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Ing. Vladimír Čermák, CSc., bývalý vedúci vedecký pracov-
ník vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva vo Zvolene sa na-
rodil pred deväťdesiatimi rokmi 12. 9. 1922 v Záhorskej Vsi. Osem 
tried reálneho gymnázia absolvoval v Bratislave, kde aj v roku 1941 
zmaturoval. V hlavnom meste absolvoval aj Vysokú školu technic-
kú. Štátnu skúšku zložil v roku 1947 na Vysokej škole poľnohospo-
dárskej a lesníckej v Košiciach. 

Do zamestnania nastúpil na Riaditeľstvo štátnych lesov v Orav-
skom Podzámku ako lesný asistent. Sprvu vykonával práce spojené 
s hospodárskou úpravou lesov na lesných závodoch Habovka, Zaka-
menné a Turčianska Štiavnička. V Taxácii štátnych lesov v Banskej 
Bystrici a neskôr v Lesoprojekte (Ústave pre hospodársku úpravu le-
sov) vo Zvolene pôsobil do 31. októbra 1953. Ťažisko jeho práce spo-
čívalo v lesotaxačných prácach na lesných hospodárskych plánoch, 
elaborátoch zbežného odhadu a inventarizácie lesov lesných závo-
dov Oravská Polhora, Oravský Podzámok, Mutné, Párnica, Rožňa-
va, Ratková, Liptovský Hrádok, Gabčíkovo a Ľubochňa. Pracoval 
najprv ako pridelený, neskôr ako samostatný taxátor, potom ako ve-
dúci pracovnej skupiny, ako odborný technický referent a nakoniec 
ako zástupca vedúceho odboru fotogrametrického. 

V lesníckom výskume pracoval od 1. novembra 1953. Najprv 
v Bratislave v Lesníckom laboratóriu Slovenskej akadémie vied, 
potom v pobočke Československej akadémie poľnohospodárskych 
vied a od 1. júla 1961 vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva 
vo Zvolene. Zaoberal sa hospodárskou úpravou lesov, využitím foto-
grametrie a leteckej snímky v lesnom hospodárstve a biometrickým 
výskumom lesných stromov a porastov. V rokoch 1963 a 1964 zastá-
val funkciu vedúceho Výskumnej stanice ústavu vo Zvolene. V ro-
koch 1966 až 1971 bol zástupcom riaditeľa pre vedeckovýskumnú 
činnosť. V ďalších rokoch (1976 až 1985) bol vedeckým tajomní-
kom ústavu, zabezpečoval medzinárodnú spoluprácu a vedeckú vý-
chovu vlastných a cudzích pracovníkov vo vedných odboroch, v kto-
rých ústav mal práva školiaceho pracoviska.

Ako sme uviedli prvou oblasťou, ktorou sa Vladimír Čermák 
zaoberal vo vedeckovýskumnej činnosti bola fotogrametria a vy-
užitie leteckých snímok v lesnom hospodárstve. Z oponovaných 
a pre prax dôležitých záverečných prác treba uviesť Kľúč na číta-
nie leteckých snímok – charakteristika porastov (1961). Podáva sa 
v nej slovný a obrázkový kľúč leteckých snímkov pre lesnícke úče-
ly. Je to v podstate prvá vedecká práca tohto druhu v Českosloven-
sku, ktorá utvorila podklad na využitie leteckých snímok v hospo-
dárskej úprave lesov ako aj pre ostatné lesnícke odbory. Druhou 
dôležitou záverečnou správou v tejto oblasti bolo Zisťovanie pod-
kladov pre použitie leteckého snímkovania pri inventarizácii drev-
ných zásob lesných porastov (1964). V nej na základe požiadav-
ky štátnych orgánov V. Čermák vyhodnocoval veternú pohromu na 
Slovensku z roku 1964.

Osobitne významné pre hospodársku úpravu lesov a prax boli 
Čermákove vedeckovýskumné práce, v ktorých sa zameral na spra-
covanie hmotových a sortimentačných tabuliek pre dub. Treba pri-
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pomenúť, že výskum duba po dendrometrickej stránke bol oveľa zlo-
žitejší než pri ostatných drevinách. Prvú záverečnú správu spraco-
val v roku 1973: Vypracovanie hmotových tabuliek pre drevinu dub 
v ČSSR a druhú v roku 1974: Výskum konštrukcie sortimentačných 
tabuliek pre drevinu dub. Tejto problematike sa Vladimír Čermák ve-
noval aj v ďalších rokoch. Išlo o záverečné správy: Hmotové tabuľky 
pre hrab (1978), Výskum a konštrukcia objemových a sortimentač-
ných tabuliek pre hrab a brezu (1979), Výskum a konštrukcia obje-
mových tabuliek pre smrekovec (1983), Výskum a konštrukcia sorti-
mentačných tabuliek pre smrekovec (1984).

