

farby na povrchu vlhkého dreva. 

Tab. 2 Vlhkostné profily dreva prahových lamiel pre výrezy č 1 až č. 14 (viď obr. 3A)  

Miestnosť Výrez Vlhkosť dreva prahovej lamely (%) 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

1.07/1.08           1 11,2 15,0 18,6 18,8 17,8 14,7 14,8 14,0 
1.07/ext.            2 15,3 18,9 23 27 23 23 22 14,8 
1.06/1.07 3 14,0 19,8 25 24 25 27 19,3 13,9 
1.06s/1.06         4     14,2 19,5 25 45 34 30 16,7 12,9 
1.06s/1.04         5        11,8 18,3 24 30 34-41 22 17,1 14,3 
1.04/ext.            6      19,2 26 79 86 100 33 40 29 
1.04/ext.            7          10,3 10,8 12,1 13,1 12,4 12,6 13,1 12,6 
1.04/ext.            8      15,6                   23     25 25   22    18,6     18,9   17,8      
1.03/1.05           9     11,8                                   27   80   86     62   20   20   23   
1.03/1.04          10      22                31 32   39     36-67          32    30     19,3      
1.03/ext.           11      18,2                                  22     26     25 29    22 25   21 
1.02/ext.           12      11,0    11,0   10,9    11,6     11,6     12,6     12,0   13,1          
1.01/1.03          13     26                                 50    91 101   51   29      29    21      
1.05/1.07          14         14,2   16,3   17,9     16,6     17,2     15,0     14,9   11,1      

- Miestnosť: prvé číslo = označuje miestnosť odkiaľ sa urobil odber výrezu; resp. druhé číslo = označuje 

smer k susednej miestnosti alebo do exteriéru (ext.).   

- Prahová lamela „a“ = je prvou lamelou dreveného prahu v smere odberu výrezu z miestnosti označenej 

prvým číslom.  

 

Tab. 3 Hniloby dreva prahových lamiel pre výrezy č. 1 až č. 14 (viď obr. 3A)    

Miestnosť Výrez Stupeň hniloby dreva v prahovej lamele (0-4)          

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

1.07/1.08           1 1-2 3-4 3 3 3-4       2-3                                 0 0 
1.07/ext.            2 1-2 1-2 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4 1-2 
1.06/1.07 3 2-3 3 3-4 3 2-3 2-3 1 1 
1.06s/1.06         4     2 2 2 2-3 2 2 2 2 
1.06s/1.04         5        0 0 2 3 3 2 0 0 
1.04/ext.            6      1-2 3 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3 
1.04/ext.            7          0 0 0 0 0 0 0 0 
1.04/ext.            8      1 3 3-4 3-4 2-3 3 1-2 1 
1.03/1.05           9     3 3-4 4 4 4 3-4 3-4 3 
1.03/1.04          10      0 0 0 1 2-3 2 1 0 
1.03/ext.           11      0 0 0 0 0 0 0 0 
1.02/ext.           12      0 0 0 0 0 0 0 0 
1.01/1.03          13     1 1-2 2-3 2-3 1-2 1 1 1-2 
1.05/1.07          14         2 3-4 3 3-4 3-4 3 2-3 0-1 

- Miestnosť: prvé číslo = označuje miestnosť odkiaľ sa urobil odber výrezu; druhé číslo = označuje smer 

do susednej miestnosti alebo do exteriéru (ext.).   

- Prahová lamela „a“ = je prvou lamelou dreveného prahu v smere odberu výrezu z miestnosti označenej 

prvým číslom.  

- Stupeň hniloby dreva: 0 = žiadny, 1 = slabý, 2 = stredný, 3 = silný, 4 = veľmi silný – totálny. Kritériá 

hniloby dreva sú uvedené v práci Reinprecht, Pánek (2013).  

 

Hniloby vyššieho stupňa od 2–3 až po 4 sa zistili v tých vnútorných lamelách 

drevených prahov, ktoré mali zvyčajne aj vyššiu vlhkosť (tab. 3 – porovnaj s tab. 2; obr. 4).  

Zistili sa však aj prípady neaktívnej hniloby, to znamená v už dostatočne vysušených 

lamelách niektorých prahov. Príkladom je prahový výrez č. 14, v ktorom sa nachádzala 

neaktívna vnútorná hniloba (tab. 2 a 3).   
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           (a)                 (b)               (c)              (d)              (e)             (f)              (g)          (h)  

                                                                                       Spodok výrezu   

Obr. 4  Silná hniloba v prahových lamelách (b) až (f) výrezu č. 8 

 

Zdravé smrekové drevo má tlakovú pevnosť kolmo na vlákna v tangenciálnom smere 

zvyčajne v oblasti 4,0 MPa (Požgaj et al. 1993). Tlaková pevnosť vzoriek z prahových lamiel 

výrezov č. 1 až 14 bola zväčša nižšia (tab. 4 – porovnaj aj so stupňami hniloby v tab. 3). 

