
Ťažba dreva 
  
1. Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa pri ťažbe približovacie mechanizmy má pohybovať 

a. po ploche obnovného prvku tak, aby sa docielilo sústredenie vyťaženého dreva k linkám s 
rozostupom 50-60 m 

b. len v rámci vytýčenej sústavy približovacích liniek s rozostupom 30-45 m s vylúčením metódy 
zberného lana 

c. po ploche porastu v závislosti od jeho terénnych podmienok, v traktorových terénoch so 
sklonom do 40 % možno použiť metódu zberného lana 

 
2. S cieľom zníženia poškodenia stromov pri ťažbe odborný lesný hospodár 

a. určí vykonávateľovi ťažby hustotu a vyznačenie približovacích liniek a dodržiavanie správneho 
technologického postupu 

b. v technologickom protokole nariaďuje obhospodarovateľovi lesa a vykonávateľovi ťažby 
postup približovania, vytyčovania približovacích liniek a kombináciu približovacích 
prostriedkov 

c. zabezpečí vyznačenie ťažby vrátane rozčlenenia porastu približovacími linkami s rozostupom 
30-45 m a usmerňuje hospodárenie v lese tak, aby sa dodržal správny technologický postup 
najmä smer stínky a približovania, rozrez kmeňov pri pni a kombinácia približovacích 
prostriedkov  

 
3. Odborný lesný hospodár zaznamenáva v porastovej karte stav ťažby za kalendárny mesiac 

a. do 15 dní po jeho skončení 
b. do 40 dní po jeho skončení 
c. do 30 dní po jeho skončení 

 
4. V ročnej evidencii výkonov sa prebierková plocha uvádza 

a. s presnosťou na 2 desatinné miesta 
b. s presnosťou na 1 desatinné miesto 
c. v celých číslach 

 
5. Vykonaná lesníckotechnická meliorácia sa eviduje v evidenčnom výkaze 

a. ročná evidencia výkonov v lesných porastoch 
b. ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií 
c. porastová karta ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií 

 
6. V evidencii ťažby sa eviduje objem vyťaženého dreva 

a. podľa kategórie lesa, druhu ťažby a drevín, pri výchove lesa prebierkami sa eviduje aj 
prebierková plocha 

b. podľa druhu ťažby, jej naliehavosti a drevín; osobitne sa eviduje prírode blízke hospodárenie v 
lesoch 

c. podľa kategórie lesa a drevín,  pri výchove lesa prebierkami sa eviduje aj prebierková plocha 
  
7. Pri podrastovom hospodárskom spôsobe, okrajovom odrube sa prvý zásah na obnovnom prvku v 

poraste počas platnosti programu starostlivosti o lesy v grafickej evidencii vyznačí 
a. modrou farbou 
b. fialovou farbou 
c. červenou farbou 

 
 
 
 



8. Pri úväzkovom sústreďovaní dreva je metóda zberného lana vhodná najmä pre 
a. výchovné ťažby, podrastový  a účelový hospodársky spôsob 
b. holorubný hospodársky spôsob 
c. výchovné ťažby a holorubný hospodársky spôsob 

 
9. V záujme ochrany prirodzeného  zmladenia je pri prírode blízkom hospodárení v lesoch vhodné 

použiť 
a. ťažbová metóda stromová  
b. ťažbová metóda kmeňová 
c. ťažbová metóda sortimentová 

 
10. Nadmiera – prídavok k menovitej dĺžke výrezu predstavuje podľa STN 

a. 1% 
b. 2% 
c. 3% 

 
11. Pre správne meranie hrúbky dreva je vhodné používať kovové priemerky s delením stupnice na: 

a. 1 mm 
b. 5 mm 
c. 1 cm 

 
12. Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť 

cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva: 
a. v dobe vegetačného kľudu tak, aby nevznikla škoda na týchto pozemkoch pričom prípadné 

škody neodkladne odstráni 
b. v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a spôsobe 

úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, do nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia súdu môže vo veci používania cudzích pozemkov rozhodnúť 
okresný úrad 

c. v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a spôsobe 
úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, do nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia súdu môže vo veci vo veci používania cudzích pozemkov rozhodnúť 
okresný úrad v sídle kraja  

 
13. Nepravé jadro sa prejavuje ako 

a. tmavé sfarbenie vnútornej časti dreva listnatých drevín, ktoré jadro za normálnych okolností 
netvoria  

b. tmavo sfarbené jadro listnatých drevín vyvolané hnilobnými procesmi 
c. tmavé sfarbenie vnútornej časti dreva listnatých a ihličnatých drevín 

 
14. Pri spracovaní vývratu sa kmeň stromu odpíli od koreňového koláča 

a. tak, aby bola strata na objeme spracovaného vývratu čo najmenšia 
b. v bezpečnej vzdialenosti rovnajúcej  sa priemeru koreňového koláča 
c. vo vzdialenosti 1 m od koreňového koláča 

 
15. Zimná údržba na lesných cestách zahŕňa 

a. odstránenie snehu z jazdného pruhu, ošetrenie posypom, inštaláciu a údržbu snehových terčov 
b. odstránenie snehu z jazdného pruhu, inštaláciu snehových terčov 
c. odstránenie snehu z jazdného pruhu, ošetrenie posypom 

  
 
 



16. Pri pozdĺžnom sklone zemnej cesty 10 % má byť vzdialenosť zvodníc: 
a. 14 – 25 m 
b. 25 – 35 m 
c. 40 – 60 m 

 
17. Pri vzniku mimoriadnych situácií v lesoch sú vlastníci a správcovia povinní 

a. lesnú dopravnú sieť uvoľňovať priebežne s postupom spracovávania poškodenej drevnej 
hmoty 

b. bezodkladne zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest najmä pre potreby zložiek integrovaného 
záchranného systému 

c. prednostne uvoľniť lesné cesty triedy 1L a udržiavať ich v stave umožňujúcom príjazd správcu 
vodných tokov, hasičskej techniky, lesnej stráže, stráže ochrany prírody 

 
18. Úmyselná ťažba je naliehavá ak ide o 

a. obnovnú ťažbu pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukciu lesa 
b. rekonštrukciu lesa, výchovnú ťažbu v porastoch s vekom nad 50 rokov, obnovnú ťažbu pri 

uvoľňovaní prirodzeného zmladenia  
c. výchovnú ťažbu v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovnú ťažbu pri uvoľňovaní prirodzeného 

zmladenia a rekonštrukciu lesa 
  
19. Zahrádzanie bystrín v lesoch vo verejnom záujme zabezpečuje 

a. obhospodarovateľ lesa 
b. správca vodného toku 
c. orgán štátnej vodnej správy 

 
20. Zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia možno znižovať, ak ide 

a. o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v 
lesoch, rekonštrukciu lesa alebo to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov, 
znižovanie zakmenenia obnovou ťažbou 

b. o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou, rekonštrukciu lesa alebo to vyplýva z funkčného 
zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch osobitného 
určenia 

c. o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou, rekonštrukciu lesa alebo to vyplýva z funkčného 
zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch osobitného 
určenia alebo ide o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo prebudovu lesa na prírode 
blízke hospodárenie v lesoch 

  
21. Viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami drobných vodných tokov v pozdĺžnom smere 

a. je povolené, ak obhospodarovateľ lesa získa súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny 

b. sa zakazuje  
c. je povolené, ak obhospodarovateľ lesa uzatvorí so správcom drobného vodného toku dohodu 

o výške a spôsobe úhrady za spôsobené škody 
 

22. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú skladujú alebo spracúvajú drevo alebo sú 
nákupcami dreva sú povinné doklady o pôvode dreva uchovávať 
a. najmenej 10 rokov 
b. do ukončenia platnosti programu starostlivosti o lesy  
c. najmenej 5 rokov 

