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Divadlo Andreja Bagara v Nitre 
uvádza

premiéra 22. mája 2021
v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre

v edu-hre 
kým nastane ticho 
sa dozvieš, čo to znamená, 
keď raz v lese nastane 
úplné ticho a čo všetko 
môžeme spraviť preto, 
aby sa tak nikdy nestalo.

réžia Iveta Ditt e Jurčová 
autor Slavka Civáňová
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Kým nastane ticho

autor, dramaturgia Slavka Civáňová 
scéna a kostýmy Zuzana Havranová 
digitálna scénografia Erik Bartoš 
hudba Ján Kružliak ml. 
choreografia Stanislava Vlčeková
réžia Iveta Ditt e Jurčová 

OSOBY A OBSADENIE

orešiarka, novinárka Nikolett  Dékány
zlatokop, ochranár Andrej Remeník
merač, ochranár Tomáš Stopa

predstavenie vedie Zuzana Orelová
text sleduje Kamila Beťková

manažér výpravy 

umeleckej tvorby Ján Surovka 
vedúci umelecko-dekoračných dielní 
Róbert Zeman
majster javiska Jozef Palaky
stavači scénických dekorácií Juraj Uher, 
Juraj Moravčík, Miloš Vlasák, Ivan Berec, 
Vladimír Hučko, Stanislav Palaky, Karol 
Jenis, Adam Cibulka, Mário Zeumer, Ľudo 
Kmeťo, Martin Podsklan, Daniel Hlavatý
strojníci javiska Miroslav Szabó, Marek 
Slamka, Csaba Bencz, Václav Fačkovec
scénické svetlo Marek Chobot, Róbert 
Horváth 
práca vo výškach Róbert Horváth 
obsluha videotechniky Ivan Bíro, Jozef 
Moravčík 
scénický zvuk Lukáš Kozár 
masky a parochne Erika Lörincová
garderóba Ľudmila Bellová
rekvizity Peter Stoklas 

Za odborné konzultácie ďakujeme aktivis-
tom a ochranárom Erikovi Balážovi a Karo-
lovi Kaliskému.
Za odborné konzultácie a spoluprácu ďaku-
jeme Imrichovi Jakabovi z Katedry ekológie 
a environmentalistiky, Ľubomíre Valovičo-
vej a Jánovi Ondruškovi z katedry fyziky Fa-
kulty prírodných vied Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre. 
Za poskytnutie ortofotomáp ďakujeme 
Robertovi Barcovi, EUROSENSE s.r.o.
Za poskytnutie archívnych dokumentár-
nych materiálov ďakujeme Lesoochranár-
skemu zoskupeniu VLK a RTVS.

Základ textu vznikol ako súčasť projektu 
GREEN DRÁMA Divadelného ústavu 
Bratislava.

71. divadelná sezóna 2020/2021
448. premiéra

riaditeľ Jaroslav Dóczy
šéf umeleckého súboru Juraj Ďuriš

Zriaďovateľom Divadla Andreja Bagara 
v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj.

KÝM
NASTANE
TICHO 
Edukatívna hra pre deti a mládež je príbehom 
o tatranských dolinách, o premene lesa v čase, o 
zlatokopoch a ochranároch a o tom, čo to zname-
ná, ak v lese nastane úplné ticho...

MEDZI NEBOM A ZEMOU JE SVET.
V TOM SVETE DOLINA,
V DOLINE LES
A V LESE
STROM.

Inscenácia Kým nastane ticho vychádza z udalostí 
spojených s ťažbou dreva a následnými protestmi 
v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007, ktorým 
predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vyso-
kých Tatrách v roku 2004. Upozorňuje na súčas-
nú situáciu – neutíchajúcu rozsiahlu ťažbu dreva 
a jej následky na viacerých územiach Slovenska. 

Dôsledky týchto udalostí a aktivít, ako aj neustá-
lu potrebu ochrany lesov vysvetľuje mladým di-
vákom príbehom, v ktorom sa prelínajú hranice 
mýtu a dokumentu.

V hre sú použité citácie z rozhovorov a videí 
ochranára, aktivistu a fi lmára Erika Baláža. Sú-
časťou predstavení budú pravidelné diskusie 
s prizvanými odborníkmi. Po predstavení budú 
mať diváci možnosť vstúpiť na javisko, prehliad-
nuť si scénu a enviromentálne inštalácie.

Viete, koľko rokov má najstarší strom v Tatrách? 
Aké sú funkcie lesa? 
Prečo je dôležité mŕtve drevo? 
Čo je to holorub, biodiverzita alebo wood wide web?
Či ako ubrániť stromy pred lykožrútom? 

Inscenácia Kým nastane ticho prezradí odpo-
vede na tieto, ale aj ďalšie otázky o význame 
a ochrane slovenských lesov. 

OREŠIARKA : Ak každé dve hodiny vyjde z lesa 
trinásť kamiónov, pričom na jednom kamióne je 
120 stromov, koľko orieškov budem musieť za sezónu 
zabudnúť v machu, aby vyrástlo toľko stromov, koľ-
ko vyvezú kamióny z lesa?

Protest song mladej ge-nerácie o nevyhnut-
nosti chrániť lesy, prírodu a životné prostredie.

Fakty, čísla, 

dokumentárny mate-

riál, ortofotomapy, 

inštalácie, pokusy a odbor-

né informácie spracované 

ako pútavá vizuálno-

-pohybovo-hudobná 

performancia.  
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Vytvor si svoj 
uzatvorený 
ekosystém
čO POTREBUJEŠ?
• 5-litrový zaváraninový pohár 

s uzatvárateľným viečkom
• 2 hrste hrubšieho štrku
• 4 hrste jemnejšieho štrku
• 4 hrste zeminy 
• 3 hrste čierneho uhlia
• mach, prípadne iné drobné rastlinky
• kamienok ako dekoráciu
• vodu na zaliatie
• rozprašovač s vodou

POSTUP 
Na dno zaváraninového pohára nasyp jemný štrk, 
naň postupne hrubší štrk a uhlie. Túto zmes zalej 
vodou tak, aby bol štrk nasiaknutý vodou. Na to 
nasyp vlhkú zeminu a na zeminu polož mach ko-
rienkami smerom dolu. Do zeminy môžeš zasa-
diť aj iné drobné rastlinky. Ako dekoráciu môžeš 
použiť kamene. Nakoniec všetko postriekaj vodou 
z rozprašovača a pohár pevne uzatvor viečkom. 
Pohár polož na okno, aby mal dostatok slnečného 
svetla. 

AKO TO FUNGUJE? 
Takto si vytvoril ekosystém, ktorý sa zaobíde bez 
ďalších zásahov aj niekoľko desiatok rokov. Keďže 
ide o uzatvorený ekosystém, netreba mach, prí-
padne iné drobné rastlinky po prvom zaliatí viac 
polievať. Vyparená voda sa zrazí na skle pohá-
ra a znovu zavlaží rastliny. Ak sme to pri prvot-
nom zavlažení trochu prehnali s vodou, pohár sa 
nám môže veľmi zarosiť, vtedy ho stačí na pol dňa 
otvoriť, aby sa vlhkosť mierne odparila. Ak by bol 
naopak suchý a na skle sa nevytvárala žiadna rosa, 
otvor ho a prilej trocha vody. Pohár opäť pevne 
uzatvor. 

Tento mikrosvet nám symbolicky prezentuje to, 
že príroda je úplne samostatne fungujúcim pri-
rodzeným systémom, ktorý si bez zásahu človeka 
vystačí aj milióny rokov. 

Ekosystém v uzatvorenej sklenej fľaši je sebestač-
ný vďaka tomu, že baktérie v zemine rozklada-
jú odumreté časti rastlín a navyše menia kyslík 
produkovaný rastlinami na oxid uhličitý, ktorý je 
následne spätne vstrebaný a využitý na rast. 

Uzatvorený 

ekosystém ti 

v malom ukáže, 

ako funguje les či 

ekosystém na celej 

našej planéte.

Vyfarbi si, 

vystrihni a poskla-

daj svoju borovicu 

limbu a jej šišku. Môžeš ju 

potom postaviť do stre-

du hracej plochy hry 

Ekohrdinovia.