Pritom tlaková pevnosť vzoriek z lamiel so silnou až totálnou hnilobou sa nedala, okrem 

vzorky 14/f(v), vôbec namerať (tab. 4).   

 

Tab. 4 Tlaková pevnosť kolmo na vlákna vzoriek zo smrekových prahových lamiel „a“ až 

„h“ pre výrezy č. 1 až 14 po ich klimatizácii na vlhkosť 12 ± 1 %   

Miestnosť Výrez Tlaková pevnosť kolmo na vlákna (MPa)  
(37 vzoriek 20x20x30 mm z lamiel „a“ až „h“) 

1.07/1.08           1 (c)/v = 2,80 (c)/s = 2,54 (g)/v = 3,94 
1.07/ext.            2 (c)/v = 2,57 (c)/st = 1,83 (c)/s = 1,31 
1.06/1.07 3 (a)/st = 4,88 

(e)/st = 2,51 
(e)/v = 6,04 (hrča) 
(e)/s = 1,96 

 

1.06s/1.06         4     (c)/v = 3,17 
(d)/v = 3,21 

(c)/s = 3,07 
(d)/s = 2,16 

 

1.06s/1.04         5        (b)/v = 3,26       (b)/s = 2,90           (c)/v = 2,08          
1.04/ext.            6      (d)/v = 1,08     (d)/s = 2,49     
1.04/ext.            7          (e)/v = 5,15      (e)/s = 3,37    
1.04/ext.            8      (g)/v = 1,60    (g)/s = 2,10       
1.03/1.05           9     (d)/s = 0,98    (e)/s = 1,26           
1.03/1.04          10      (b)/v = 3,50     (b)/s = 3,50         (e)/s = 1,21   
1.03/ext.           11      (d)/v = 3,52     (d)/s = 2,77  
1.02/ext.           12      (d)/v = 3,25      (d)/s = 3,92    
1.01/1.03          13     (c)/s = 2,57      (g)/s = 2,37         
1.05/1.07          14         (f)/v = 0,70 (silne hnilá)  (f)/s = 1,20 (g)/v = 2,30   
Symboly pri lamelách „a“ až „h“: v = vzorka z vrchu lamely; st = vzorka zo stredu lamely; s = vzorka zo spodku 

lamely v blízkosti podkladového betónu. 
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Zhodnotenie a odporúčania k riešeniu havarijného stavu drevostavby 

Proces približne 9 mesačného vysúšania drevených prahov technológiou prevetrávania 

suchým vzduchom (Poznámka: lokálne sa aplikovali aj mikrovlny, no ich využitie sa pri 

ďalších sanačných prácach už nepoužilo z dôvodu nebezpečenstva vznietenia dreva 

v blízkosti kovových spojovacích prostriedkov (Makovíny et al. 2011)) sa ukázal veľmi 

pomalým a zvyčajne nezabránil ďalšej aktivite drevokazných húb a plesní s negatívnym 

dopadom aj na zdravie ľudí v dôsledku tvorby mykotoxínov – napr. alflatoxín, patulín alebo 

gliotoxín (Betina 1990).  

Technológia sušenia lepených drevených prahov iba formou prevetrávania by teda 

mohla trvať aj roky, a to z týchto dôvodov: (1) prahy sú uložené na hydroizolačnej 

paronepriepustnej fólii; (2) prahy sú vyrobené z lepeného dreva, t. j. z 8 lamiel „a“ až „h“,  

pričom vrstvy lepidla spomaľujú difúziu vodných pár z vnútorných lamiel smerom von.  

V danej situácii sa navrhla výmena terajších drevených prahov za nové prahy ošetrené 

ekologicky neškodným biocídom, a to pri súčasnom vhodnom statickom istení drevostavby.  

 

 

ZÁVER 
 

 V zvlhnutých drevostavbách môžu potenciálne nastať rôzne typy biologických 

poškodení drevených nosných stien, stropov, krovov, podláh, schodísk, okien, dverí alebo 

fasádnych obkladov. Príčinou je zvýšenie ich vlhkosti nad spodnú kritickú hranicu nutnú 

pre aktivitu drevokazného hmyzu (10–20 %), respektíve súčasne aj pre aktivitu 

drevoznehodnocujúcich húb (20–30 %).   

