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Abstrakt: Referát sa zameriava najmä na možnosť získania dodatočných finančných 

zdrojov pre lesné hospodárstvo predajom ekosystémových služieb. Analyzuje najmä 

obchodovateľnosť vybraných ekosystémových služieb a faktory ovplyvňujúce ich trhovú 

cenu. U vybraných služieb stručne definuje možnosti obhospodarovania lesa a možnosti 

ponuky potenciálnemu odberateľovi. 

 

Abstract: Paper focuses on payments for ecosystem services as a possible source of 

additional financial resources to forestry. It analyzes marketability of selected ecosystem 

services as well as factors influencing their market value. It defines the possible forest 

management measures supporting particular services and possibilities to make an offer to a 

potential customer.  
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Východiskové úvahy 

 

V posledných desaťročiach sa čoraz populárnejšou stáva myšlienka platieb za 

ekosystémové služby (ďalej PES). Koncept ekosystémových služieb (Millennium Ecosystem 

Assessment (MA). 2005) splýva so starším konceptom funkcií lesa, delených na produkčné 

a mimoprodukčné, resp. na komerčné a verejnoprospešné. Koncept funkcií lesa (na Slovensku  

PAPÁNEK (1978)) bol pôvodne antropocentrický, čo viacerí autori kritizovali a korigovali, 

čo na jednej strane zvyšovalo univerzálnosť konceptu, na strane druhej ho robilo abstraktným 

a v hospodárskej praxi nevyužiteľným. Termín „služby“ je ešte antropocentrickejší termín 

„funkcie“, jednotliví autori však tento rozdiel postupne zotreli a dnes názov „ekosystémové 

služby“ (ďalej ES) zahŕňa aj antropocentrické, aj ekosystémové prístupy. Napriek značnej 

popularite termínu ostáva definícia ES nejednotná. 

Na Slovensku sa od zavádzania terminológie ES namiesto trochu sprofanovaného 

konceptu funkcií lesa očakáva najmä zlepšenie financovania lesného hospodárstva a lepšie 

poskytovanie určitých funkcií (služieb) verejnosti. Z tohto pohľadu má význam najmä to, či 

sú jednotlivé ES obchodovateľné a či niekto (a kto) bude za ne ochotný platiť a teda môžeme 

ES rozdeliť na: 

1. neobchodovateľné (netrhové) ES – neexistuje ľudský odberateľ alebo 

neexistuje dôvod, prečo za „službu“ platiť, 

2. teoreticky obchodovateľné ES – z rôznych objektívnych aj subjektívnych 

dôvodov sa nedarí nájsť model predaja služby, 

3. reálne obchodované ES – s výnimkou produkcie dreva na Slovensku len 

zriedkavo uznávané a obchodované. 

 

S obchodovateľnosťou ES úzko súvisí otázka formy platieb za ne. Príklady zo 

zahraničia a možné aplikácie na Slovensku uvádza publikácia SARVAŠOVÁ A ŠÁLKA 

(2012). Pokiaľ by PES boli dotáciami, každá ES by bola „obchodovateľná“, hoci len 

teoreticky a neadresne. Takéto chápanie PES však nie je oproti súčasnému stavu nijakým 

prínosom – lesné hospodárstvo by bolo možné dotovať na základe spoločenskej akceptácie 

významu lesa, bez komplikovaného adresného viazania dotácií na konkrétne služby či 



funkcie. Na koncepte PES je však sľubná práve myšlienka, že má ísť o adresné platby, ktoré 

má platiť konkrétny odberateľ danej služby, v princípe teda nie anonymný „štát“. 

Takýto konkrétny odberateľ má platiť (a bude ochotný platiť) len trhovú cenu danej služby, 

nie nejakú abstraktnú spoločenskú hodnotu“ založenú na „oceňovaní verejnoprospešných 

funkcií lesa“. Navyše, spoločenská objednávka na jednotlivé služby je ťažko odhadnuteľná 

a teda často neznáma, individuálna objednávka býva ďaleko jednoznačnejšia. 