1

2

3

4
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Lexikón Ekohrdinu

B

borovica limba (lat. Pinus cembra)

Svetlomilný vysokohorský ihličnatý strom, rastú-
ci roztrúsene pozdĺž hornej hranice lesa. Dožíva 
sa vysokého veku, 400 až 1000 rokov. Prežije aj vo 
veľmi nízkych teplotách, až do − 60 °C. Limba pro-
dukuje veľké, bezkrídle a jedlé semená, ktoré sa 
nazývajú „limbové oriešky“. Tie zostávajú v šiške 
až do úplného dozretia. Každý rok koncom augus-
ta sa k limbám zlietavajú kŕdle orešníc, aby zvá-
dzali zápasy o najkrajšiu a najväčšiu šišku.

biodiverzita

Prirodzená rozmanitosť života na zemi v celej 
rôznorodosti jeho druhov a foriem. Zahŕňa milió-
ny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov 
v suchozemských, morských a iných vodných 
ekosystémoch a ekologických komplexoch. Ide 
o rôznorodosť v rámci jednotlivého druhu, medzi 
druhmi i medzi ekosystémami. Biodiverzita je 
chránená národnými zákonmi aj medzinárodný-
mi dohodami.

D

drop veľký (lat. Otis tarda)

Žije v suchších, stepných oblastiach od Španielska 
po Čínu, nevyskytuje sa južne od Stredozemného 
mora ani severne od Dánska. Je veľmi citlivý na in-
tenzívne poľnohospodárstvo. Samec (90 – 105 cm, 
5,8 – 18 kg) je väčší než moriak, s výrazným šedým 
krkom a fúzami po bokoch veľkej hlavy, samica 
(75 – 85 cm) je o dosť menšia. Je to jeden z naj-
ťažších lietajúcich vtákov na svete a najväčší vták 
v Európe. Na území Slovenska obýval pôvodne 
stepné biotopy. V roku 1890 – 1900 bola početnosť 
dropa odhadovaná na 2 400 jedincov. Po premene 
lúk a pasienkov na intenzívne obhospodarovanú 
poľnohospodársku krajinu sa snažil obsadiť nové 
prostredie nízkych plodín, čo mu však nevyhovo-
valo. Zdecimoval ho aj nadmerný lov kvôli trofe-

ji a mäsu a časté kolízie s drôtmi vysokého napä-
tia. V roku 1994 bolo zaznamenané jeho posledné 
hniezdenie v SR. Jeho vyhynutie na Slovensku je 
dôsledkom nefunkčnej druhovej ochrany.
E

ekosystém

Je to spoločenstvo všetkých živých organizmov 
a neživých prírodnín (vzduch, voda a pod.), ktoré 
sú vo vzájomných vzťahoch a sú ucelenou časťou 
prírody.

F

funkcie stromu

• vytvára životné podmienky pre mnohé živočí-
chy, rastliny, huby a machorasty, čím zvyšuje aj 
biodiverzitu prostredia

• v procese fotosyntézy pôsobením slnečného 
svetla spotrebováva oxid uhličitý a produkuje 
kyslík 

• jeho listy na seba viažu prach
• zadržiava povrchovú vodu pre blízke okolie 
• podieľa sa na tvorbe pôdy a živín pre pôdu
• ochraňuje pôdu pred vodnou a veternou eró-

ziou, zvetraním, povodňami a zosuvmi pôdy
• čerpá spodnú vodu a minerály z hlbín zeme
• pôsobí ako vetrolam aj ako hluková bariéra
• poskytuje tieň
• odparovaním vody ochladzuje okolie: dospe-

lý strom – lipa, dub či gaštan s priemerom 
koruny 10 m odparí počas dňa 400 l vody, čím 
ochladzuje svoje okolie priemerným výkonom 
23,2 kW, to je výkon, ktorý dosiahne napríklad 
10 zapnutých domácich klimatizácií 

• je zdrojom dreva, surovín a potravín
• vytvára prostredie, ktoré je zdrojom rekreácie, 

voľného času a oddychu
• má duchovné a estetické hodnoty, je dôleži-

tý pre poznanie kultúrneho dedičstva našich 
predkov a históriu území

fotosyntéza

Fotosyntéza – z gréckeho fotos – svetlo, synthes-
sis – viazanie, zlučovanie – je jedinečný proces 

na Zemi, ktorého výsledkom je vznik organických 
látok a kyslíka procesom viazania slnečnej ener-
gie a jej premeny na chemickú energiu. V praxi je 
to výroba kyslíka a cukru zo slnka, vody a vzdu-
chu. Cukor je základné palivo, z ktorého strom 
vyrobí drevo na svoj rast, živicu na svoju ochranu 
a semená na rozmnožovanie. A veľa cukru inves-
tuje strom aj do pôdy, poskytuje ho hubám a mik-
roorganizmom v pôde, tie mu za cukor dávajú 
fosfor, vitamíny, vodu a iné látky.

H

holina 

Holina je lesná plocha, na ktorej bol vyrúbaný 
les a nový les nebol zatiaľ vysadený. Holina môže 
vzniknúť, aj keď bol lesný porast zničený živelnou 
pohromou.

L

lesné hospodárstvo

Lesné hospodárstvo je odvetvie národného hos-
podárstva, ktorého cieľom je obhospodarovanie 
lesov. Viac ako 66 % lesov na Slovensku sú hospo-
dárske lesy, ktorých hlavným poslaním je produk-
cia dreva.

lykožrút smrekový (lat. Ips typographus)

Lykožrút smrekový je prirodzenou súčasťou na-
šich lesov. Zároveň však patrí k najvýznamnej-
ším lesným škodcom v strednej Európe. Dospe-
lý chrobák je čiernohnedý, lesklý so svetložltými 
chlpmi, má 4 – 5,5 mm, valcovité telo a paličkovi-
té tykadlá. Samček pri párení nalietava na strom. 
Dokáže preletieť iba zopár metrov – zo stromu 
na strom. Pod kôrou si vyhryzie snubnú komôr-
ku. Tam sa usadí a svojimi feromónmi priláka 
1 až 3 samičky. Tie po párení ukladajú biele oválne 
a lesklé vajíčka po celej dĺžke komôrky. Rodiace 
sa larvy vyhryzávajú do dreva tenké rozvetvujúce 
sa chodbičky a tým páchajú škody. Lykožrút má 
však v ekosystéme aj významnú funkciu, pretože 
za normálnych okolností napáda len staré, slabé 
a choré stromy. Zaisťuje tak omladenie lesa a jeho 

dobrý zdravotný stav. Zdravý smrek, ktorý rastie 
v prirodzenom lese, sa dokáže lykožrútovi ubrá-
niť a to tak, že vyhryzené komôrky zaleje miaz-
gou. Problém nastane, ak sa lykožrút premnoží, 
napríklad po veternej kalamite, a začne napádať 
aj zdravé stromy. V takomto prípade bude trvať 
dlhší čas, kým sa les zbaví lykožrúta prirodzeným 
spôsobom. Ale aj takýto zdĺhavý ozdravný proces 
napácha menej škôd, ako keby sme prirodzený les 
mali vyrúbať. 

M

medveď hnedý (lat. Ursus arctos)

Dospelý medveď dorastá do dĺžky 200 – 300 cm, 
samica váži do 200 kg a samec až do 350 kg, do-
žívajú sa 20 – 30 rokov. Srsť medveďov hnedých 
je tmavohnedá, blond aj čierna. Na labách majú 
nestiahnuteľné pazúry. 90 % ich potravy tvo-
rí rastlinná zložka a iba 10 % tvoria zdochliny, 
prípadne odpad. Nie sú dobrí lovci a preto žerú 
skôr zdochliny alebo preberú korisť rysovi či 
vlkovi. Majú výborný čuch – až 2100-krát lepší 
ako človek, sluch majú 2-krát lepší ako človek. 
Lov medveďov je na Slovensku celoročne za-
kázaný a jeho populácia je v súčasnosti stabil-
ná – 1 000 až 1 450 jedincov. Medveďov je podľa 
odborníkov na Slovensku toľko, koľko sa ich tu 
uživí. Vyskytujú sa v pásme lesa, na pastvinách, 
ale aj na prechode hrebeňov. To, že schádzajú 
nižšie k ľudským obydliam, spôsobuje aj výrub 
lesov, ale aj to, že sa v Tatrách v blízkosti lesa 
zmenili pestované plodiny – napríklad kukurica 
s vysokou energetickou hodnotou, ktorá medve-
de láka. Od roku 2016 vznikla v Tatrách a iných 
lokalitách s výskytom medveďa povinnosť za-
bezpečiť pred ním odpad. Medveďa najviac láka-
jú mäsité zvyšky, syry, jogurty a podobne, ktoré 
mu pomáhajú naberať váhu. Medveďom nauče-
ným na odpadky sa hovorí „Food Conditioned 
Bears“. Znamená to, že jeho prirodzené sprá-
vanie bolo vplyvom zvyku nájsť si jedlo v kon-
tajneroch zmenené. „Kontajnerové medvede“ 
nie sú výsledkom početnosti alebo premnože-
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nosti ich populácie, príčinou sú nezabezpečené 
odpadky, ktoré medvede lákajú. Zaujímavosťou 
je, že medvede milujú limbové oriešky. V Tichej 
a Kôprovej doline, kde sú najstaršie slovenské 
limby, sa neváhajú šplhať vysoko do korún stro-
mov, aby si na nich pochutnali.

mŕtve stromy

Mŕtve stromy po kalamite lákajú pralesné druhy 
organizmov a tak obohacujú pôdu. Okrem množ-
stva života, ktoré odumreté stromy v sebe skrý-
vajú, dokážu v lese zadržiavať aj množstvo vody 
a fungujú ako zásobníky vody, čo má pre les veľký 
význam. Keď sa strom rozkladá, jeho štruktúra sa 
mení, postupne sa stáva viac špongiovitou, a ta-
kýto kmeň stromu nasáva z pôdy vodu vyslovene 
ako špongia. Naopak, keď je sucho, vtedy si suchá 
pôda berie vodu z odumretých kmeňov, a tak 
odumreté stromy pomáhajú stromom v lese pre-
žiť suché obdobia.