 V novom drevenom dome podrobenom dendrologickému prieskumu došlo po úniku 

vody z poškodeného odpadového potrubia, s následným vlhnutím lepených drevených 

prahov a drevených spodných blokov (vlhkosť dreva bola lokálne 20 % i viac ako 100 %) 

k rôznym degradačným procesom. Prejavilo sa to ich plesnivením, hnitím 

a delaminovaním.  

 Najvhodnejším riešením sa ukázala výmena hnilých drevených prahov za nové prahy.    
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VPLYV KONŠTRUKCIE A FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ DREVENÝCH 

OKIEN NA VZNIK PODMIENOK PRE ICH BIOLOGICKÉ 
POŠKODENIE 

 

Effect of the Structural Design and Physical Properties of Wooden 
Windows on Creation of Conditions for their Biological Damage 

 
Stanislav Jochima – Zuzana Vidholdováb 

 
Built-in windows in the building are exposed to severe external and 
internal climatic conditions, which cause a risk to their material 
degradation. Functional construction protection against conditions 
convenient for biological damage is very important for wooden 
windows. Incorrect design of windows, their negative physical 
properties and effect of outdoor and indoor climate can create ideal 
conditions for biological damage. The required durability of windows 
in adverse conditions is greatly compromised. On the contrary, proper 
design of windows, within the required physical properties and the 
correct operation of the indoor climate can effectively eliminate and 
prevent the creation of conditions favourable for biological damage of 
wood. Durability of wooden windows when protected correctly and 
operated in good conditions can be as long as the life of the building 
itself.  

 
Key words: wooden window, decay, biological damage, wood protection, durability. 
 
Kontakt: a Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra drevených stavieb,  
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, E-mail: jochim@tuzvo.sk,  
b Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra mechanickej technológie dreva,  
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, E-mail: zuzana.vidholdova@tuzvo.sk. 

 

 

ÚVOD  
 

Drevené okná sú aj v súčasnosti žiadaným stavebným výrobkom pre otvorové výplne 

stavieb. Okná zabudované v obytných stavbách sú súčasne vystavené pôsobeniu odlišných 

vonkajších a vnútorných klimatických podmienok prostredia ako aj odlišných činiteľov, ktoré 

sa podieľajú na ich poškodzovaní. 

 Z pohľadu trvanlivosti drevených okien sú veľmi dôležité tieto faktory: (a) 

konštrukčné riešenie krídla a rámu v kombinácií s vhodným typom izolačného zasklenia 

a použitie tesnení (Jochim et al. 2008), ako aj (b) ich chemická ochrana vrátane povrchovej 

úpravy dreva (Reinprecht et al. 2011).  

Referenčná životnosť drevených okien zo smrekového dreva je 25 rokov. Avšak pri 

voľbe optimálnej povrchovej úpravy a použitých náterových systémov, pri správnom 

konštrukčnom riešení okna a dodržaní technologických parametrov výroby, pri ich 

pravidelnej kontrole s potrebnou údržbou sa životnosť okien dá predĺžiť na desiatky rokov, 

o čom svedčia zachované pôvodné drevená okná v historických objektoch. 
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V súčasnosti konštrukčná tvorba, povrchové úpravy a technológia výroby drevených 

okien sú na vysokej úrovni. Drevené prvky okenných krídiel a rámov sa odporúča upravovať 

takými nátermi, ktoré v dostatočnej miere zabezpečia ich rozmerovú stabilitu a ochranu pred 

poveternostnými vplyvmi. Tieto nátery musia byť: - dlhodobo primerane pružné a húževnaté, 

aby bez vzniku trhliniek odolávali napr. krupobitiu alebo zmenám tvarov dreva pri väčších 

výkyvoch vlhkosti medzi interiérom a exteriérom, - paropriepustné, aby prepúšťali 

nahromadené vodné pary do okolia, - UV-odolné, aby neumožnili narúšanie lignínu v dreve, 

ktorý je veľmi citlivý na fotodegradačné depolymerizačné procesy, - odolné voči plesniam, 

drevosfarbujúcim a drevokazným hubám (Reinprecht et. al 2011).  

Použitie drevených okien v mimoriadne náročných podmienkach meniacej sa 

vnútornej a vonkajšej klímy môže zapríčiniť negatívne biologické poškodenie dreva 

v relatívne krátkom čase niekoľkých rokov (Vidholdová et al. 2016). Súčasná kombinácia 

vplyvu mimoriadnych podmienok a nevhodného typu konštrukcie spôsobuje až synergický 

účinok pre ich biologické poškodenie.  