Okrem spracovania vyslovene samostatných záverečných správ 
participoval Vladimír Čermák vždy značným podielom na vypraco-
vaní kolektívnych správ ako napríklad: Vyhodnotenie vplyvu vodného 
diela na Dunaji na lesné porasty (1954), Zisťovanie rentability výro-
by surového dreva (1960), Vetrová pohroma na Výskumnej základni 
Biely Váh v novembri 1964 (1968), Taxačný rozbor porastov borovi-
ce čiernej a iných drevín na Periskách a ich okolí (1968), Konštruk-
cia kubíkovacích tabuliek pre výpočet guľatiny (výrezov) bez kôry 
podľa strednej hrúbky s kôrou pre drevinu dub (1973), Identifikácia 
negatívnych vplyvov na les (1981). V uvedených záverečných sprá-
vach preukázal Vladimír Čermák nielen vynikajúce teoreticko-ana-
lytické schopnosti pri riešení zložitých úloh, ale aj možnosť uplat-
nenia svojich bohatých praktických skúseností.

Okrem oponentsky schválených do praxe prevzatých závereč-
ných správ uverejnil Vladimír Čermák. Vo vedeckých a odborných 
časopisoch množstvo vedeckých a odborných prác. Publikované prá-
ce kladne hodnotili nielen domáci, ale aj zahraniční odborníci. O vý-
sledkoch výskumu prednášal na kurzoch postgraduálneho štúdia, ale 
aj na vyžiadaných prednáškach v zahraničí, napríklad v Maďarsku 
a vo Francúzsku. Za úspešnú vedeckovýskumnú a organizačnú čin-
nosť získal viacero čestných a pochvalných uznaní.

Osobitne treba vyzdvihnúť činnosť Vladimíra Čermáka ako vedú-
ceho pracovníka Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvo-
lene. Ako zástupca riaditeľa pre vedeckovýskumnú prácu zabezpečo-
val a koordinoval činnosť jednotlivých výskumných útvarov na ústa-
ve. Bol členom vedenia ústavu, ústavnej rady, vedeckej rady ústavu, 
ako aj rozličných komisií. Zodpovedal za zostavovanie plánov vedec-
kovýskumných činností a ich plnenie. Organizoval oponentské ko-
nania jednotlivých výskumných úloh. Ako vedecký tajomník ústa-
vu mal významný podiel na zabezpečovaní výchovy nových vedec-
kých pracovníkov a na zahraničnej spolupráci. 

Vladimír Čermák bol nielen dobrý odborník, ale aj charakterný 
človek s vľúdnou povahou. Okrem toho, že bol v práci veľmi dôsled-
ný, udržiaval priateľské vzťahy so svojimi spolupracovníkmi. Možno 
povedať, že mal obdivuhodné ľudské vlastnosti. Známy bol svojím op-
timizmom, ľudskosťou, spravodlivosťou, schopnosťou a ochotou šíriť 
dobrú náladu a pohodu. Mal som tú česť, že počas nášho spoločné-
ho pôsobenia vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva vo Zvo-
lene od roku 1969 až do jeho odchodu na dôchodok som sa mohol 
považovať za jeho priateľa. On ako môj starší kolega mi vždy ochot-
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27. augusta tohto roka oslávil osemdesiate narodeniny významný 
lesnícky vedec Ing. Jozef Kern, CSc., rodák z Hôrky nad Váhom. Po 
ukončení ľudovej školy v rodnej obci v roku 1943 navštevoval meš-
tiansku školu v Novom Meste nad Váhom a po nej, v rokoch 1947 
– 1951, Vyššiu hospodársku školu (obchodnú akadémiu) v Trnave. 

V roku 1951 sa stal študentom na Vysokej škole lesníckej a dre-
várskej v Košiciach a – po jej premiestnení – vo Zvolene; toto štú-
dium ukončil promóciou v roku 1955. Teoretické vedomosti zo stre-
doškolského a vysokoškolského štúdia vhodne využil v lesníckej 
praxi, kde postupne prešiel funkciami technika polesia, plánovača 
lesného závodu, mechanizátora a vedúceho technického oddelenia. 

Svoju vedeckú kariéru začal v roku 1959 nástupom do Vý-
skumného ústavu lesného hospodárstva – Výskumnú stanicu v Orav-
skom Podzámku. Svoju odbornú kvalifikáciu si zvyšoval absolvo-
vaním nadstavbového štúdia na Strednej priemyselnej škole stroj-
níckej v Ružomberku (roky 1961 – 1963), štúdiom vo vedeckej vý-
chove na Vysokej škole poľnohospodárskej a lesníckej v Brne (roky 
1963 – 1965), postgraduálnym štúdiom vynálezcovstva na Sloven-
skej vysokej škole technickej v Bratislave (roky 1974 – 1976), ako 
aj samoštúdiom angličtiny a matematicko-štatistických a výpočto-
vých metód.