 
 

 



23. Ak bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva predpísaný na 
ťažbu programu starostlivosti o lesy pre  lesný celok alebo vlastnícky celok a kategóriu lesa 
prekročený, môže obhospodarovateľ lesa v lesných porastoch zaradených do tejto kategórie 
vykonať 
a. naliehavú ťažbu, náhodnú ťažbu, mimoriadnu ťažbu 
b. náhodnú ťažbu, mimoriadnu ťažbu alebo úlohy plánu hospodárskych opatrení na základe 

aktualizácie programu starostlivosti o lesy 
c. naliehavú ťažbu na základe zmeny programu starostlivosti o lesy, náhodnú ťažbu, mimoriadnu 

ťažbu alebo úlohy plánu hospodárskych opatrení na základe aktualizácie programu 
starostlivosti o lesy 

 
24. Terénna klasifikácia svahu dôležitá pre uplatnenie prostriedkov a technológií je charakterizovaná 

a. sklonom, dĺžkou, priechodnosťou 
b. výskytom prekážok, únosnosťou pôdy, sklonom 
c. typom a rozmermi prekážok, kamenitosťou povrchu, dĺžkou 

 
25. Pri sústreďovaní dreva stromovou a kmeňovou metódou počas vegetačného obdobia dosahuje 

poškodenie stojacich stromov 
a. oderom kôry a koreňov 5 % 
b. oderom kôry a koreňov 25 % 
c. oderom kôry a koreňov 40 % 

 
26. Pri evidencii obnovnej ťažby sa eviduje 

a. objem vyťaženého dreva podľa drevín, hospodársky spôsob a jeho forma, ťažbová plocha, v 
prípade vzniku aj plocha holiny 

b. druh ťažby, objem vyťaženého dreva podľa drevín, hospodársky spôsob, jeho forma 
a uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, v prípade vzniku holiny aj jej plocha 

c. objem vyťaženého dreva podľa drevín, hospodársky spôsob, jeho forma, uplatňovanie prírode 
blízkeho hospodárenia v lesoch a ťažbová plocha 

 
27. Objem vyťaženého dreva pri sprístupňovaní lesného porastu sa eviduje 

a. podľa druhu vykonanej ťažby alebo druhu ťažby uvedenej v programe starostlivosti o lesy, ak 
sa neeviduje ako mimoriadna ťažba 

b. ako mimoriadna ťažba 
c. vždy ako ťažba holorubným hospodárskym spôsobom 

  
28. Pri preprave dreva od viacerých obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva na jednom 

dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti musí byť 
a. doklad o pôvode dreva vystavený každým z nich osobitne 
b. na jednom doklade o pôvode dreva uvedený názov všetkých nákupcov dreva alebo 

obhospodarovateľov lesa od ktorých pochádza 
c. doklad o pôvode dreva vystavený nákupcom dreva alebo obhospodarovateľom lesa, od 

ktorého pochádza najväčšia časť nákladu 
 
29. Písomný súhlas na ťažbu dreva vydaný odborným lesným hospodárom je vykonávateľ ťažby  

povinný predložiť na vyzvanie 
a. pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, lesnej stráži 
b. orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, člena lesnej stráže alebo príslušníka Policajného 

zboru 
c. orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, lesnej stráže, príslušníka 

Policajného zboru alebo člena stráže ochrany prírody a krajiny 
 



30. Náhodnú ťažbu na území, na ktorom platí 5. stupeň ochrany prírody a krajiny 
a. je možné vykonávať len po jej nahlásení orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a jeho 

následnom prekontrolovaní 
b. nie je možné vykonať 
c. je možné vykonávať len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky 
 

31. Ako hmota hrubiny sa spracováva a eviduje drevo 
a. hrubšie ako 8 cm 
b. hrubšie ako 7 cm 
c. hrubšie ako 10 cm 
 

32. Kvalitatívne triedy surového dreva podľa STN sú 
a. záväzné pre prax 
b. záväzné len pre obchodný styk so zahraničnými odberateľmi 
c. odporúčané pre prax 