Z trhového princípu vyplýva aj skutočnosť, že jednotlivý lesný porast nemusí byť 

obhospodarovaný v zmysle nejakých všeobecných princípov zohľadňujúcich záujmy 

abstraktnej širokej verejnosti, ale jeho manažment môže byť ušitý na mieru odberateľa 

ochotného platiť. Uplatnenie trhového princípu v platbách za ES teda môže vyústiť do určitej 

zmeny smerovania výskumu a tvorby politík.   

Trhová cena jednotlivých ES bude ovplyvnená viacerými faktormi, v zásade však 

možnosťou vytvorenia nejakej pridanej hodnoty oproti „neplatenému stavu“, ktorým je: 

 stav potrebný pre hospodárske využívanie lesa – aj bežný hospodársky les plní 
množstvo mimoprodukčných funkcií (resp. poskytuje množstvo ES), tie sú však 

len „vedľajším produktom“ využívania lesa na produkciu dreva a odberateľ za ne 

len ťažko bude ochotný platiť. 

 stav vyžadovaný legislatívou – zákon o lesoch a jeho vykonávacie vyhlášky, 

zákon o ochrane prírody a krajiny a p. obsahujú viaceré obmedzenia a požiadavky 

ktoré nepriamo definujú určitý stav lesa a priamo vynucujú poskytovanie 

niektorých služieb. Za ES povinne poskytované „zo zákona“, resp. vyplývajúce zo 

stavu lesa zabezpečovaného zákonom, tiež nebude jednotlivý odberateľ ochotný 

platiť.    

 

Trhová cena mnohých ES, nebude vždy závisieť od ich prínosu pre odberateľa alebo 

pre spoločnosť, v niektorých prípadoch je veľkosť prínosu služby pre stanovenie trhovej ceny 

irelevantná. Bude závisieť aj alebo najmä od: 

 možnosti odoprieť poskytovanie danej služby – niektoré „služby“ sa nedajú 
zastaviť a ich užívanie sa nedá odoprieť, napr. produkcia kyslíka je 

vlastnosťou akéhokoľvek lesa (aj iného biotopu), zastaviť sa dá len trvalou 

premenou ekosystému na napr. betónovú plochu. Trhovú cenu majú len tie 

služby, ktoré je možné potenciálnemu kupujúcemu odoprieť. 

 reálnosti odopretia služby – nie každé odopretie služby je reálne a pre 
majiteľa ekosystému výhodné, napr. les napr. chráni pôdu a vodu lepšie než 

kultúra okopanín, ochrana pôdy však má význam najmä na strmých svahoch, 

na ktorých je obrábanie pôdy nereálne a neekonomické, je teda 

pravdepodobné, že majiteľ má záujem využívať pozemok ako lesný. 

Odlesňovanie je, navyše, regulované legislatívou. Trhovú cenu majú len 

služby, ktorých odopretie je reálne. 

 ekonomickej a technickej náročnosti odopretia služby – odopretie služby 

môže byť organizačne, technicky a teda aj ekonomicky náročné, napr. zákaz 

zberu lesných plodov je možný, jeho dodržiavanie je však kontrolovateľné len 

za cenu zvýšených nákladov (oplotenie, stráženie). Vyššiu trhovú cenu budú 

mať služby, ktorých prípadné odopretie vyvolá čo najmenšie náklady. 

 viazanosti služby na špecifický manažment alebo práce – pokiaľ služba 
resp. jej kvalita závisí od činnosti hospodára, vyžaduje si ľudskú prácu alebo 

nejaké jej obmedzenie nad rámec zákona, má služba, resp. požadovaná 

činnosť svoju trhovú cenu. 



 strát zisku spôsobených poskytovaním služby – napr. ponechávaním časti 

dreva (či inej produkcie), predĺžením rubnej doby nad ekonomickú rubnú 

dobu a p. 

 

Predaj hydrických služieb lesa 

Hydrické služby (resp. hydrické funkcie lesa) sú zamerané na dva hlavné parametre: 

kvantitu vody a kvalitu vody. 