Cieľom tejto práce je overenie tepelnotechnických vlastností dvoch konštrukčných 

riešení dreveného jednoduchého okna a zistenie podmienok pre kondenzáciu vodnej pary na 

vnútornom povrchu okna (zasklenia a rámu) a v konštrukcií vlysu okenného krídla (v detaile 

zasklenia) v podmienkach náročnej vnútornej a aj vonkajšej klímy. 

 

 

PROBLEMATIKA PRÁCE 
 

Výskyt frekventovanej a cyklickej kondenzácie vodnej pary v drevenej konštrukcií 

okna je podmienený nesprávnym konštrukčným riešením okna, zhoršenými tepelno-

technickými vlastnosťami rámu, krídla a zasklenia a okrajovými podmienkami vlhkosti 

a teploty vonkajšieho a vnútorného prostredia. Kondenzácia hlavne nastáva na vnútornej 

strane zasklenia, v styku okenného krídla a rámu a taktiež v detaile osadenia okna 

s obvodovou stenou. Môže byť časovo obmedzená alebo má trvalejší charakter. Je však 

neželaným javom s negatívnymi dôsledkami na hygienu vnútorného prostredia budov a na 

trvanlivosť dreva.  

Povrchová úprava moderných okien je čiastočne paropriepustná, preto vlhkosť dreva 

pri frekventovanej kondenzácií sa môže zvýšiť z pôvodných 12 ±2 % na 18 % a viac. Drevo 

pri navĺhaní a vysúšaní sa je rozmerovo nestabilné a priľnavosť povrchovej úpravy sa narúša 

a následne v nátere vznikajú trhliny. Takto sa vytvoria podmienky pre jednoduchší prenik 

ďalšej vody do dreva. Miernejšie poškodenie dreva ojedinele vzniká aj pri vlhkosti dreva v 

oblasti cca 20 %.  

Avšak väčšina drevoznehodnocujúcich húb výraznejšie napáda drevo až pri jeho 

zvýšenej vlhkosti na hranici alebo nad hranicou bodu nasýtenia vlákien, t. j. v oblasti nad 

30 % (Reinprecht 2008). Pre rast plesní je dôležitá nízka povrchová teplota konštrukcie okna 

a vyšší čiastočný tlak vodnej pary pri jeho vnútornom povrchu. Tie môžu byť spôsobené: - 

existenciou tepelných mostov, - prienikom vody do konštrukcie napr. cez styky a trhliny, - 

vyššou vlhkosťou vzduchu a produkciou vodnej pary v interiéri, - vyššou vlhkosťou 

zabudovaných materiálov v konštrukcii, - nízkou výmenou vzduchu (Chmúrny 2011). 

Požadovaná trvanlivosť okien pri ich chybnej konštrukčnej a chemickej ochrane a pri 

rizikových podmienkach okolitého prostredia je značne ohrozená vytvorením vhodných 

podmienok pre vznik, rozvoj a rozmnožovanie drevoznehodnocujúcich húb (obr. 1).  
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Poškodenie povrchovej úpravy okien z 

exteriérovej strany. 
Plodnica drevokaznej huby (Gloeophyllum sp.)  

v špáre zasklievacej lišty z interiérovej strany.  

  

Plodnica drevokaznej huby v izolačnom 

dvojskle, plesne na povrchu dreveného rámu 

a poškodenie povrchovej úpravy okna z 

interiérovej strany (A, B). 

Rast plodnice drevokaznej huby v styku 

okenného krídla a rámu, výskyt plesní a 

kondenzácia vodnej pary na povrchu drevených 

častí okna (C, D). 

 

Obr. 1 Skutkový stav sedemročných drevených okien zabudovaných vo wellness 

 

 

ANALÝZA NÁVRHOV KONŠTRUKCIE DREVENÝCH OKIEN 

 

Základné princípy návrhu konštrukcie drevených okien pre prevenciu poškodenia 

drevoznehodnocujúcimi hubami (t. j. zamedzenie ich existenčných podmienok – trvalé 

zvýšenie vlhkosti dreva a prístup kyslíka) sú nasledovné: 

 kvalita konštrukčného návrhu detailu zasklenia v okennom ráme,  

 kvalita izolačného dvojskla alebo trojskla, 

 správnosť osadenia dreveného rámu okna s obvodovou stenou stavby,  

 kvalita a trvanlivosť povrchovej úpravy dreveného okna. 