  
33. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje 

a. pri roztrúsenej náhodnej ťažbe dreva v predrubných porastoch 
b. pri náhodnej ťažbe dreva pri ktorej nevzniká holina 
c. pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov 

 
34. Za vyznačenie stromov na ťažbu dreva a za evidenciu ťažby dreva zodpovedá 

a. odborný lesný hospodár 
b. obhospodarovateľ lesa 
c. lesník, ktorý ťažbu vyznačil a preberal vyťažené drevo 

 
35. Pri náhodnej ťažbe sa eviduje 

a. objem vyťaženého dreva podľa drevín, vznik dôvodu na náhodnú ťažbu a príčina vzniku ťažby 
s uvedením kódu škodlivého činiteľa; v prípade vzniku holiny aj jej výmera 

b. objem vyťaženého dreva podľa drevín, vznik dôvodu na náhodnú ťažbu a príčina vzniku ťažby 
s uvedením škodlivého činiteľa a ťažbová plocha; v prípade vzniku holiny aj jej výmera 

c. objem vyťaženého dreva podľa drevín, vznik dôvodu na náhodnú ťažbu a príčina vzniku ťažby 
s uvedením škodlivého činiteľa a ťažbová plocha 

 
36. Ciachou alebo iným povoleným označením sa čitateľne označuje vyťažené drevo 

a. najneskôr pred odvozom z odvozného miesta 
b. najneskôr pred sústreďovaním z lesného porastu 
c. bezprostredne po vykonaní ťažby 

  
37. V porastovej karte sa objem dreva eviduje s presnosťou 

a. na celé čísla 
b. na jedno desatinné miesto 
c. na dve desatinné miesta 

   
38. V grafickej evidencii sa príslušná značka rubu vyznačí 

a. modrou farbou v prípade druhého ťažbového zásahu v poraste počas platnosti programu 
starostlivosti o lesy 

b. modrou farbou v prípade štvrtého ťažbového zásahu v poraste počas platnosti programu 
starostlivosti o lesy 

c. modrou farbou v prípade tretieho ťažbového zásahu v poraste počas platnosti programu 
starostlivosti o lesy 



 
39. Ak sa pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov ťažba dreva nevyznačí objem dreva 

určeného na ťažbu sa určí 
a. podľa potreby porastu so zohľadnením jeho stavu a vývoja 
b. podľa plánu hospodárskych opatrení určených programom starostlivosti o lesy alebo na 

základe úpravy programu starostlivosti 
c. podľa jednotných objemových kriviek 
 

40. Na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch 
a v inundačnom území 
a. nie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, ak sú zabezpečované vlastníkom alebo 

správcom pozemkov 
b. je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy pre každého, kto chce vykonávať stínanie 

a odstraňovanie stromov okrem správcu vodného toku, ak túto činnosť vykonáva v súvislosti 
so správou vodného toku 

c. nie  je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, ak vodný tok preteká lesnými pozemkami 
 
41. Náhodnou ťažbou alebo vplyvom pôsobenia škodlivého činiteľa vzniknutá holina sa v grafickej 

evidencii uvedie 
a. zakreslením obvodu holiny oranžovou farbou s uvedením roku vzniku 
b. zakreslením plochy holiny oranžovou farbou s uvedením roku vzniku a skratkou 

prevládajúceho škodlivého činiteľa  
c. zakreslením plochy holiny červenou farbou s uvedením roku vzniku a skratkou prevládajúceho 

škodlivého činiteľa alebo škodlivého činiteľa, ktorý pôsobil ako posledný pred vznikom 
náhodnej ťažby 

 
42. Z hľadiska využívania menej hodnotného dreva na energetické účely je najvýhodnejšia výrobná 

metóda 
a. kmeňová 
b. sortimentová 
c. stromová 

 
43. Obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť dôvod vzniku náhodnej ťažby orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva, ak sa náhodná ťažba má vykonať 
a. na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 hektára 
b. na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,2 hektára 
c. na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,5 hektára 