Ovplyvňovaním kvantity vody prostredníctvom lesa (alebo ďalších ekosystémov) sa 

sleduje znižovanie prietokov (ochrana pred povodňami) alebo naopak zvyšovanie prietokov 

pre elektrárne a vodné nádrže, prípadne zvyšovanie akumulácie podzemných vôd. Súčasní 
odborníci sa prevažne zhodujú, že uvedené ciele sú v čiastočnom rozpore a teda objednávateľ 

si musí vybrať jednu z alternatív „priveľa vody“ alebo „nedostatok vody“ (FAO (2001)). Les, 

resp. vegetácia všeobecne, pôsobí najmä svojou spotrebou vody, jej odparovaním do 

atmosféry, pričom množstvo vody takto spotrebované je závislé najmä na stave lesa, nie na 

množstve zrážok. Ako rezervoár vody pôsobí pôda, ktorej schopnosť absorbovať vodu je 

ovplyvniteľná stavom lesa a jeho obhospodarovania len v menšej miere, jej vodná kapacita sa 

dá zvyšovať len veľmi pomaly a takisto sa nemení podľa zrážok (WAHREN et al. (2009)). 

Výsledkom týchto skutočností je, že povodňové prietoky je možné znižovať len za cenu 

súčasného znižovania prietokov počas suchých období, čo je nežiaduci jav. Zvyšovanie 

vodnosti vodných tokov je zas nevyhnutne sprevádzané zvyšovaním rizika povodní. Navyše, 

akékoľvek ovplyvňovanie kvantity vody pomocou lesa je možné len v prípade koordinácie 

lesníckych opatrení v rámci celého povodia.  

Pokiaľ ide o možné hospodárske opatrenia, v zásade platí, že pre zvyšovanie prietokov 

je vhodné v povodí zvyšovať podiel redších starších lesných porastov, k čomu slúžia dlhšie 

rubné doby. Vhodnejšie sú porasty listnaté, pretože tieto spotrebúvajú vodu len počas 

vegetačného obdobia (ARMBRUSTER et al. (2004)). Pre znižovanie prietokov sú vhodné 

hustejšie, mladšie porasty (a teda kratšie rubné doby), skôr ihličnaté, pretože tieto si 

udržiavajú nepretržitú schopnosť intercepcie a spotrebúvajú vodu v dlhšom období. 

Celkovo možno zhrnúť, že vplyv lesa na kvantitu vody je diskutabilný a ťažko 

garantovateľný, následne aj ťažko obchodovateľný. 

Ovplyvňovaním kvality vody prostredníctvom lesa sa myslí najmä znižovanie 

obsahu sedimentov v povrchových vodách a znižovanie ich znečistenia chemickými látkami 

naviazanými na častice tvoriace sedimenty, okrajovo aj znižovanie iných typov znečistenia 

vody, ovplyvňovanie teploty vody a obsahu kyslíka v nej tieňom brehových porastov a p. 

Vplyv lesa a najmä jeho obhospodarovania na kvalitu vody sa považuje za nesporný (FAO 

(2008)) a je aj ľahšie garantovateľný (napr. dohodnutím počtu dní počas ktorých sa udrží 

dohodnutá kvalita vody). Z pohľadu vyjednávania o cene služby je výhodou, že vplyv môžu 

mať aj jednotlivé pozemky v povodí, najmä ak sa nachádzajú v blízkosti vodných tokov, 

a skutočnosť, že aj krátkodobé porušenie zásad ochrany vody môže spôsobiť odberateľovi 

služby problémy. Vyjednávaciu pozíciu môže sťažiť skutočnosť, že ochrana vody sa značne 

prekrýva s ochranou pôdy, pričom tá je aj v záujme vlastníka. Samotný manažment služby sa 

zabezpečí prostredníctvom šetrných technológií, kvalitnou výstavbou a údržbou lesných ciest 

a najmä rešpektovaním brehových ochranných pásiem a ich osobitným manažmentom (FAO 

(2008)). Význam má aj časovanie akýchkoľvek zásahov, ktoré môžu znečistiť vodu pôdnymi 

časticami do období, keď je pôda zamrznutá, chránená snehom, alebo keď sa dá predpokladať 

rýchla regenerácia vegetačného krytu po zásahu (jarné obdobie). 

