
 
 

 
 

Petícia za košické lesy 
Čísla a fakty 

 
Porastovú výmeru Mestských lesov Košice (MLK) 19 030 ha tvoria takmer výlučne tzv. nehospodárske lesy. 
Konkrétne 82 % rozlohy (15 536 ha) predstavujú lesy osobitného určenia (z toho rekreačné lesy 4488 ha - 24 
%) a 15 % (2 852 ha) sú ochranné lesy. Len 3 % (616 ha) tvoria hospodárske lesy. Takmer celé územie 
košických lesov vzájomne prekrývajú dve veľkoplošné chránené územia vyhlásené v rámci siete NATURA 
2000. Ide o územie európskeho významu Stredné Pohornádie (7276 ha) a chránené vtáčie územie Volovské 
vrchy (17 500 ha).  
 
Na základe verejne dostupných údajov bola spracovaná porovnávacia analýza medzi lesnými „podnikmi“. 
Hlavné závery z tejto analýzy sú nasledovné: 
 
• Z hľadiska pomeru ťažby dreva k prírastku dreva: MLK s hodnotou tohto ukazovateľa (86 %) 

ťažia o 15 % viac ako je dlhodobý priemer 2016-2020 na Slovensku (75 %) a o 43 % viac ako je 
odporúčaná maximálna hodnota (60 %) (enviroportal.sk,  odporúčania OECD).   

 
• Podľa stanoviska Slovenskej lesníckej komory (august 2022): „V lesoch na Slovensku sa ročne vyťažia 

dve tretiny ročného prírastku dreva“. To znamená, že v MLK (86 % prírastku ) sa ťaží o 29 % viac ako je 
aktuálny priemer na Slovensku. 

 
• MLK ťažia podstatne viac aj v porovnaní na hektár lesa. Ako Bratislavské lesy 2,7-krát viac a ako 

Viedenské lesy 8,8-krát viac. V porovnaní s inými mestskými lesmi na Slovensku (zo získaných údajov) je 
to viac priemerne o 28 %. 

 

• Ťažba v MLK v rokoch 1994-2000 bola 70,7 tis.m3/rok. Neskôr ťažba v MLK výrazne vzrástla. V období 
rokov 2004-2021 oficiálne predstavuje priemerne 86 tis.m3/rok (voči predchádzajúcemu obdobiu 
predstavuje nárast o 15,2 tis.m3/rok, resp. 22 %). 

 
• MLK naďalej ťažia v podobe pásových a maloplošných výrubov. Vzhľadom na ochranno-rekreačný 

charakter MLK sú tieto spôsoby ťažby obzvlášť nevhodné. Po ich výrube mizne pekný normálny les 
a vznikajú plochy charakteru holín. Okrem toho pásové výruby prinášajú len dočasný krátkodobý 
ekonomický zisk, z dlhodobého hľadiska sú stratové. Nie sú ekonomické, ani ekologické a ani estetické. 

 

• Podiel starých stromov PSS (m3) vo vekových stupňoch 13+ (t.j. 121 ročné a staršie stromy) je v MLK  
nízky. V rámci priemeru Slovenska je o 29 % viac starých stromov ako je v MLK (prepočítané na 
kategórie lesov MLK).  

 
• V MLK výrazne klesá podiel tzv. výchovnej ťažby (VT) voči obnovnej ťažbe (OT), tzv. index VOT 

(%). Od roku 2019 je index VOT v MLK nižší ako celoslovenský priemer (24,4 %). V období 2017 – 
2020 je index VOT v MLK vo výške 24 %, čo znamená pokles voči dlhodobému priemeru (42% do roku 
2016) o 43 %. V rokoch 2019 a 2020 klesol tento index v MLK na historicky najnižšie hodnoty 21 %, 
resp. 19%. 

 

• V ťažbe dreva MLK v období od roku 2011-2020 postupne vzrástol podiel guľatinových sortimentov 
(tzv.G-index) z 36,1% na 62,3% (čo predstavuje nárast o 73 %). Tento index úzko súvisí s indexom 
VOT. Vo všeobecnosti neúmerná ťažba guľatiny predstavuje aj hrozbu budúcich ekonomických strát. 

 