 
44. Súčasťou organizácie ťažby je 

a. kontrola stavu pohonných hmôt a mazadiel v technických prostriedkoch používaných v ťažbe 
b. kontrola dodržiavania technologického postupu, spôsobu používania technických zariadení a 

používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
c. kontrola technického stavu motorových píl používaných v ťažbe, v rozsahu a lehotách 

stanovených výrobcom  
 
45. Na území s druhým stupňom ochrany 

a. je zakázané používať veľkoplošnú formu holorubného hospodárskeho spôsobu 
b. nie je zakázané používať veľkoplošnú formu holorubného hospodárskeho spôsobu 
c. je bez súhlasu orgánu ochrany prírody zakázané používať veľkoplošnú formu holorubného 

hospodárskeho spôsobu 
  
 



46. Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany 
a. sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výstavbu lesných ciesta rekonštrukciu lesných 

ciest, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel využitia 
b. sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu 

lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel využitia a 
budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov 

c. sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na žiadne aktivity pri výstavbe a rekonštrukcii 
lesnej dopravnej siete 

  
47. Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany 

a. sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonanie terénnych úprav, najmä výkopov a 
násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny; súhlas sa 
nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné na zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia v 
lesoch, ktoré sa vykonávajú na základe písomnej dohody s organizáciou ochrany prírody 

b. sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonanie terénnych úprav 
c. sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výstavbu približovacích  a technologických 

liniek súvisiacich so zabezpečením prírode blízkeho hospodárenia 
  
48. Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany  

a. sa môže náhodná ťažba, pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia 
vykonať v rozsahu potrebnom na obmedzenie šírenie biotických škodlivých činiteľov 

b. sa musí náhodná ťažba uprednostnene realizovať 
c. sa môže náhodná ťažba, pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, 

vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany 
prírody 

 
49. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa zákona o lesoch, orgán ochrany prírody oznámi začatie 

konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby na základe podnetu 
organizácie ochrany prírody 
a. najneskôr do 10 dní od jej ohlásenia 
b. najneskôr do 30 dní od jej ohlásenia 
c. neoznamuje začatie konania; konanie sa považuje za začaté ohlásením náhodnej ťažby 
 

50. Na území ochranného pásma jaskyne 
a. je zakázané ťažiť drevnú hmotu 
b. je zakázané ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom 
c. je zakázané ťažiť drevnú hmotu veľkoplošnou formou holorubného hospodárskeho spôsobu 

  
51. V ochrannom pásme chráneného stromu 

a. je zakázané ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom 
b. je zakázané ťažiť drevnú hmotu 
c. je zakázané ťažiť drevnú hmotu veľkoplošnou formou holorubného hospodárskeho spôsobu 

  
52. Ak nie je stanovené inak, stromy určené na výrub sa 

a. vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom s priemerom najmenej päť 
centimetrov vo výške 130 centimetrov od zeme na kmeni 

b. vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom s priemerom najmenej päť 
centimetrov alebo čitateľnou ciachou vo výške 130 centimetrov od zeme na kmeni a na 
koreňovom nábehu 

c. nevyznačujú 
  
 



53. Pri náhodnej ťažbe dreva, po ktorej vzniká holina, sa označujú len 
a. hraničné stromy po obvode plochy holiny, a to nezmazateľnými ležatými písmenami X bielej 

farby; tie stromy sa nerúbu 
b. všetky stromy na ploche vo výške 130 centimetrov nad zemou 
c. hraničné stromy po obvode plochy holiny, a to nezmazateľnými ležatými písmenami X farbou, 

ktorá sa použije v tom roku pri vyznačovaní ťažby dreva 
 

54. Pri mimoriadnej ťažbe dreva sa označujú 
a. všetky stromy určené na výrub 
b. okrajové stromy po obvode plochy odlesnenia nezmazateľnými ležatými písmenami X červenej 

farby; tie stromy sa nerúbu 
c. okrajové stromy po obvode plochy odlesnenia nezmazateľnými ležatými písmenami X fialovej 

farby, tie stromy sa nerúbu 
  
55. Ak ide o lesy v správe, alebo obhospodarovaní právnickej osoby zriadenej alebo založenej 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ciacha obsahuje tieto 
základné znaky 
a. ŠLP 
b. ŠL  
c. VLM 

