
LESY -  ŠPORT  
A POHYBOVÉ  
AKTIVITY
„Nutnosť chrániť životné  
prostredie patrí medzi  
základné princípy olympizmu.“     
   Olympijská charta

Približne 31 % celkovej výmery pôdy našej 
planéty tvoria lesy, ktoré sú na ploche asi  
4 miliardy ha. Na Slovensku lesy pokrývajú zhru- 
ba 44 % územia, čo je viac ako 2  milióny ha. 
Lesy okrem  toho, že sú dôležitou a často krát 
aj dominantnou zložkou krajiny, plnia aj rôzne  
prírodné, hospodárske a celospoločenské  
funkcie. Rozlišujeme dve základné funkcie le-
sov – produkčnú a mimoprodukčnú.

PRODUKČNÁ FUNKCIA  je priame poskytovanie 
úžitkov z lesa pre potreby človeka (drevná hmota, 
poľovná zver, lesné plody...).

MIMOPRODUKČNÁ FUNKCIA je pôsobenie 
lesa na ostatné prírodné zložky a poskytovanie 
nepriamych úžitkov pre potreby človeka:
Funkcia ochrany prírody a biodiverzity – lesy 
sú domovom pre množstvo rastlín, živočíchov, 
mikroorganizmov.
Klimatická funkcia – je schopnosť lesa ovplyvňovať 
teplotu ovzdušia, vlhkosť, chemické zloženia 
a pohyb vzduchu, znižovanie prašnosti nielen 
priamo v lesnom poraste, ale aj v jeho okolitom 
prostredí.
Pôdohospodárska funkcia –  korene lesných drevín 
viažu a spevňujú pôdu. Samotný les zabraňuje 
odnosu pôdy, ochraňuje ju pred poškodením, 
vodou a vetrom. Lesy v horách na hornej hranici 
svojej existencie znemožňujú tvorbu snehových 
alebo kamenných lavín, prípadne brzdia pohyby 
lavín, ktoré vzniknú vyššie.



Vodohospodárska funkcia – lesy pozitívne 
ovplyvňujú režim obehu vody v krajine. Zdravé 
lesné porasty priaznivo ovplyvňujú tvorbu 
podzemných zdrojov vody a na povrchu 
vyrovnávajú odtok vody z krajiny. 

Rekreačná, zdravotná a liečebná funkcia –  les 
ponúka priestor pre  rôzne rekreačné a športové 
aktivity a na využívanie voľného času. Pobyt 
v takomto prostredí pôsobí priaznivo na fyzické, 
psychické a sociálne zdravie obyvateľstva. 
Bioklimatické účinky lesa spočívajú v znižovaní 
množstva škodlivých mikroorganizmov 
v ovzduší.

Mnoho športových areálov, turistických 
chodníkov, cyklistických a lyžiarskych trás 
sa nachádza v lesnom prostredí. V lesoch 
sa konajú aj mnohé športové  podujatia. 
Viaceré športové štadióny a ihriská v mestách 
sú obklopené lesnými drevinami, ktoré 
majú priaznivý vplyv na dianie v týchto 
športoviskách. Okrem toho, že produkujú 
kyslík, chránia športoviská pred slnečnými 
lúčmi a vetrom, vytvárajú protihlukovú bariéru 
a majú hygienické účinky.  Zelená farba drevín 
upokojuje náš zrak a myseľ. Rekreační aj 
výkonní športovci pre svoje výkony potrebujú 
kvalitné ovzdušie, ktorého  kvalitu vylepšujú 
práve lesy. 

Športovci, Slovenský olympijský výbor, športové 
zväzy, telovýchovné organizácie si plne 
uvedomujú význam  prírodno - spoločenských 
hodnôt lesov, a preto nezostávajú bokom pri 
ich ochrane a obnove. Každoročne v jarných 
mesiacoch organizujú brigády zamerané na 
 výsadbu drevín a parkovej zelene nielen v okolí 
športových stánkov v mestách a dedinách, ale aj 
vo voľnej krajine.
V rokoch 1998 a 2004, keď veterná smršť 
poškodila tisíce hektárov lesov v oblasti Osrblia 
alebo Vysokých Tatier, Slovenský olympijský 
výbor a jeho Komisia pre šport a životné 
prostredie boli jednými z prvých, ktorí sa prihlásili 
pomôcť pri obnove poškodených lesných 
porastov  zalesňovaním. 