O

orešnica perlavá, ľudovo orešiarka 
(lat. Nucifraga caryocatactes)

Je to malý vtáčik s dlhým ostrým zobákom a tma-
vohnedým až čiernym perím, akoby posiatym 
drobnými bielymi perličkami. Má výrazný škrie-
kavý hlas. Žije v ihličnatých a zmiešaných lesoch. 
Na jeseň orešiarky zalietajú nad hranicu lesa za 
limbovými orieškami. To, čo na jeseň hneď nezje-
dia, si schovávajú na horšie časy do machu alebo 
medzi korene stromov. Orešiarka dokáže nájsť 
svoju skrýšu s limbovými orieškami aj pod met-
rovým snehom. Z orieškov, na ktoré zabudne, raz 
vyrastie unikátny les, ktorý sa dožíva stovky ro-
kov. Takto orešiarka sadí stromy po celé stáročia. 
Také jednoduché, také funkčné.

obnova lesa 

Ak stromy v lese v chránenom území vyvráti 
vietor alebo napadne podkôrny hmyz, je lepšie 
nechať to na prirodzený vývoj. Už po štrnástich 
rokoch bude vyzerať les inak – medzi mŕtvymi 
stromami sa objavia nové, mladé stromy. Prí-

roda si však vyberá iné druhy stromov, ako by 
umelo vysadil človek. Kým vyrašia mladé smre-
ky, začnú zo zeme ihneď po kalamite rásť jara-
biny a brezy. Smrek potom môže rásť na roz-
kladajúcich sa kmeňoch vo výške mimo dosahu 
trávy či plesní a v tieni jarabiny. Po dvadsiatich 
rokoch smrek jarabinu postupne prerastie a do-
minuje. Vzniká tak mladý prirodzený jarabino-
vo-smrekový les. Striedajú sa tu stromy rôzne-
ho veku aj rôznych druhov, preto je takýto les 
veľmi silný a odolný.

P

prirodzený tatranský les

V pravom tatranskom lese sa borovice limby 
bežne dožívajú viac ako 500 rokov. Stromy rastú 
ďaleko od seba, je tu kopa vývratov, mŕtvych 
stromov, ktoré sa postupne rozkladajú, sú tu po-
rasty lesných čučoriedok aj voľný priestor. Ke-
dysi tvorili limbové lesy veniec na hornej hrani-
ci lesa okolo celých Tatier. Takýto prastarý les je 
prirodzený. Prežil desiatky víchric aj lykožrútové 
kalamity, a napriek tomu je stále tu. Jeho jedinou 
ozajstnou hrozbou je človek.

prales 

Prales je prirodzene voľne a nerušene rastúci 
les, do ktorého žiadnym spôsobom nezasiahol 
človek. Ani priamo, to znamená ťažbou dreva 
alebo iným priemyslovým využitím, ani nepria-
mo, čiže znečistením alebo inou ekologickou 
záťažou. Ochrana pralesov je nesmierne dôležitá 
z hľadiska zachovania biodiverzity, z vedeckého, 
ale aj celospoločenského hľadiska. Na Slovensku 
bolo identifi kovaných 123 lokalít pralesov (lokali-
ty s výmerou nad 20 ha) a 138 lokalít pralesových 
zvyškov (lokality s výmerou 5 – 20 ha). Medzi 
pralesy na Slovensku patria napríklad: Badín-
sky prales, Bielovodská dolina, Brdárova zvonica, 
Dobročský prales, Dolina Bielej vody, Kyjovský 
prales, Kôprova dolina...

R

roháč veľký alebo roháč obyčajný 
(lat. Lucanus cervus)

Je to najväčší chrobák na Slovensku, je gaštano-
vo-čiernej farby a dosahuje veľkosť 8 cm, z toho 
u samcov 2,5 cm zaberajú hryzadlá. Vyskytuje sa 
na väčšine územia Európy. Na Slovensku žije v du-
bových a zmiešaných lesoch na juhu a východe 
krajiny. Samičky roháča kladú vajíčka do rozklada-
júceho sa dreva mŕtvych stromov. Larva prechá-
dza niekoľkými fázami vývoja a po 3 až 5 rokoch 
sa zakukľuje. Kukla žije tri mesiace v pôde. Do-
spelý jedinec žije po vyliahnutí 60 – 90 dní, za ten 
čas sa pári a samičky nakladú vajíčka. Roháč veľký 
k svojmu vývoju potrebuje práchnivé stromy, ko-
rene alebo zhnité pne najmä dubov, ale aj bukov 
či vŕb. Larva, ktorá žije v mŕtvych stromoch, trávi 
odumierajúce drevo a urýchľuje tak kolobeh or-
ganických látok v prírode. Mŕtve stromy sú však 
podľa lesníkov hrozbou a tak ich v mene záchrany 
napadnutého lesa pred škodcami odnášajú a likvi-
dujú. Larva roháča tak nemá šancu, aby sa v našich 
zväčša hospodárskych lesoch vyvíjala. Napriek 
tomu, že roháč veľký je chránený druh, človek svo-
jimi neodbornými zásahmi prispieva k tomu, že 
populácia roháča sa neustále znižuje.

S

smreková monokultúra

Smrekové monokultúry sú tvorené jednovekými 
drevinami jedného druhu. S vysádzaním smreko-
vých monokultúr sa začalo niekedy v polovici 19. 
storočia. Tam siahajú aj korene organizovaného 
lesného hospodárstva v strednej Európe. Na Slo-
vensku sú státisíce hektárov typickej smrekovej 
monokultúry. Práve tieto monokultúry v posled-
ných 10 – 15 rokoch vo veľkom podliehajú vetro-
vým a podkôrnikovým kalamitám. Chýbajú v nich 
prirodzené prímesi iných drevín, ako aj priro-
dzená široká veková skladba drevín od mladých 

semenáčov až po staré, slabé jedince. Les je tak 
náchylnejší na veterné kalamity, ako aj na útok ly-
kožrútov. Ak je vietor taký silný, že dokáže vyvaliť 
vysoký smrek a všetky smreky sú rovnakého veku 
a sily, vietor vyvalí všetky. Ak by boli v lese niž-
šie, mladšie jedince, prípadne iné druhy stromov, 
vietor by nespôsobil také škody a les by sa obnovil 
oveľa rýchlejšie. V prípade umelého vysádzania 
smrekových monokultúr v nižších nadmorských 
výškach nefunguje ani „miazgová ochrana“. Smre-
ky majú totiž plytké korene, a keď sa vysádzajú na 
nížinách a pahorkatinách, na miestach s hlbšou 
pôdou, vtedy dažďová voda nedokáže zásobovať 
strom. Voda jednoducho pretečie do nižších častí 
pôdy, mimo dosahu koreňov, smrek je oslabený 
a ľahšie podľahne útoku lykožrútov. Plytké ko-
rene spôsobujú aj to, že smrekové monokultúry 
vysadené v nižších polohách sú výrazne ohrozené 
aj pri veterných kalamitách. Čisto smrekové lesy, 
ktoré v Tatrách vysadil človek, nezodpovedajú 
presne tomu, čo by tu chcela mať príroda.

stabilizovanie klímy

Les je úžasný nástroj na stabilizovanie klímy. 
Stromy ukladajú energiu zo slnka v podobe uhlí-
katých látok. Uhlík sa v lese hromadí celé stáročia 
až tisícročia, najprv v kmeňoch stromov a potom 
po smrti stromu v pôde. Staré lesy tak akumulujú 
obrovské množstvo uhlíka, ktorý by inak skon-
čil v atmosfére a pôsobil by ako skleníkový plyn. 
Keď vyrúbeme starý les a nahradíme ho mladými 
stromčekmi, väčšina uhlíka z vyťaženého dreva 
unikne do atmosféry. A čo je ešte horšie, po ma-
sívnej ťažbe unikne do atmosféry aj uhlík, ktorý 
sa nachádza v pôde. Lesy teda môžu pomôcť za-
brániť klimatickým zmenám. V prvom rade mu-
síme zachrániť všetky staré lesy, v ktorých je už 
teraz veľmi veľa uhlíka a dať šancu ďalším, dnes 
už zdevastovaným lesom, aby sa vyvíjali prirodze-
ne a naakumulovali ďalší uhlík.