  
56. Ak ide o lesy v správe, alebo obhospodarovaní právnickej osoby zriadenej alebo založenej 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ciacha obsahuje tieto základné znaky 
a. VLM 
b. OOP 
c. VŠLP 

 
57. Ciachy registruje 

a. vlastník pozemku 
b. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
c. okresný úrad 

  
58. Odvozné miesto je 

a. výrobná lokalita prechodného uloženia vyťaženého dreva po ukončení jeho sústreďovania, z 
ktorej sa vykonáva odvoz vyťaženého dreva 

b. výrobná lokalita trvalého uloženia vyťaženého dreva po ukončení jeho výrobného procesu 
c. miesto na uloženie vyťaženého dreva v procese pred jeho sústreďovaním 

  
59. Harmonogram vykonania náhodnej ťažby schvaľuje 

a. okresný úrad 
b. okresný úrad v sídle kraja 
c. orgán ochrany prírody  

  
60. Súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný 

celok alebo vlastnícky celok vydáva 
a. okresný úrad v sídle kraja 
b. okresný úrad 
c. ministerstvo 

  
 
 
 



61. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje 
a. pri lesných porastoch s vekom do 50 rokov 
b. pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o 

lesy  
c. pri doruboch 

  
62. Ťažba dreva sa môže vykonať 

a. po jej vyznačení, ak sa vyžaduje, a po písomnom súhlase odborného lesného hospodára na jej 
vykonanie 

b. po jej vyznačení a dohode odborného lesného hospodára s vykonávateľom prác o spôsobe a 
dobe jej vykonania a vydaní súhlasu na ťažbu 

c. pri nebezpečenstve vývoja podkôrneho hmyzu po vyjadrení okresného úradu pozemkového a 
lesného odboru a vydaní súhlasu na ťažbu od odborného lesného hospodára 

 
63. Podľa naliehavosti delíme úmyselnú ťažbu na 

a. naliehavú a ostatnú 
b. naliehavú a mimoriadnu 
c. prednostnú, naliehavú a odložiteľnú 

 
64. Vyťažené drevo sa čitateľne označuje ciachou alebo iným povoleným označením  

a. najneskôr na odvoznom mieste 
b. najneskôr pred odvozom z odvozného miesta tak, aby na dopravnom prostriedku bolo 

označené najmenej jednou ciachou alebo iným povoleným označením každého 
obhospodarovateľa lesa, od ktorého prepravované drevo pochádza 

c. najneskôr pred odvozom z odvozného miesta tak, aby na dopravnom prostriedku alebo jeho 
samostatnej časti bolo označené najmenej jednou ciachou alebo iným povoleným označením 
každého obhospodarovateľa lesa alebo nákupcu dreva, od ktorého prepravované drevo 
pochádza 

 
65. Písomný súhlas na ťažbu dreva sa uchováva 

a. do konca platnosti programu starostlivosti o lesy  
b. do konca kalendárneho roku, v ktorom bola ťažba vykonaná 
c. 10 rokov od ukončenia ťažby 
 

66.Obhospodarovateľ lesa je povinný najneskôr po ukončení ťažby  
a. zabezpečiť bezodkladné ošetrenie narušenej lesnej pôdy, koryta vodného toku, lesného 

porastu a priľahlých stromov tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu 
b. uhádať haluzinu a zvyšky po ťažbe do hromád tak, aby bolo uvoľnené prirodzené zmladenie a 

plocha na umelé zalesňovanie 
c. zabezpečiť spriechodnenie lesnej dopravnej siete, vodného toku a odvodňovacích zariadení 
 