V počiatkoch svojej výskumnej činnosti sa venoval technicko-e-
konomickému zhodnoteniu a návrhu nových smerov lanovkového 
(roky 1959 – 1960) a traktorového približovania dreva (roky 1961 
– 1963). Po ukončení vedeckej výchovy výskumne riešil nové spô-
soby nakladania a vnútroskladovej dopravy dreva čelnými nakladač-
mi na manipulačno-expedičných skladoch. Na prácu s drevom vy-
typoval vhodné typy nakladačov a navrhol pre ne pracovné adapté-
ry, ktoré sa úspešne uplatnili aj na skladoch drevárskych podnikoch. 

Významnými a lesnou prevádzkou cenenými boli výsledky jeho 
práce v problematike rajonizácie a optimalizácie ťažbovo-výrobných 
a dopravných technológií vo vzťahu k požiadavkám drevospracujúce-
ho priemyslu na množstvo a kvalitu dreva. Podrobne zhodnotil stav 
a navrhol metódu lokalizácie a spôsob výpočtu rozlohy odvozných 
miest vzhľadom na zavádzanú najnovšiu lesnú techniku a jej požia-
davky na koncentráciu prác. Vytypoval mechanizačné prostriedky na 
vykonávanie prác na odvozných miestach – odvetvovanie stromov, 
štiepkovanie celých stromov alebo ich korunových častí, rozrez kme-
ňov a nakladanie výrezov a rovnaného dreva na odvozné prostriedky. 
V rámci tejto problematiky navrhol otočný nakladač na báze lesné-
ho kolesového traktora LKT 80 a na zníženie prácnosti a zdravotnej 
rizikovosti práce s motorovými pílami na odvozných miestach navr-
hol koncepciu pojazdnej skracovačky tiež na báze LKT 80. 

Na realizáciu najprogresívnejšej metódy výroby sortimentov 
dreva pripravil projekt a realizoval výstavbu manipulačného skladu 
v areáli Bukózy Vranov s objemom 220 tis. m3 spracovaného buko-
vého dreva.

Počas celého obdobia práce v lesníckom výskume sa J. Kern ak-
tívne podieľal na poradenskej a posudkovej činnosti, bol organizá-
torom a účastníkom množstva celoštátnych a podnikových odbor-
ných konferencií, seminárov a školení. Ako lektor sa zúčastňoval na 
vzdelávaní lesníkov v postgraduálnom štúdiu, viedol a posudzoval 
doktorandské a diplomové práce študentov na LF VŠLD vo Zvole-
ne, VLÚ Kostelec nad Černými lesy a VŠZ Brno.

Vysoko sa hodnotila tiež jeho pomoc výrobcom techniky pre 
lesné hospodárstvo pri návrhu konštrukcie, výrobe prototypov, skú-
šok funkčných modelov a zavádzaní nových strojov a technológií 
do lesníckej prevádzky.

Dokonalá znalosť problematiky lesníctva u nás doma ako aj v za-
hraničí umožnila Kernovi vypracúvať prognostické a koncepčné ma-
teriály pre vrcholové riadenie i pre prevádzku lesného hospodárstva. 
Treba uviesť mnohé rozvojové projekty lesného hospodárstva, ako 
boli Ekologické obhospodarovanie lesov v SR (projekt pre Svetovú 
banku) (1993), Program zalesňovania pôd nevyužiteľných na poľ-
nohospodársku výrobu (2004), Projekt rozvoja lesníctva a ďalšie. 
Vypracoval publikáciu Prognózy a koncepcie lesníctva Slovenska 
v meniacich sa ekologických podmienkach do roku 2020. Význam-
ný podiel mal na publikácii Analýza vývoja a súčasného stavu lesné-
ho hospodárstva Slovenskej republiky (1990 – 1998), čo tvorilo vý-
chodisko pre Program rozvoja lesného hospodárstva do roku 2010. 
Počas jeho aktívnej činnosti v Lesníckom výskumnom ústave Zvo-
len každoročne vypracúval, alebo sa podieľal na vypracúvaní správ 
o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike (zelené správy). Pri-
pomienkoval nespočetné množstvo koncepčných materiálov, legis-
latívnych návrhov, či iných závažných materiálov týkajúcich sa les-
ného hospodárstva na Slovensku.

Pri príležitosti jeho významného výročia chceme jubilantovi 
úprimne poďakovať za jeho významný prínos pre lesné hospodár-
stvo na Slovensku. Zároveň mu prajeme dobré zdravie a dostatok síl, 
aby ho neopúšťal záujem o lesníctvo, osobitne o lesnícku techniku.
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ne poradil a pomohol. Som presvedčený, že všetci jeho bývalí spo-
lupracovníci si na neho spomenú v dobrom a s úctou. 
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