Ť

ťažba zlata v Tatrách

V 12. storočí sa v oblasti Tatier usídlili nemeckí 
kolonisti, ktorí tu začali rozvíjať intenzívnu ba-
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nícku činnosť. V Tatrách sa ťažila železná ruda, 
meď, striebro aj zlato. Banícka činnosť prispela 
k devastovaniu lesov, avšak pozitívne ovplyvni-
la hospodársky aj kultúrny rozvoj miest a odzr-
kadlila sa aj v názvosloví krajiny. Zdanlivo rýdzo 
slovenské názvy týchto dolín sú jednoducho 
poslovenčené, nepresne preložené či foneticky 
prispôsobené pôvodné staronemecké označenia. 
V pozadí názvu Tichá dolina je pravdepodobne 
nepresný preklad staronemeckého slova sto-
lan alebo stolen, ktoré stredovekí baníci použí-
vali vo význame rúbať, ťažiť, dobývať. Pôvodný 
názov doliny Stollentall, resp. Stellental – v pre-
klade Vyrúbaná dolina alebo Vyťažená dolina sa 
v priebehu stáročí zmenil na Stillental a neskôr 
bol mylne preložený ako Tichá dolina (die Stille 
– ticho). Podobne je to aj s názvom Kôprová do-
lina. V doline sa totiž ťažila medená ruda, v tom 
čase v staronemčine označovaná výrazom koper. 
Jej ťažbu tu potvrdzujú v okolí viditeľné pozo-
statky povrchových baní. Pôvodný názov doliny 
by teda v preklade znel Medená dolina. V našej 
časti Vysokých Tatier existovali tri banské loka-
lity, pričom najvýznamnejšou z nich bola oblasť 
Kriváňa, kde sa ťažilo zlato už koncom 15. storo-
čia, pričom posledná zmienka o ťažbe pochádza 
z roku 1811.

ťažba dreva

Ťažba dreva je proces zahŕňajúci vyznačovanie 
stromov určených na výrub, technologickú prí-
pravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie 
dreva na odvozné miesto. Je to proces získavania 
drevnej hmoty stromov ich porazením. Ťažba sa 
môže vykonávať sekerou, pílou, motorovou pílou 
alebo strojom zvaným harvestor.

ťažba dreva po kalamite

Ťažba odumretých stromov z lesa po kalamite 
ničí pôdu a podmienky pre život lesných dru-
hov. Kalamitné drevo je prospešné pre biologic-
kú rozmanitosť a malo by vo veľkej miere ostávať 
v lesoch, a to najmä v osobitne chránených úze-
miach.

ťažba slovenských lesov

Ekológovia a aktivisti hovoria o ťažbe sloven-
ských lesov ako o najväčšej ekologickej katastrofe, 
ktorej sme v súčasnosti svedkami. Od roku 1990 
sa zvýšila ťažba dreva až o 75 percent. Výsledky 
satelitného mapovania ukazujú, že na Slovensku 
ubudlo 700 km² lesov. Ide o úbytok lesného po-
rastu o rozlohe Trnavského okresu. Neťaží sa len 
v tatranských dolinách, ale napríklad aj v Čergov-
skom pohorí, v Nízkych Tatrách, v Jánskej doli-
ne, v Demänovskej doline, vo Vrátnej doline, na 
Čertovici, ale aj na Záhorí. Len v Národnom parku 
Nízke Tatry zmizlo od roku 2004 v dôsledku ťažby 
viac ako 70 km² starých lesov.

U

umelé vysádzanie 

Pri umelom vysádzaní sa stromy vysadia v jed-
nom čase príliš nahusto a postupne ako stro-
my rastú a zväčšujú sa, majú stále menej miesta, 
menej živín v pôde a menej svetla. Z nedostatku 
svetla a živín im začnú spodné konáre postupne 
vysychať. Pre stromy je to, akoby boli podvyžive-
né. Ak v takom prípade stromy napadne lykožrút, 
nemajú dostatok energie na to, aby sa mohli brá-
niť. Najmä preto tieto lesy vo veľkom odumierajú. 
V prirodzených podmienkach sú jednoveké do-
spelé stromy ďalej od seba a môžu si vytvoriť väč-
šiu korunu a vďaka nej si v procese fotosyntézy 
vytvoria omnoho viacej cukru a ten potom môžu 
využiť napríklad na tvorbu živice, pomocou kto-
rej stromy bojujú s lykožrútmi. Namiesto priro-
dzenej obnovy lesa vytvárame umelým vysádza-
ním les podľa našich predstáv. Koncepcia večne 
zeleného lesa bez suchých stromov určite ne-
patrí k programom prírody, a už vôbec nepatrí do 

chránených území, pretože postupne degraduje 
zložité lesné ekosystémy na úroveň kukuričného 
poľa, odkázaného na ľudskú starostlivosť. Jej dô-
sledkom sú obrovské umelo zalesňované holiny, 
zničená pôda, znížená schopnosť lesa zadržiavať 
vodu v krajine a dramatický pokles biodiverzity – 
čiže prirodzenej rozmanitosti lesa.

útoky na ochranárov 

Ochranári prírody sú pravidelne vystavovaní 
vyhrážkam a útokom. V roku 2019 bolo vo svete 
zabitých 212 ochrancov prírody. V roku 2018 ich 
bolo 164 a v roku 2017 bolo 201 obetí. Na Sloven-
sku hrozí páchateľom za fyzické napadnutie či vy-
hrážanie sa ochranárom, strážcom prírody alebo 
inšpektorom životného prostredia trest odňatia 
slobody na 5 až 20 rokov. V mnohých prípadoch 
však strážcovia prírody alebo inšpektori prípa-
dy vyhrážania neohlásia z dôvodu obavy o život. 
Vypálenie chaty je na Slovensku častým aktom 
pomsty ochranárom za ich aktivity. 

V

veterná kalamita vo Vysokých Tatrách 
z 19. novembra 2004

Priemerná rýchlosť vetra počas kalamity dosiah-
la: 90 – 115 km/hod., pričom najvyššia nameraná 
rýchlosť vetra bola 230 km/hod. Kulminácia vetra 
nastala medzi 15.30 až 18.00 hod. Zničená plocha 
lesa bola 12-tisíc hektárov, 2,5 milióna kubických 
metrov dreva a dĺžka postihnutého pásu lesa bola 
30 kilometrov. Veternú kalamitu týchto rozmerov 
v Tatrách dovtedy preukázateľne nezaznamenali. 
Vyhasli dva ľudské životy a materiálne škody boli 
vyčíslené na stovky miliónov vtedajších sloven-
ských korún. Odstraňovanie bezprostredných 
následkov vetra trvalo niekoľko mesiacov. Do le-
sov sa dostal v nezvyčajnom množstve lykožrút. 
Podkôrny hmyz sa z padnutých stromov posunul 
aj do zdravého lesa a na rozsiahlych plochách ho 
zničil. Mnohí odborníci poukazovali na to, že ži-
velná pohroma s katastrofi ckými následkami bola 
len otázkou času. Umelo vysadená smreková mo-
nokultúra totiž ťažko mohla odolať vetru podob-
nej sily.

vlk dravý alebo vlk obyčajný, 
vlk sivý (lat. Canis lupus)