67. Lesná hospodárska evidencia podľa spôsobu spracovania náhodnej ťažby rozoznáva náhodnú ťažbu 
a. v rubných porastoch (RN), náhodnú ťažbu v predrubných porastoch (PN), náhodnú ťažbu 

nevykonanú (NN) 
b. vykonanú (NV), náhodnú ťažbu s ponechaním dreva v lesnom poraste (NP), náhodnú ťažbu 

nevykonanú (NN) 
c. v rubných porastoch (RN), náhodnú ťažbu v predrubných porastoch (PN), náhodnú ťažbu v 

predrubných porastoch, po ktorej vznikla zalesňovacia povinnosť (RNP) 
  
 
 
 



68. V grafickej evidencii sa 
a. posledná fáza clonných rubov (dorub) eviduje farbou podľa poradia zásahu v poraste počas 

platnosti programu starostlivosti o lesy a šrafovaním v smere Z-V (vodorovne) 
b. posledná fáza clonných rubov (dorub) eviduje červenou farbou a šrafovaním v smere Z-V 

(vodorovne) 
c. posledná fáza clonných rubov (dorub) eviduje červenou farbou a zvislým šrafovaním v smere 

S-J (zvislo) 
 

69. Písomný súhlas na ťažbu dreva 
a. v lesných porastoch s vekom nad 50 rokov sa vydáva po vyznačení stromov určených na výrub 
b. sa vydáva až po vyznačení stromov určených na výrub a po výpočte objemu dreva určeného 

na ťažbu  
c. v lesných porastoch s vekom nad 50 rokov sa vydáva po vyznačení stromov určených na výrub 

a po výpočte objemu dreva určeného na ťažbu a po vykonaní technologickej prípravy 
pracoviska 

  
70. Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie alebo ochranné pásmo národnej prírodnej rezervácie 

nebolo vyhlásené a zároveň nebolo ustanovené že ochranné pásmo neplatí je ním územie do 
vzdialenosti 
a. 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany 
b. 50 m smerom von od jej hranice a platí v ňom štvrtý stupeň ochrany 
c. 100 m smerom von od hranice a platí v ňom štvrtý stupeň ochrany 

  
71. Ak ochranné pásmo prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky nebolo vyhlásené, a zároveň 

nebolo ustanovené, že ochranné pásmo neplatí, je ním územie do vzdialenosti 
a. 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany 
b. 60 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany 
c. 50 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany 
 

72. Udržiavať lesné cesty v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, je povinný 
a. vlastník a správca 
b. samospráva v územnej pôsobnosti, ktorej je cestná komunikácia 
c. správca 

 
73. Pri spilovaní stromu je ohrozeným priestorom 

a. kruhová plocha s polomerom najmenej dvojnásobnej priemernej výšky stromov v poraste 
b. kruhová plocha s polomerom najmenej trojnásobku priemernej výšky stromov v poraste 
c. kruhová plocha s polomerom najmenej jedenapolnásobku priemernej výšky stromov v poraste 
 

74. Návrh harmonogramu na vykonanie náhodnej ťažby obhospodarovateľ lesa predloží orgánu štátnej 
správy lesného hospodárstva na schválenie, ak 
a. objem náhodnej ťažby je vyšší ako 1 000 m3 
b. nemá sily a prostriedky na jej spracovanie do šiestich mesiacov od jej vzniku 
c. je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na 

ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok, alebo ktorú 
nemôže obhospodarovateľ lesa vykonať do šiestich mesiacov 

   
 
 
 
 
 



75. Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôsobom holorubným sa označia 
a. okrajové stromy východísk obnovy z vnútornej strany nezmazateľným farebným šikmým 

pásom širokým najmenej 5 cm a stromy určené na ťažbu 
b. okrajové stromy východísk obnovy z vnútornej strany nezmazateľným farebným šikmým 

pásom širokým najmenej 5 cm, jednotlivé stromy sa nevyznačujú 
c. okrajové stromy východísk obnovy z vnútornej strany bielou farbou pásom širokým najmenej 