 

 

 

 



Ekosystémové služby v ochrane prírody 

V doteraz platnej slovenskej funkčnej typizácii lesov (založenej na PAPÁNEK (1978))  

je ochrana prírody považovaná za funkciu, čiže za službu. Z jazykového hľadiska nie je takéto 

označenie korektné – les prírodu nechráni, les je súčasťou prírody. Navyše, ochrana prírody 

nie je funkciou ani vo vzťahu k človeku, z tohto hľadiska je skôr nástrojom, vďaka ktorému 

príroda plní iné funkcie (rekreačnú, výskumnú, vzdelávaciu a p.).  Z ekonomického hľadiska 

zas platí, že ochrana prírody nie je poskytovaná ekosystémom samotným, ale vlastníkom 

pozemku (ide teda skôr o ústupok vlastníka než službu). Zmieniť treba aj diametrálne 

rozdielny pohľad vlastníkov lesa a ochrancov prírody: vlastník lesa považuje prenajatie 

svojho lesa ochrancom  prírody za svoju službu, ochrancovia prírody by radi následne 

vyhlásili ďalšie služby tohto lesa (hydrické služby, viazanie uhlíka a p.) za svoju službu 

verejnosti a peniazmi za ne by chceli financovať ochranu. 

Napriek týmto definičným problémom sú praktické požiadavky ochrancov prírody 

ľahko stanoviteľné a ich plnenie je garantovateľné aj merateľné. Ide teda o plne 

obchodovateľné „služby“ a ich predaj môže byť pre vlastníkov lesa ekonomicky zaujímavý. 

V zásade môže ísť o nasledovné formy predaja: 

 dohoda o jednorazovom manažmente – napr. ponechanie dohodnutého počtu stojacich 
alebo ležiacich stromov po ťažbe materského porastu, presvetlenie porastu (dohoda o 

intenzite zásahu resp. o zakmenení), odstránenie nežiaducich drevín z porastu (napr. 

inváznych), podsadba žiaducich nedostatkových drevín. Tento typ predaja služby (nejde 

o ES v pravom slova zmysle) je ľahko dohodnuteľný, vykonateľný aj kontrolovateľný, 

napr. pomocou vyššie spomenutých dohodnutých ukazovateľov. Problémom môže byť 

nájdenie odberateľa – ochranári často nemajú predstavu, čo by si mali objednať, lesníci 

nevedia, čo ponúknuť, čo sa dá vyriešiť len dlhodobým dialógom. 

 dohoda o manažmente na určité obdobie – napr. dohoda o objeme a type 

ponechávaného mŕtveho dreva, nepoužívaní chemických prípravkov a p. Dlhodobé 

dohody sú vždy komplikovanejšie než dohody jednorazové. V prípade mŕtveho dreva 

napr. môže byť  problém zaručiť jeho vznik v mladších porastoch, v prípade nepoužívania 

chemických prípravkov môže byť problémom odhadnúť ich potrebu vo vzdialenejšej 

budúcnosti. Osobitným a často žiadaným prípadom je dohoda o bezzásahovom 

„manažmente“ (napr. formou prenájmu na určité obdobie). U tejto je potrebné dôkladne 

predvídať, čo sa môže z lesom počas dohodnutého obdobia stať – jedným z možných 

scenárov vždy je, že lesa sa počas niekoľkých desaťročí dostane do stavu, v ktorom sa 

ďalšie hospodárenie stane ekonomicky nevýhodným (napr. vznik mladého porastu na 

ponechanom polome) a tým ochrana prírody stratí záujem o predĺženie nájmu. Riešením 

môže byť dohoda o stave lesa v čase skončenia zmluvy a prípadných kompenzáciách za 

jeho nedodržanie, resp. prenájom na dostatočne dlhú dobu. Výnos z nájmu za dohodnuté 

obdobie by nemal byť nižší ako výnos z obnovnej ťažby daného porastu. 

 dohoda o manažmente ochranného pásma chráneného územia – ochranné pásma 
(nárazníkové zóny) sú osobitným prípadom chránených území. V ich prípade sa 

jednoznačne dá hovoriť o ES – les v ochrannom pásme slúži k ochrane vlastného 

chráneného územia pred vplyvmi zvonku (šírenie inváznych druhov, znečistenie a p.), 

alebo k ochrane okolia chráneného územia pred vplyvmi zdnu (šírenie šeliem, hmyzích 

škodcov a p.). Žiaľ, názory na funkciu ochranných pásiem a ich manažment sú medzi 

ochrancami prírody značne nejednotné, ochranné pásmo sa často chápe len ako akési 

rozšírenie chráneného územia o menej prísne chránenú časť (MARTINO (2001)). 