Veľkosť dospelého vlka závisí od druhu, množ-
stva potravy a zemepisnej šírky. Váha vlka je pod-
ľa druhu od 30 do 80 kg. Samice vážia asi o 30 % 
menej ako samce. Výška je 70 až 95 cm. Dĺžka od 
180 do 270 cm, pričom chvost dosahuje dĺžku až 
50 cm. Sfarbenie vlka sa líši, môže byť sivý, biely, 
čierny, červený, hnedý atď. Väčšina vlkov nie je 
jednofarebná, sfarbenie súvisí s prostredím, kde 
žijú. Vlk pôvodne obýval celú severnú pologu-
ľu a v dávnej minulosti bol rozšírený na celom 
území Slovenska. Dnes je vlk v tatranskej príro-
de vzácnosťou. V 18. a 19. storočí panstvá plati-
li odmeny za zlikvidovanie tejto šelmy. Začiat-
kom 20. storočia bol na Slovensku takmer úplne 
vyhubený. Od roku 2000 u nás legálne usmrtili 
viac ako 1760 vlkov, ďalšie stovky zabili pytlia-
ci. V Česku je vlk chránený, lov je zakázaný aj 
v Maďarsku a Poľsku. Od 1. júna 2021 platí aj na 
Slovensku novou vyhláškou celoročná ochrana 
vlka. Máloktoré zviera je v lese také dôležité ako 
vlk. Nazýva sa lekárom prírody. Neloví veľkým 
skokom, ale svoju korisť uštve, preto sú jeho naj-
častejšou korisťou najslabšie a choré jedince. Vlk 
to zistí hneď, ale poľovník nie. Vlk takto pomáha 
regulovať počty vysokej zveri, bráni jej premno-
ženiu, šíreniu chorôb, ktoré by mohli ohrozovať 
aj domáce chovy. Napriek tomu je vlk poľovník-
mi považovaný za páchateľa najväčších škôd v ich 
poľovnom revíri.

W

Wood Wide Web

Stromy tajne rozprávajú, komunikujú, obchodujú 
aj vedú vojnu. Robia to pomocou siete húb, ktoré 
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rastú okolo a vnútri ich koreňov. Huby poskytu-
jú stromom živiny a na revanš dostávajú od nich 
cukry. Táto sieť je taká hustá, že môže mať stov-
ky kilometrov v rozsahu jedného nášho kroku. 
Zapojením do podzemnej siete húb môžu stromy 
navzájom zdieľať živiny. Staršie materské stro-
my používajú túto hubovú sieť na zásobovanie 
semien a mladých stromov cukrami, čo im dáva 
väčšiu šancu na prežitie. A stromy, ktoré sú cho-
ré alebo umierajúce, môžu vypustiť svoje zásoby 
do siete a tie potom môžu využiť zdravší susedia. 
Stromy používajú huby aj na posielanie správ me-
dzi sebou navzájom. Ak sú napadnuté škodcom, 
môžu uvoľniť chemické signály cez svoje korene, 
a tak varujú svojich susedov, aby zvýšili svoju ob-
ranu. Táto skrytá sieť vytvára komunitu prospeš-
nú pre všetkých jednotlivcov.

Z

záchrana Tichej a Kôprovej doliny

Boj o záchranu Tichej a Kôprovej doliny trval 
takmer osem dlhých rokov, od novembra 2004 
do júna 2012. Osem rokov ochranári neustúpi-
li, vytrvali a napokon vyhrali. Po veternej kala-
mite v roku 2004 ochranári už od konca roku 
2005 protestovali proti ťažbe v dolinách. Prida-
li sa aj vedci a významné osobnosti kultúrneho 
a spoločenského života. V prvej polovici apríla 
roku 2007 začali lesníci v dolinách ťažiť drevo. 
Ochranári bránili ťažbe vlastnými telami. Počas 
blokády došlo k niekoľkým incidentom s polí-
ciou. Polícia protestujúcich aktivistov obvinila 
z priestupkov, odvážala ich na oddelenie, uvoľ-
ňovala priestor ťažkým lesným strojom a akti-

vistov označovala za platený komparz. Ochra-
nári neskôr vyhlásili doliny za Územie chránené 
občanmi a koncom apríla 2007 bola ťažba v do-
linách pozastavená. Po mnohých obštrukciách 
však Ministerstvo životného prostredia o zákaze 
ťažby dreva v Tichej a Kôprovej doline defi nitívne 
rozhodlo až v júni 2012. Tichá a Kôprová dolina sa 
pre ochranárov stali symbolom nedotknuteľnos-
ti. Boj o tieto doliny položil základ pre skutočnú 
ochranu ďalších zhruba 80 000 hektárov chrá-
nených území po celom Slovensku. V nich úrady 
pod tlakom ochranárov postupne prestali udeľo-
vať výnimky na ťažbu dreva v rezerváciách, kde 
ju zákon zakazuje. Cieľom ochranárov je dosiah-
nuť 10 % skutočne chránených území, v ktorých 
ťažba dreva nemá miesto.

zonácia, bezzásahové územia 

Zonácia je rozdelenie lesov na zóny s rôznym 
stupňom ochrany, ktorých cieľom je najmä ob-
medzenie aktivity človeka. Z tohto dôvodu by 
mali byť v lesoch vytvorené zóny s rôznym stup-
ňom ochrany, od zón určených na lesné hospo-
dárenie cez zóny obmedzujúce ľudské aktivity až 
po zóny s najvyšším stupňom ochrany, bez zása-
hu človeka. Vo všetkých starých horských lesoch, 
pralesoch by mala byť ťažba zakázaná a aspoň 
5 % územia Slovenska by malo byť bez úmysel-
ných zásahov. V tejto téme nám chýba verej-
ná diskusia a hlavne kontrola a zákony, ktoré 
by naše lesy lepšie chránili pred developermi 
a kšeft ármi s drevom.
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EKOHRDINOVIA

VEDOMOSTNÁ SPOLOČENSKÁ 
HRA, V KTOREJ SVOJIMI 
POZNATKAMI MÔŽEŠ 
ZACHRÁNIŤ NAJSTARŠÍ STROM 
V TATRÁCH. 
CIEĽ HRY

Cieľom hry je stať sa ekohrdinom a ochrá-
niť borovicu limbu – najstarší strom v Tat-
rách, ktorá sa nachádza v strede hracieho 
plánu. Ekohrdina ochráni borovicu limbu 
vďaka svojim vedomostiam o lese, preto 
je úlohou každého hráča dozvedieť sa čo 
najviac o stromoch, lesných živočíchoch 
a ich ochrane, správne odpovedať na otáz-
ky a tak sa stať ekohrdinom a ochrániť náš 
najstarší strom v Tatrách. Otázky nie sú 
jednoduché, ale po naštudovaní lexikónu 
ekohrdinu ich hravo zvládneš. 
Námet tejto vedomostnej spoločenskej 
hry vychádza z inscenácie Kým nastane ti-
cho, ktorá sa venuje téme ochrany lesov.

HRACÍ PLÁN

Hrací plán tvorí hracia plocha pozostáva-
júca z trasy VONKA JŠIEHO OKRUHU, tra-
sy VNÚTORNÉHO OKRUHU a VÍŤAZNÉ-
HO STREDU s obrázkom borovice limby. 
Farebné karty s otázkami vystrihnite 
a rozdeľte podľa jednotlivých farieb/okru-
hov – STROMY (zelená), TVORY (červe-
ná), PROCESY (modrá), OCHRA NA (žltá). 
Okrem kariet s otázkami obsahuje hra ešte 
karty: NÁHODA (slnko), NEHODA (daždivý 
mrak). Karty s otázkami podľa jednotlivých 
okruhov uložte na kôpky do rohov na hra-
com pláne podľa farieb. Na pravú stranu na 
symbol slnka uložte kôpku kariet „NÁHO-
DA“ a na ľavú stranu na symbol daždivé-
ho mraku uložte kôpku kariet „NEHODA“. 
Karty položte chrbtom, textom smerom 
k hracej ploche. Každý hráč dostane ešte 
3 × žetón „VÝHYBKA “, ktorým môže hráč 
zmeniť smer svojej cesty. 
Každý hráč si zvolí svoju lesnú fi gúrku 
– kamienok, drievko, lesný plod (gaštan, 
žaluď, šípka, bodliak, malá šiška, oriešok...) 
alebo list, ktorý predtým našiel v prírode, 
v lese alebo doma na dvore. K hre potrebu-
ješ aj hraciu kocku. Ak nemáš doma k dis-
pozícii hraciu kocku, stiahni si aplikáciu 
do mobilu. Pre smartfóny je k dispozícii 
niekoľko aplikácií hracích kociek zdarma. 
Ak si chceš počas hry dotvoriť atmosféru, 
načítaním tohto QR kódu si môžeš pustiť 
hudbu a piesne z inscenácie Kým nastane 
ticho.

PRAVIDLÁ HRY

Správca „banku“
Hráči medzi sebou určia správcu „banku“. 
Ten je zodpovedný za prijímanie a vydáva-
nie kariet a žetónov z banku počas celej hry. 