 

Nesprávne princípy návrhu konštrukcie drevených okien (obr. 2A) a ich vplyv na 

vytvorenie existenčných podmienok pre poškodenie hubami sú nasledovné: 

1 – zasklievacia lišta bez tesnenia: dôsledkom je prienik vlhkého teplého vzduchu do 

detailu zasklenia, vznik kondenzovanej vody v detaile zasklenia; voda prispieva ku porušeniu 

povrchovej úpravy dreva a následne k zvýšeniu vlhkosti dreva, ktoré sa stáva vhodné pre 

biodegradáciu; 

2 – necertifikované izolačné dvojsko: často a v krátkej dobe sa poruší hermetické 

uzatvorenie dvojskla po jeho obvode, následne medzi sklá preniká teplý vlhký vzduch 

a vzniká kondenzovaná voda na povrchu skla z vnútornej strany. Izolačné dvojsklo so 

vzduchom má nižšie povrchové teploty z interiéru - na skle často kondenzuje vodná para. Po 

uvoľnení izolačného plynu (argón a pod.) je v priestore medzi sklami prítomný aj kyslík, čo 

umožní rast drevokaznej huby; 

A 

B 

C 

D 
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3 – odvetrávacia drážka pod zasklením: má otvor v spoji rámu vyústený do styku 

okenného krídla a rámu okna; do odvetrávacej drážky má prístup chladnejší vzduch 

z exteriérovej strany, pričom v strete s teplým vzduchom dochádza ku kondenzácií vody pod 

zasklením; voda prispieva ku porušeniu povrchovej úpravy dreva a následne k zvýšeniu 

vlhkosti dreva, ktoré sa stáva vhodné pre biodegradáciu; 

4 – povrchová úprava dreva: je čiastočne paropriepustná, pri celistvosti výrazne chráni 

drevo pred vnikaním vlhkosti a vody, no po strate celistvosti nie je drevo dobre chránené, 

štandardná doba celistvosti je 3 – 5 rokov, predĺžiť sa dá na 10 – 15 rokov ošetrovaním, resp. 

celistvosť treba zachovať obnovením. 

 

Správne princípy návrhu konštrukcie drevených okien (obr. 2B) a vplyv na 

zamedzenie existenčných podmienok pre poškodenie hubami je nasledovný: 

1 – zasklievacia lišta s tesnením: zamedzuje prieniku vlhkého teplého vzduchu do 

detailu zasklenia, drevo ostáva v suchom stave, nevhodnom pre biodegradáciu; 

2 – izolačné trojsko od certifikovaného výrobcu: je dlhodobo hermeticky uzatvorené 

po obvode, do skla nepreniká teplý vlhký vzduch – nie je možnosť pre rast huby medzi 

sklami, povrchové teploty z interiéru skla sú vyššie a na skle veľmi obmedzene kondenzuje 

vodná para; 

3 – odvetrávacia drážka pod zasklením: pri zamedzení prieniku vlhkého teplého 

vzduchu do detailu zasklenia tesnením pod zasklievacou lištou nie sú podmienky pre 

kondenzáciu vodnej pary pod zasklením a nenastáva zvýšenie vlhkosti dreva; 

4 – povrchová úprava okna: potrebné zachovávať celistvosť ošetrovaním alebo 

obnovovaním a zvlášť pri náročných klimatických podmienkach ako napr. wellness, sauny, 

kúpeľne a pod. 

Konštrukcie drevených okien na obr. 2 pod označením A a B boli použité pre overenie 

ich tepelnotechnických vlastností, a to povrchových teplôt a teplôt vo vnútri konštrukcie. 

Teploty sú následne využité na overenie podmienok vzniku kondenzácie vodnej pary na 

vnútornom povrchu okien a v detaile zasklenia. 
 

 

Obr. 2 Základné princípy návrhu konštrukcie drevených okien  

pre prevenciu rizika biologického poškodenia  

A – nesprávne, B – správne  
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METODIKA 
 

Stanovenie povrchových teplôt konštrukcie drevených okien je metódou 

dvojrozmerného teplotného poľa za stacionárneho stavu okrajových klimatických podmienok. 

Uvedenou metódou pracuje počítačový program Therm. Simulačný softvér je postavený na 

Furierovej parciálnej diferenciálnej rovnici vedenia tepla, využíva riešenie metódou 

konečných prvkov. Okrajové podmienky pre určenie povrchových teplôt sú podľa STN 73 

0540-2:2013. Prehľad základných údajov a okrajových podmienok na výpočet pre zvolené 

okná (obr. 2) sú uvedené v tab. 1. 
 