Najlepšiu ochranu (v oboch smeroch) môže poskytovať ekosystém dostatočne odlišný od 

ekosystémov v chránenom území (BAKER (1992)), napr. trvale zapojený les dokáže 

ochrániť nelesné chránené územie pred šírením svetlomilných burín, ihličnatý les dokáže 

ochrániť chránený ekosystém listnatého lesa pred určitými druhmi a p. Predmetom 



dohody môže byť teda drevinové zloženie a typ manažmentu lesa v ochrannom pásme, za 

súčasného stavu je však ťažké nájsť objednávateľa. 

 

Predaj rekreačných služieb 

Rekreačné služby predstavujú takmer nevyhnutný „vedľajší produkt“ existencie lesa. 

Existuje záujem o rekreáciu v takmer akomkoľvek lese, vrátane plantáží, rozhodujúcim 

faktorom je skôr poloha lesa voči odberateľom služieb a najmä sprístupnenie pozemku pre 

rekreáciu legislatívou alebo vlastníkom. Aj stav lesa však má na kvalitu rekreácie a záujem 

o ňu jednoznačný vplyv. 

Možnosti predaja rekreačných služieb lesa sú nasledovné: 

 výber vstupného – na Slovensku je možnosť odoprieť vstup do lesa z právneho 
hľadiska sporná, problémom je stanovenie „rozumnej“ výšky vstupného a náklady 

na jeho vyberanie. Zaznamenávame aj snahu rôznych subjektov vyberať vstupné 

do toho istého územia (napr. vlastník, obec, Štátna ochrana prírody). 

 dohoda o manažmente lesa zmeranom na podporu rekreácie – odberateľom by 

mal byť subjekt profitujúci z rekreácie, napr. vlastník rekreačných zariadení, 

spravidla sa stretávame s malou ochotou platiť, manažment samotný môže byť 

zameraný na: 

o zvyšovanie bezpečnosti návštevníkov (odstraňovanie zavesených stromov, 

vývratov a p.), 

o uľahčovanie prístupu do lesa (budovanie a údržba chodníkov, mostov, 

údržba okrajov lesa a p), 

o zvyšovanie atraktívnosti územia (zvyšovanie estetických kvalít porastov, 

podpora biodiverzity – ochrana prírody, zlepšovanie podmienok pre rast 

a zber lesných plodov, budovanie špeciálnych zariadení). 

 dohoda o manažmente a využívaní lesných ciest a chodníkov – cesty 
a chodníky predstavujú podceňovaný príspevok lesného hospodárstva k rekreácii,  

bez nich rekreácia (najmä horská cyklistika alebo bežecké lyžovanie) takmer 

nemôže existovať. Platby je možné inkasovať vo forme poplatkov za užívanie 

ciest, príspevkov  na výstavbu nových ciest a chodníkov od prevádzkovateľov 

rekreačných zariadení, dohôd o režime využívania a údržby ciest (napr. 

o nepluhovaní ciest v lyžiarskej sezóne). 

 

Ďalšie ekosystémové služby 

 

Z ďalších obchodovateľných ES treba spomenúť: 

 ukladanie uhlíka v lesných ekosystémoch – pokiaľ sa aj niekde realizuje, ide 
skôr o určitú formu dotácie zo strany štátu než skutočný predaj odberateľovi za 

trhové ceny. V súvislosti s ES existuje viacero nejasností, nevyriešené sú dokonca 

tak zásadné otázky ako porovnanie prínosov dlhodobého ukladania uhlíka 

v starých porastoch a pôde s podporou rýchleho prírastku biomasy a jej 

využívaním v energetike.  

 protilavínová ochrana infraštruktúry pred lavínami – obchodovateľná by mala 

byť najmä ochrana vybraných stavieb formou udržiavania čo najtrvalejšieho 

zakmenenia (v prípade ťažby aspoň ponechávanie vysokých pňov). Funkciu 

najlepšie plnia mladšie porasty, ktoré sú súčasne odolnejšie voči škodlivým 

činiteľom, čo zvyšuje garantovateľnosť služby. 
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