Začiatok hry
Hráči postavia svoje lesné fi gúrky na 
ŠTART. Každý hráč na začiatku hodí kocku. 
Ten, kto hodil najvyššie číslo, začína hru. 
Za ním pokračujú ostatní hráči v smere 
hodinových ručičiek. Hráč postupuje na 
hracom pláne po jednotlivých políčkach, 
podľa toho, aké číslo kockou hodil. 

Výhybka
Použitím žetónu „VÝHYBKA “ môže hráč 
zmeniť smer svojej trasy. Môže tak urobiť 
maximálne 3-krát. Žetón „VÝHYBKA “ po 
použití vráti do „banku“. Ak použitím že-
tónu „VÝHYBKA “ zmení hráč smer svojej 
trasy, pri ďalších ťahoch už musí pokračo-
vať v tomto smere. Smer môže opäť zme-
niť iba ďalším použitím žetónu „VÝHYB-
KA .“ Zmenu smeru môže hráč využiť, ak sa 
chce napríklad vyhnúť políčku „NEHODA“ 
alebo naopak získať karty takej farby, kto-
rá mu chýba a pod.

Farebné políčka 
(zelená, červená, modrá, žltá)
Ak hráč vstúpi na farebné políčko (zelená, 
červená, modrá, žltá), tak hráč po jeho 
ľavici mu ťahá kartu podľa danej farby – 
STROMY (zelená), TVORY (červená), PRO-
CESY (modrá), OCHRA  NA (žltá) a z karty 
mu prečíta otázku z daného okruhu, ako 
aj možnosti odpovedí (a, b, c). Správne od-
povede sú na karte vyznačené „tučným“ 
písmom. Ak si hráč zvolí odpovedať na 
otázku bez predčítaných možností (a, b, c) 
a odpovie správne, môže si vziať rovno dve 
karty danej farby, bez toho, aby na druhú 
musel odpovedať. Ak hráč na kartu ne-
odpovie správne alebo neodpovie vôbec, 
vráti kartu naspäť do hry, a to tak, že ju 
založí na spodok kôpky príslušnej farby. 
Ak má hráč nazbierané 3 karty z niekto-
rej z farieb (zelená, červená, modrá, žltá) 
môže ich vymeniť za kartu takej farby, 
ktorá mu chýba (bez toho, aby musel na 
kartu danej farby odpovedať). Karty, ktoré 
hráč zamieňa, vráti na spodok kopy kariet 
danej farby.

Náhoda a Nehoda
Okrem farebných políčok sú na hracom 
pláne ešte políčka: NÁHODA a NEHODA. 
Ak hráč vstúpi na tieto políčka, ťahá si 
kartu z príslušnej kôpky a následne splní 
pokyn z danej karty. Kartu následne vráti 
na spodok príslušnej kôpky kariet. 

Vonkajší okruh
Hráči zbierajú karty za správne odpovede, 
pričom vo vonkajšom okruhu hry musia 

získať aspoň po jednej karte z každej farby/
kategórie otázok (zelená, červená, modrá 
a žltá). V momente, keď hráč vlastní mini-
málne jednu kartu z každej farby, všetky 
karty nazbierané na vonkajšom okruhu 
odovzdá do „banku“, viac nimi nedisponuje 
a môže vstúpiť do vnútorného okruhu. 

Farebné mosty 
Hráč vstupuje do vnútorného kruhu jed-
ným z mostov (zelený, červený, modrý, 
žltý), podľa toho, ktorý má v danom mo-
mente najbližšie ku svojej fi gúrke. Hráč 
premiestni svoju fi gúrku na farebný most, 
pričom na moste musí zodpovedať otázku 
príslušnej farby, ktorú si potiahne z kopy 
kariet. Ak odpovie správne, môže most 
v ďalšom kole opustiť, ak nie, musí sa o to 
pokúsiť opäť v ďalšom kole. Hráč môže 
opustiť most až po správnom zodpovedaní 
otázky príslušnej farby. 

Vnútorný okruh
Vo vnútornom okruhu sa hráč pohybuje 
v smere hodinových ručičiek, hádže koc-
ku a postupuje po políčkach podľa toho, 
aké číslo hodil. Aj tu platí, že ak chce hráč 
zmeniť smer, musí použiť žetón „VÝ-
HYBKA “.
Vo vnútornom okruhu už nie sú farebné 
políčka. Je tu iba jedno políčko „NÁHODA“ 
a jedno políčko „NEHODA“. Po každom 
hode odpovedá hráč na otázku z okruhu, 
ktorý mu vybral protihráč, ktorého si vy-
berie. Stačí ak hráč vo vnútornom kruhu 
správne odpovie na jednu otázku, ktorú 
mu určil protihráč, a po jej správnom zod-
povedaní postúpi do VÍŤAZNÉHO STRE-
DU na obrázok borovice limby. 

Náhoda a Nehoda 
vo vnútornom okruhu
Ak hráč vo vnútornom okruhu vstúpi 
na políčko „NEHODA“, musí sa vrátiť na 
farebný most, ktorým prišiel a v ďalšom 
kole musí opäť na ňom zodpovedať otázku 
príslušnej farby. Po jej zodpovedaní opäť 
vstupuje od začiatku do vnútorného okru-
hu a pokračuje v hre. Ak hráč vo vnútor-
nom okruhu vstúpi na políčko NÁHODA, 
tak už nemusí odpovedať na žiadnu otáz-
ku a automaticky postúpi do VÍŤAZNÉHO 
STREDU na obrázok borovice limby. 

Víťazný stred
(s obrázkom borovice limby)
Na obrázku borovice limby v strede hra-
cieho plánu musí hráč odpovedať na zá-
verečnú otázku, ktorej okruh si zvolí sám. 
Ak neodpovie správne, na ťahu je ďalší 
hráč a on sa môže o to pokúsiť až v ďalšom 
kole. Ak odpovie správne, hru vyhral, stal 
sa ekohrdinom a svojimi vedomosťami 
ochránil najstarší strom v Tatrách – boro-
vicu limbu.

zelené karty STROMY

© Autorka vedomostnej spoločenskej hry Ekohrdinovia: 
Slavka Civáňová; odborné konzultácie: Imrich Jakab, grafi cký 
návrh a úprava: Marek Kianička, 2021. 
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Ako sa vypočítava vek 
stromov? 

a) zrátaním letokruhov, 
pričom vieme, že na 
1 mm dreva sú 2-3 
letokruhy

b) výškou stromu, každých 
10 cm je 1 rok

c) počtom konárov 

Koľko vody odparí za 
jeden deň dospelý strom 
s priemerom koruny 10 m? 

a) 40 l
b) 250 l 
c) 400 l 

Koľko rokov sa dožíva 
borovica limba? 

a) 150
b) 500
c) 1000 

Prečo je v lese dôležité 
mŕtve drevo? 

a) zadržiava v lese vodu
b) pre nič, iba zavadzia
c) dá sa na ňom dobre 

posedieť

Čo nepatrí medzi funkcie 
stromu? 

a) produkcia kyslíka 
b) funkcia vetrolamu
c) vysušovanie pôdy
d) ochladzovanie okolia

Čo je to prales? 

a) dažďový les v Amazónii
b) voľne rastúci les, do 

ktorého nezasiahol 
človek

c) prastarý les z obdobia 
druhohôr

Čo je to monokultúrny les?

a) les tvorený drevinami 
rovnakého druhu, veku 
a výšky

b) lesný park určený na 
kultúrne podujatia

c) les tvorený drevinami 
rôzneho druhu, veku 
a výšky

Čo je hlavným poslaním 
hospodárskych lesov? 

a) zalesňovanie lúk 
a pasienkov

b) produkcia dreva
c) chov diviny

Čo je to holina? 

a) opadané, holé konáre 
ihličnatých stromov

b) vysokohorská dolina
c) lesná plocha, na ktorej 

bol vyrúbaný les 
a nebol ešte vysadený 
nový

Akým výkonom ochladí 
jeden strom za 12 hodín 
prostredie okolo seba? 

a) strom iba vytvára tieň, 
neochladzuje okolie

b) 23,2 kW – čo je výkon 
10 zapnutých domácich 
klimatizácií 

c) 2200 ot./min. ako 
priemerný izbový 
ventilátor

Čo je to lesné 
hospodárstvo? 

a) povolený samozber 
lesných plodov

b) podpora lesného turizmu
c) odvetvie národného 

hospodárstva, 
ktorého cieľom je 
obhospodarovanie 
lesov

Ako les stabilizuje klímu?

a) zhromažďovaním 
uhlíka

b) vytvára prostredie 
pre život mnohým 
živočíchom

c) produkciou dreva

Čím je typická borovica 
limba? 

