Ministerstvo životného prostredia SR
Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ
Sekcia vôd
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

V Tulčíku, 3. 11. 2021

Vážený pán generálny riaditeľ,
týmto Vás chceme požiadať o stanovisko k situácii pokračujúceho ohrozovania povrchového vodného
zdroja pitnej vody Vieska a jeho potenciálneho zničenia z dôvodu pokračujúcej ťažby dreva v jeho
ochrannom pásme.
Pre objasnenie situácie uvádzame:
Listom zo dňa 8. 4. 2021 informovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. starostov obcí Hertník,
Fričkovce, Osikov, Bartošovce, Vaniškovce, Raslavice, Abrahámovce, Lopúchov, Buclovany a Koprivnica
o pretrvávajúcich problémoch s množstvom, kvalitou a zakalením vody odoberanej z povrchového
vodného toku Vieska, čo má za následok obtiažne zabezpečenie dostatku pitnej vody pre celé zásobované
územie a to v dôsledku neúmernej ťažby dreva v ochrannom pásme vodného zdroja Vieska.
Potok Vieska je jediným vodárenským zdrojom v tejto lokalite, ktorý bol v minulosti tvorený troma prítokmi
a v súčasnosti, aj z dôvodu ťažby dreva v ochrannom pásme, je na toku Vieska už len jeden jediný prítok.
V liste ďalej upozornili, že ťažba dreva ich dostáva do situácie, kedy pretrváva neustále možné riziko, že
nebudú schopní zabezpečiť požadované množstvo a kvalitu pitnej vody pre celý Podčergovský skupinový
vodovod.
Reakciou štátneho podniku Lesy SR na tento závažný problém ohrozovania vodného zdroja je pokračovanie
ťažby dreva. Tá je navyše realizovaná bez platne schváleného Programu starostlivosti o lesy a teda i bez
akéhokoľvek posúdenia jej vplyvu na vodozádržnú schopnosť lesov ochranného pásma vodného zdroja! Lesné
kolesové traktory používané pri sťahovaní dreva spôsobujú v citlivej oblasti flyšu výrazné erózne ryhy,
odvodňujú územie, zrýchlujú odtok vody z ochranného pásma, znižujú jeho vodozádržnú schopnosť, spôsobujú
splavovanie lesnej pôdy do vodárenského toku a jeho zakalovanie.
Obraz situácie dotvára vyznačenie ťažby priamo v jednom z miestnych pramenísk. Označených na výrub je
niekoľko stromov priamo v pramenisku ako aj v jeho blízkosti. Pílenie stromov ako aj následná manipulácia
s vyrúbanými stromami pomocou používaného lesného kolesového traktora pramenisko zničí.
V prílohe prikladáme trestné oznámenia a podnety, ktoré sme zaslali príslušným orgánom z dôvodu aktuálne
prebiehajúcej ťažby dreva v poraste 463_1, v ktorom sa nachádza i uvádzané pramenisko.
S pozdravom,

Ing. Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK
Príloha:
Farebná verzia fotiek je zverejnená na www.cergov.wolf.sk

1. List VVS, a. s. závod Bardejov zo dňa 8. 4. 2021
2. Trestné oznámenie LZ VLK pre podozrenie z poškodzovania ochranného pásma vodárenského zdroja
povrchových vôd a vodného zdroja v k. ú. Hertník zo dňa 2. 11. 2021
3. Podnet LZ VLK vo veci podozrenia z porušovania druhovej ochrany v CHVÚ Čergov a SKUEV Čergov zo
dňa 2. 11. 2021
4. Trestné oznámenie LZ VLK pre podozrenie z trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa
ust. § 305 Tr. zák.