Tab. 1 Základné údaje konštrukcie drevených okien a okrajové podmienky pre výpočet 
 Okno A Okno B 

Materiál Smrek - lepené drevo  Smrek - lepené drevo 

Hrúbka rámu [mm] 68 78 

Izolačné zasklenie dvojsklo trojsklo 

Súčiniteľ prechodu tepla  

zasklenia Ug [W/(m2.K)] 

1,3 0,9 

Tesnenie pod zasklievacou lištou níe áno 

Okrajové podmienky:     Interiér:  teplota vzduchu  i = 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu  i = 50 %  

   Exteriér:  teplota vzduchu  e = -15 °C, relatívna vlhkosť vzduchu  e = 84 % 

 

Stanovenie cesty prievzdušnosti detailu zasklenia je stanovené vizuálnou analýzou 

konštrukčného riešenia a zmeraním šírky špáry medzi zasklievacou lištou a rámom krídla.  

Vlhkosť drevených vlysov okien je stanovená pomocou elektrického odporového 

vlhkomera. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Výsledky priebehu teplôt konštrukcie drevených okien za zvolených podmienok (obr. 2, 

tab. 1) sú na obr. 3. 
 

 Okno A                                                    Okno B  

  
 

Obr. 3 Grafické znázornenie priebehu teplôt konštrukciou okna 
 A: nedostatková konštrukcia moderného dreveného okna 

B: zdokonalená konštrukcia moderného dreveného okna 

9,2OC 

4,4OC 

14,6OC 

12,2OC 

12,7OC 

-13,3OC 

-11,8OC 

-6,6OC 

14,4OC 
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Podľa STN 73 0540-2 (článok 4.3.6) musia mať rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne 

otvorov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu i ≤ 50 % na každom mieste povrchovú 

teplotu θsi,w, v °C, nad teplotou rosného bodu θdp:  

θsi,w > θsi,w,N = θdp 

kde:   θ si,w,N je požadovaná normalizovaná hodnota vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov, v °C; 

 θdp teplota rosného bodu, v °C, zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu θai a relatívnej 

vlhkosti vnútorného vzduchu i ;  

 θsi,w vnútorná povrchová teplota výplne otvoru zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu. 

 

Teplota rosného bodu pre obytné podmienky (dané teplotou θi = 20 °C a relatívnou 

vlhkosťou vzduchu i = 50 %) je θdp = 9,26 °C. 

 

 Pre okno konštrukčného riešenia A (obr. 2A) a normálne obytné podmienky (tab. 1) 

je teplota zasklenia a povrchov drevených rámov zo strany interiéru nevyhovujúca (obr. 3A) 

a dochádza ku kondenzácií vodnej pary na ich povrchoch. Keďže povrchová úprava dreva je 

čiastočne paropriepustná, pri porušení jej celistvosti má skondenzovaná vodná para priamy 

prístup k drevu. Pri frekventovanom opakovaní týchto situácií dochádza k zvýšeniu vlhkosti 

dreva. Taktiež, na základe priebehu teplôt pod zasklievacou lištou a zasklením a pri prieniku 

teplého vlhkého vzduchu cez netesnenú špáru pod zasklievacou lištou dochádza v detaile 

zasklenia ku kondenzácií vodnej pary a následne zvyšovaniu vlhkosti dreva. V oboch 

prípadoch sa riešenie okna ukazuje ako nesprávne. Stanovením teplôt konštrukcií okien zo 

smreka s hrúbkou vlysu 68 mm sa zaoberal autor Nôta (2009). Teploty na zasklení môžu byť 

od 7,7 °C až 11,4 °C, a to takisto predstavuje vhodné podmienky pre kondenzáciu vodnej 

pary.  

V situácií, keď je drevené okno zabudované vo wellness, v podmienkach θi = 24 °C a i = 

70 %, je teplota rosného bodu už θdp = 18,19 °C. Z uvedeného je zrejmé, že konštrukcia a jej 

tepelnotechnické vlastnosti je pre dané podmienky nevyhovujúca a vysokoriziková pre vznik 

a rozvoj biologického poškodenia či vo forme plesní ako aj drevokazných húb. Pre dané 

podmienky je nutné použiť tepelnotechnicky kvalitnejšiu konštrukciu okna z hľadiska 

zasklenia aj vlysu okna.  