a) prežije aj vo veľmi 
nízkych teplotách až do 
-60 °C

b) rastie v nížinách a dobre 
znáša horúčavy

c) nehorí

Ako vyzerá prirodzený les? 

a) stromy rastú v presných 
radoch

b) stromy rastú ďaleko od 
seba, sú tam vývraty aj 
mŕtve stromy 

c) všetka architektúra je 
tam postavená výlučne z 
dreva

Čo sú to limbové oriešky? 

a) plody borovice limby 
podobné lieskovým 
orechom

b) malé kamienky v pôde, 
z ktorej vyrastajú 
borovice limby

c) semená borovice limby, 
ktoré sa nachádzajú 
v šiške

červené karty TVORY
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Kto sa skrýva pod 
prezývkou orešiarka?

a) malý lesný vtáčik – 
orešnica perlavá

b) žena, ktorá sa živí 
predajom orieškov

c) starodávna kapsa alebo 
vrece na orechy 

Čím je výnimočná orešnica 
perlavá?

a) sadí stromy borovice 
limby

b) patrí medzi naše 
najmenšie spevavce 

c) priatelí sa s medveďmi

Prečo je nebezpečný 
lykožrút? 

a) dospelé jedince 
požierajú listy stromov

b) rodiace sa larvy 
vyhrýzajú do dreva 
chodbičky a tým 
páchajú škody

c) samičky kladú vajíčka na 
listy stromov, ktoré preto 
vysychajú  

Ako dlho a kde sa vyvíja 
larva roháča veľkého? 

a) 2 až 5 mesiacov v dreve 
zdravých stromov

b) 60 – 90 dní v lesnej 
pôde 

c) 2 až 5 rokov 
v rozkladajúcom sa 
dreve mŕtvych stromov

Ako sa zdravý strom bráni 
pred lykožrútom? 

a) chemickým signálom 
privolá ďatľa, ktorý 
lykožrúta zničí

b) vyhryzené komôrky 
zaleje miazgou

c) nevie sa brániť

Prečo je v lese dôležitý 
vlk? 

a) reguluje počty vysokej 
zveri, čím bráni šíreniu 
chorôb

b) reguluje počty drobných 
hlodavcov

c) spása lúky a pasienky

Ako loví vlk? 

a) využíva stratégiu a súboj 
jeden na jedného

b) plazí sa, pomaly sa 
približuje a nečakaným 
útokom zozadu zabije 
svoju korisť

c) svoju korisť 
prenasleduje vo svorke, 
uštve ju a zabije

Má lykožrút v lese aj 
pozitívnu funkciu? Akú? 

a) nemá, je to lesný škodca
b) má, pokiaľ sa 

nepremnoží, napomáha 
prirodzenému 
omladeniu lesa

c) má, dospelé jedince 
požierajú poloparazitickú 
rastlinu – imelo biele

Čím je známy roháč veľký? 

a) je to najväčší chrobák 
na Slovensku

b) vyskytuje sa iba 
v Roháčoch v Západných 
Tatrách

c) je to po cikádach 
druhý najväčší chrobák 
v Európe

Čo nebolo príčinou toho, 
že drop veľký na Slovensku 
vymizol?

a) zmena prirodzených 
lúk a pasienkov na 
poľnohospodársku krajinu

b) časté kolízie dropov 
s drôtmi vysokého 
napätia

c) jedovatá baktéria, ktorá 
napadala pľúca dropov 
a  zdecimovala dropa 
v polovici Európy

Čím sa vyznačuje drop 
veľký?

a) samica je podstatne 
väčšia ako samec

b) dokonale sa prispôsobil 
životu v lesnej krajine

c) je to jeden z najťažších 
lietajúcich vtákov na 
svete a najväčší vták 
v Európe

Ktoré medvede 
označujeme ako 
„kontajnerové medvede“? 

a) medvede, ktoré si 
zvykli hľadať jedlo 
v kontajneroch

b) medvede, ktoré sú veľké 
ako kontajner

c) medvede, ktoré 
využívajú kontajnery ako 
brlohy na zimný spánok

Čím sa prednostne živí 
medveď? 

a) loví vysokú zver
b) zdochlinami a odpadom 

z kontajnerov
c) najmä rastlinami, 

korienkami, lesnými 
plodmi

Čo má spoločné medveď 
hnedý a orešnica perlavá? 

a) obaja majú radi 
limbové oriešky

b) medvede vyberajú 
z hniezd vajíčka orešnice 
perlavej a požierajú ich

c) obaja sa živia lesnými 
malinami

Ako vyzerá orešnica 
perlavá? 

a) je podobná kure alebo 
perličke domácej, len má 
dlhší zobák

b) je to malý vtáčik s dl-
hým ostrým zobákom 
a tmavohnedým až čier-
nym perím s drobnými 
bielymi perličkami

c) je to dravý vták podobný 
sove kuvik obyčajný

modré karty PROCESY
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Čo je to Wood Wide Web?

a) komunikačná sieť 
koreňového systému 
stromov a húb

b) webová stránka podniku 
Štátne lesy Slovenska

c) známa drevárska fi rma 

Čo je to podkôrniková 
kalamita? 

a) rozsiahle poškodenie 
lesa drevokazným 
hmyzom

b) premnoženie lišajníkov 
na stromoch, ktorých 
korene sa zarývajú až 
pod kôru stromov

c) kôra stromov zničená 
snehovou kalamitou

Podľa čoho je pomenovaná 
Tichá dolina? 

a) podľa nezvyčajne 
tichého potoka, ktorý 
ňou preteká

b) podľa nepresne 
preloženého 
pôvodného nemeckého 
názvu Stollentall

c) podľa ticha pred búrkou 
v doline

Podľa čoho je pomenovaná 
Kôprová dolina? 

a) podľa kôprovníčka 
bezobalného, ktorý 
rastie na jej lúkach

b) podľa kôprovej omáčky, 
ktorá v tejto oblasti patrí 
k tradičným jedlám

c) podľa medenej rudy 
(koper), ktorá sa tam 
ťažila

Čo je to biodiverzita? 

a) biologická zbraň
b) prirodzená rozmanitosť 

života na zemi 
c) bio produkty z lesného 

hospodárstva

V ktorom storočí sa začala 
banská činnosť v Tatrách? 

a) v 10. storočí 
b) v 12. storočí
c) v 20. storočí 

Čo sa ťažilo v tatranských 
baniach? 

a) drahokamy 
a polodrahokamy 

b) hnedé a čierne uhlie
c) železná ruda, meď, 

striebro a zlato

V ktorom roku sa v Tatrách 
udiala ničivá veterná 
kalamita? 

a) 2004
b) 1994
c) 2014

Čo je to ekosystém? 

a) spoločenstvo ekologicky 
cítiacich ľudí

b) spoločenstvo živých 
organizmov a neživých 
prírodnín, medzi 
ktorými sú vzájomné 
vzťahy

c) ekologický systém 
odpadových vôd vo 
veľkomestách

Čo nezabezpečuje 
fotosyntéza u rastlín? 

a) rast a vývoj rastlín
b) stály pomer kyslíka 

a oxidu uhličitého 
v atmosfére

c) rozklad odumretých 
častí rastlín v prírode 

Čo je to fotosyntéza? 

a) proces, ktorým rastliny 
z vody, oxidu uhličitého 
a slnečného žiarenia  
produkujú kyslík 
a cukor

b) proces, ktorým rastliny 
z cukru a kyslíka 
produkujú vodu a oxid 
uhličitý

c) rastový hormón rastlín

Ako medzi sebou 
komunikujú stromy?

a) stromy navzájom 
nekomunikujú, 
nedokážu to

b) cez konáre a listy
c) pomocou siete húb, 

ktoré rastú okolo 
a vnútri ich koreňov

Kto sadil stromy predtým, 
ako to robili cielene ľudia? 

a) nikto, neboli lesy, iba 
lúky a pasienky

b) semená stromov 
roznášal vietor, voda 
či rôzne živočíchy, ako 
vtáky a cicavce

c) v prírode vyhynutý strom 
automaticky nahrádzal 
nový strom, ktorý 
využíval jeho korene

Aká bola nameraná 
najvyššia rýchlosť vetra 
počas vetrovej kalamity 
vo Vysokých Tatrách z 19. 
novembra 2004? 

a) 150 km/hod.
b) 350 km/hod.
c) 230 km/hod.

Koľko hektárov lesa 
zničila vetrová kalamita vo 
Vysokých Tatrách v roku 
2004?

a) 12-tisíc hektárov
b) 3-tisíc hektárov
c) 20-tisíc hektárov 

žlté karty OCHRANA
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Čo je to zonácia? 

a) rozdelenie lesov 
na zóny s rôznym 
stupňom ochrany, čím 
sa obmedzuje aktivita 
človeka

b) hromadenie ozónu vo 
vysokohorskom prostredí

c) zóny turistických 
chodníkov

Čo rozumieme pod 
pojmom bezzásahové 
územia? 

a) neupravené lyžiarske 
zjazdovky 

b) územia, kde sa 
nedostane ťažká 
technika

c) územia lesa a pralesa 
bez úmyselných 
zásahov človeka

Je vlk dravý na Slovensku 
celoročne chránený? 

a) nie, od roku 2000 u nás 
legálne usmrtili viac ako 
1760 vlkov

b) áno, novou vyhláškou 
platnou od 1. 6. 2021

c) vlk dravý na Slovensku 
vyhynul, už nie je čo 
chrániť

Ako môžeme zabrániť 
vyhynutiu roháča veľkého 
v našich lesoch? 

a) ponechaním mŕtveho 
dreva, v ktorom 
prežívajú larvy v lesoch

b) zákazom jeho chytania 
do rúk v čase párenia

c) hnojením lesnej pôdy, 
kde prežíva kukla

V ktorom roku ochranári 
uskutočnili blokádu Tichej 
a Kôprovej doliny, ktorou 
chceli zabrániť ťažbe 
kalamitného dreva? 

a) 1995
b) 2007
c) 2005

Aká je na Slovensku 
ochrana medveďa 
hnedého? 

a) je celoročne chránený
b) nie je chránený, môže sa  

celoročne  loviť
c) môže sa loviť iba 

v letných mesiacoch jún 
– august 

Aký trest hrozí na 
Slovensku páchateľom 
za fyzické napadnutie či 
vyhrážanie sa ochranárom 
alebo inšpektorom 
životného prostredia? 

a) žiaden 
b) trest odňatia slobody 

na 5–20 rokov
c) podmienečný trest na 

1–2 roky

Koľko bolo v roku 2019 vo 
svete zabitých ochrancov 
prírody? 

a) žiaden
b) 12
c) 212

Kedy Ministerstvo 
životného prostredia 
defi nitívne rozhodlo 
o zákaze ťažby dreva 
v Tichej a Kôprovej doline? 

a) hneď po ničivej kalamite 
v roku 2004

b) hneď po blokáde doliny 
ochranármi v roku 2007

c) po mnohých 
obštrukciách až 
v roku 2012, takmer 
osem rokov po ničivej 
kalamite

Čo je potrebné spraviť 
s lesom v chránenom 
území po veternej 
kalamite?

a) ponechať les na 
prirodzenú obnovu

b) iná možnosť nie je, iba 
vyťažiť kalamitné drevo 
a vysadiť nový les

c) po kalamite sa les už 
nikdy neobnoví, treba 
tam postaviť hotely 
alebo aquaparky a iné

Aké množstvo lesov 
ubudlo na Slovensku od 
roku 1990? 

a) 700 km2 lesov
b) 55 km2 lesov
c) 250 km2 lesov 

Aký význam majú stromy 
pri prirodzenej prevencii 
záplav?

a) stromy nezohrávajú 
žiadnu významnú úlohu

b) stromy v lese 
zadržiavajú vodu, 
spevňujú pôdu a brehy 
vôd

c) využívajú sa pri 
budovaní hrádzí, stavbe 
priehrad a elektrární

Prečo v horách lepšie 
vidieť hviezdy ako 
v mestách? 

a) pretože hory sú bližšie 
k oblohe a je tam lepší 
výhľad

b) pretože nám nezacláňajú 
budovy

c) pretože tam je menej 
smogu a svetelného 
smogu

Ako sa môžeme v mestách 
ekologicky chrániť pred 
horúčavami?

a) vysadením stromov 
a parkov

b) klimatizáciami 
v budovách

c) stavaním kúpalísk 

Čo je najväčšia ekologická 
katastrofa súčasnosti na 
Slovensku? 

a) únik nafty do Dunaja 
v roku 2012

b) kolaps odkaliska Dúbrava 
na severe Slovenska 
v roku 2019

c) ťažba slovenských lesov 

náhoda náhoda náhoda náhoda
j j j j

k k k k
nehoda nehoda nehoda nehoda

k k k k
nehoda nehoda nehoda nehoda

náhoda náhoda náhoda náhoda
j j j j

karty NÁHODA A NEHODA
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Mal si šťastie, v lese si 
našiel plný kôš húb. Môžeš 
si vybrať jednu kartu takej 
farby, ktorej políčko je 
najbližšie k tvojej fi gúrke. 

Pri horskom potoku pod 
kameňom si našiel zlatý 
poklad. Táto karta je žolík. 
Nechaj si ju a nahradí 
ti kartu takej farby, akú 
potrebuješ. 

Na túre si stretol dobrého 
priateľa. Zvoľ si spoluhráča, 
ktorý ti daruje jednu kartu 
takej farby, akú si vyberieš. 
Ak už žiaden spoluhráč 
nemá žiadnu farebnú kartu, 
tak táto kartička stráca 
platnosť. 

Na lúke pod lesom si našiel 
štvorlístok. Môžeš si zobrať 
jednu kartu takej farby, 
ktorej máš najviac. Ak máš 
rovnaký počet všetkých 
farieb, môžeš si vybrať 
ľubovoľnú kartu. 

Nad horou sa objaví dúha. 
Zvoľ si spoluhráča, ktorý 
ti daruje jeden žetón 
„výhybka“. Ak už žiaden 
spoluhráč nemá žetóny, 
vezmi si jeden z „banku.“

Na hlavu ti padla šiška. 
Vyber, ktorý protihráč musí 
vrátiť na kopu jednu kartu. 
Urči tiež farbu karty, ktorú 
musí protihráč vrátiť. 

Pri horskom potoku pod 
kameňom si našiel zlatý 
poklad. Táto karta je žolík. 
Nechaj si ju a nahradí 
ti kartu takej farby, akú 
potrebuješ.

Na ceste si našiel krásny 
posed. Oddýchneš si jedno 
kolo. 

V lese si stretol medveďa, 
musíš sa skryť a počkať, 
kým prejde. Stojíš jedno 
kolo. 

Utekáš pred búrkou. Musíš 
dvakrát hádzať kocku 
a prejsť počet políčok, ktorý 
vyšiel po sčítaní hodov. 

Zabudol si si na túru vziať 
proviant. Musíš vrátiť na 
spodok kopy jednu kartu 
podľa vlastného výberu. 

Spadol si do potoka. Musíš 
sa vrátiť domov. Vráť sa na 
políčko ŠTART. 

Strhla sa lavína, prišiel si 
o všetko, ale podarilo sa 
ti zachrániť si holý život. 
Musíš vrátiť polovicu 
svojich kariet, ktoré určí 
protihráč po tvojej ľavici.  

Spadol si do starej banskej 
šachty. Čakáš, kým ťa prídu 
zachrániť. Stojíš dve kolá. 

Na túre si stretol bývalého 
spolužiaka. Súperovi po 
pravej strane daruješ jednu 
kartu takej farby, akú si 
vyberie.  

Stratil si turistickú značku. 
Zvoľ si spoluhráča, ktorému 
daruješ jeden žetón 
„výhybka“. 

výhybka výhybka výhybka výhybka
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výhybka výhybka výhybka výhybka
[] [] [] []
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[] [] [] []

žetón VÝHYBKA
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partneri
Zriaďovateľom 
Divadla Andreja Bagara 
je Nitriansky 
samosprávny kraj

hlavní 
partneri sezóny 
2020/2021

partneri sezóny 
2020/2021

produktoví 
partneri sezóny 
2020/2021

hlavný mediálny 
partner sezóny 
2020/2021

partneri inscenácie

mediálni partneri
sezóny 2020/2021

appDay.tv

Inscenáciu Kým nastane ticho 
podporil z verejných zdrojov 

Fond na podporu umenia.

Inscenácia Kým nastane ticho 
je realizovaná s fi nančnou 

podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

Inscenáciu Kým nastane ticho 
podporila Nadácia Tatra banky

Nitriansky 
samosprávny 
kraj

Program Divadla Andreja Bagara v Nitre k inscenácii Kým nastane ticho
zodpovedný redaktor Jaroslav Dóczy zostavila Slavka Civáňová 
odborná konzultácia Imrich Jakab fotografie Radovan Dranga  
fotografia na titulke Ester Sabik grafický návrh a úprava Marek Kianička 
tlač DEVIN Printing House 2021