 

Pre okno konštrukčného riešenia B (obr. 2B) a normálne obytné podmienky (tab. 1) 

je teplota zasklenia a povrchov drevených rámov zo strany interiéru už vyhovujúca (obr. 3B) 

a nedochádza ku kondenzácií vodnej pary na ich povrchoch. Taktiež, podľa priebehu teplôt 

pod zasklievacou lištou a zasklením a hlavne bez možnosti prieniku teplého vlhkého vzduchu 

cez tesnenú špáru pod zasklievacou lištou nedochádza v detaile zasklenia ku kondenzácií 

vodnej pary a drevo ostáva v prijateľnej prevádzkovej vlhkosti 12 ± 2 %. Konštrukcia 

dreveného okna na obr. 2B má postačujúce požadované povrchové a vnútorné teploty 

konštrukcie, je objektívne postačujúca. Možnosťami zlepšeniami kvality drevených ako aj 

kombinovaných okien z pohľadu tepelnotechnických vlastností sa zaoberajú viaceré práce 

(Jochim et al. 2008; Jochim 2009; Jochim - Nôta 2013; Oravec 2015; a iné). Podrobne 

problematikou tepelnotechnických vlastností okien sa zaoberá autor Jochim et al. (2009).  

Pri použití dreveného okna vo wellness v podmienkach s vyššou teplotou a relatívnou 

vlhkosťou vzduchu je zrejmé, že aj táto konštrukcia (a jej tepelnotechnické vlastnosti) 

je nevyhovujúca a riziková pre vznik a rozvoj biologického poškodenia. Miera rizika však 

závisí od frekventovanosti podmienok a prevádzkových opatrení pre udržanie nižšej relatívnej 

vlhkosti vzduchu v miestnosti napr. na úrovni 50 %. Preto odporúčame zrealizovanie 

cieleného odvetrávania plôch okien so spodnej časti smerom hore pomocou vzduchotechniky, 

a to počas prevádzky ako aj po jej skončení, alebo celkové odvlhčovanie priestoru wellnessu. 
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ZÁVER 
 

Overenie tepelnotechnických vlastností dvoch konštrukčných riešení dreveného 

jednoduchého okna (obr. 2A, B) a zistenie teplôt pre kondenzáciu vodnej pary na vnútornom 

povrchu zasklenia, rámu a v konštrukcií vlysu okenného krídla i v detaile zasklenia objektívne 

dokumentujú vplyv konštrukčného riešenia a príslušných vlastností okna na vznik podmienok 

a rozvoj biologického poškodenia dreva v normálnych obytných podmienkach, alebo 

v prevádzkach s vyššou teplotou a vlhkosťou ako napr. wellness. Pre použitie drevených 

okien zvlášť v podmienkach náročnej vnútornej a aj vonkajšej klímy je veľmi dôležité 

odborne vybrať vhodné konštrukčné riešenie, ale súčasne urobiť aj riadenie regulácie vysokej 

vlhkosti vnútorného vzduchu. Drevené okná jednoduché s dokonalejšou modernou 

konštrukciu s použitím izolačných trojskiel (Ug = 0,9 W/(m2.K) a menej) sú bezpečné do 

bežných obytných podmienok. Pre náročné podmienky majú tieto okná primerané vlastnosti 

a pre zachovanie ich funkčnosti a trvanlivosti je nevyhnutné zabezpečiť správny režim 

vlhkosti počas a po skončení prevádzky napr. vo wellness.  
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ABSTRAKT  
 

Klasická identifikácia drevorozkladajúcich húb je založená hlavne na analýze a porovnaní 

anatomicko-morfologických charakteristík plodníc. Okrem klasických metód sa intenzívne 

využívajú aj molekulové metódy, založené najmä na analýze DNA – polymorfizmus dĺžky 

restrikčných fragmentov amplifikovaného ITS medzerníka – ITS-PCR-RFLP analýza. 

V ostatných rokoch sa však na identifikáciu širokého spektra baktérií, mykobaktérií a húb, 

a to hlavne v klinických laboratóriách (Fornier et al., 2013 doi:10.1038/nrmicro3068) používa 

oveľa rýchlejšia MALDI-TOF hmotnostná spektrometria proteínových profilov – MALDI-

TOF MS. Absencia hmotnostných spektier drevorozkladajúcich húb v identifikačnej databáze 

MALDI-TOF MS však zatiaľ neumožňuje ich identifikáciu touto metódou. Cieľom tejto 

štúdie bolo porovnať rozlišovaciu schopnosť ITS-PCR-RFLP analýzy s novo vyvinutou 

metódou pre identifikáciu druhov rodu Ganoderma s využitím MALDI-TOF MS analýzy. V 

štúdii bolo analyzovaných sedem vzoriek bazídiokarpov rodu Ganoderma patriacich do 

štyroch druhov, ktoré boli determinované na základe ich anatomicko-morfologických 

charakteristík. Pri oboch analýzach – ITS-PCR_RFLP a MALDI-TOF MS – boli použité čisté 

kultúry získané z bazídiokarpov. Z čistých kultúr bola izolovaná DNA a pri analýze ITS-

PCR-RFLP boli na amplifikáciu ITS medzerníka použité špecifické priméry ITS1 a ITS4. 

Použitím restrikčnej endonukleázy BsuRI v ITS-PCR-RFLP boli získané druhovo špecifické 

RFLP profily druhov Ganoderma carnosum, G. pfeifferi, G. lipsiense a G. australe. 

Restrikčnou analýzou štyroch izolátov G. lipsiense nebola detegovaná žiadna vnútrodruhová 

variabilita. Na základe MALDI-TOF MS analýzy sme získali druhovo špecifické spektrá húb 

rodu Ganoderma použitých v tejto štúdii. Na zhodnotenie použiteľnosti MALDI-TOF MS 

analýzy pre identifikáciu a rozlíšenie húb rodu Ganoderma bola vykonaná zhluková analýza 

zo získaných spektier. Výsledný dendrogram potvrdil, že pomocou MALDI-TOF MS analýzy 

môžeme vybrané druhy húb jednoznačne rozlíšiť. Vo všetkých prípadoch bola pozorovaná 

perfektná korelácia medzi výsledkami ITS-PCR-RFLP analýzy, MALDI-TOF MS analýzy a 

anatomicko-morfologickou charakteristikou plodníc. Na základe našich pozorovaní môžeme 

predpokladať, že ITS-PCR-RFLP analýza a MALDI-TOF MS analýza sú schopné rozlíšiť 
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druhy rodu Ganoderma s porovnateľnou presnosťou a predstavujú tak pomerne rýchle 

alternatívne metódy k náročnej analýze plodníc. Pre overenie možností týchto metód na 

rozlišovanie druhov rodu Ganoderma sú potrebné ďalšie experimenty.  

 
Key words: Ganoderma, drevorozkladajúce huby, identifikácia. 
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From Idea to Idea Tree Protection by Using Fire Universal Adapter 
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The project solves the issue of liquidation of forest fires in field 
conditions. Currently in forest fires it is often difficult to ensure 
sufficient technical support for the rapid localization of fires. The result 
will be implementation project in the form of drawings and a functional 
model of a universal adapter for fighting forest fires and design of 
technology deployment adapter. Another part the research is the use 
of suitable additives to improve the effectiveness of firefighting.  

 
Key words: forest, fire, adapter for fighting. 
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ÚVOD  
 

 

Projekt rieši problematiku likvidácie lesných požiarov v zložitých terénnych podmienkach. 

V súčasnosti pri vzniku lesných požiarov je často pomerne komplikované, v podmienkach 

lesa, zabezpečiť dostatočnú technickú podporu pre rýchle zamedzenie a zlikvidovanie 

požiarov. Výsledkom riešenia projektu bude hmotný realizačný výstup vo forme výkresovej 

dokumentácie a funkčného modelu, konkrétne univerzálneho adaptéra pre hasenie lesných 

požiarov. Súčasťou riešenia projektu bude aj návrh technologického nasadenia tohto adaptéra 

v závislosti od adaptovania ako neseného, poloneseného alebo prívesného zariadenia. Okrem 

uvedenej náplne projektu vidíme prínos vo výskume použitia vhodného aditíva pridávaného 

do vody, čím by sa mohla zvýšiť účinnosť hasenia navrhnutou technikou. 

 

 

Poďakovanie:  

Táto vedecká práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 

základe Zmluvy č. APVV-14-046801. 



103 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov: OCHRANA DREVÍN A DREVA 2016  
              Zborník recenzovaných vedeckých prác  a abstraktov  

              PROTECTING TREES AND WOOD 2016  
              Proceedings of peer-reviewed scientific papers and abstracts  

Editor: Pavol Hlaváč, Zuzana Vidholdová  
Grafická úprava: Zuzana Vidholdová, Pavol Hlaváč 
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene  
Vydanie: I. 2016  
Náklad: 100 ks na CD  
Rozsah:  104 strán  
Za odborný obsah príspevkov zodpovedajú autori, recenzenti a editori.  
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.  
Tlač – výroba CD: Afinita s. r. o., Sliač  
ISBN 978-80-228-2929-8 