5 cm, jednotlivé stromy sa nevyznačujú 
 

76. Navrhované umiestnenie východísk obnovy v programe starostlivosti o lesy  pri holorubnom 
hospodárskom spôsobe je 
a. pre obhospodarovateľa lesa záväzné 
b. pre obhospodarovateľa lesa odporúčacie 
c. pre obhospodarovateľa lesa záväzné po rozhodnutí orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva 
 
77. Červenou farbou sa v poraste označujú 

a. stromy pri mimoriadnej ťažbe a hranice ochranných lesov 
b. okrajové stromy pri východiskách obnovy s uplatneným holorubným hospodárskym spôsobom 
c. hranice lesov osobitného určenia a ochranných lesov 
 

78. Objem odcudzeného dreva v lesnom poraste sa v lesnej hospodárskej evidencii eviduje ako 
a. obnovná úmyselná ťažba (OU) 
b. mimoriadna ťažba nevykonaná (MRN) 
c. náhodná ťažba vykonaná (NV) 

  
79. Ciacha, ktorá obsahuje znak ŠLP, označuje 

a. lesy v správe alebo obhospodarovaní právnickej osoby zriadenej alebo založenej vysokou 
školou 

b. lesy v správe alebo obhospodarovaní právnickej osoby zriadenej alebo založenej 
Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany 
Slovenskej republiky 

c. lesy v správe alebo obhospodarovaní právnickej osoby zriadenej alebo založenej vyšším 
územným celkom 

 
80. Pri výchove lesa prebierkami sa eviduje 

a. druh ťažby, objem vyťaženého dreva podľa kategórie lesa a drevín, ťažbová plocha a 
prebierková plocha 

b. objem vyťaženého dreva podľa kategórie lesa, druhu ťažby a drevín a  prebierková plocha 
c. druh ťažby, objem vyťaženého dreva podľa drevín,  prebierková plocha, vek porastu 

  
81. Vývraty, zlomy do troch metrov výšky a suché stromy bez kôry určené na ťažbu dreva sa 

a. vyznačujú bielou farbou 
b. pri náhodnej ťažbe dreva jednotlivo nevyznačujú. 
c. pri náhodnej ťažbe dreva nevyznačujú, ak jej rozsah neprekročil 100 m3 
 

82. Sortimenty palivového dreva VI. triedy akosti sa ciachou alebo iným povoleným označením 
a. označujú ak sú dlhšie ako 2 m 
b. neoznačujú 
c. označujú, pričom sa označuje každý kus samostatne 

 
 
 



83. Znak S na ciache znamená lesy v obhospodarovaní  
a. spoločenstiev 
b. fyzických osôb 
c. iných právnických osôb a nákupcov dreva 

 
84. V ročnej evidencii výkonov sa 

a. objem dreva eviduje s presnosťou na dve desatinné miesta  
b. objem dreva eviduje s presnosťou na jedno desatinné miesto  
c. objem dreva eviduje v celých číslach  

 
85. Najmenšia prípustná vzdialenosť obnovných prvkov pri použití holorubného hospodárskeho 

spôsobu, ako aj ich vzdialenosť od plochy s nezabezpečeným lesným porastom 
a. nesmie byť menšia ako ich šírka bez ohľadu na vlastnícku hranicu 
b. môže byť menšia ako ich šírka, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia 

obnovovaného lesného porastu pod polovicu plného zakmenenia 
c. môže byť menšia ako ich šírka, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia 

obnovovaného lesného porastu pod zakmenenie 0,7 
 
86. Uplatňovať systém náležitej starostlivosti pri uvádzaní dreva na trh je povinný 

a. obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva 
b. odborný lesný hospodár 
c. nákupca dreva 

 
87. Pri vyznačovaní jednotlivých stromov určených na výrub použitím harvestorovej technológie sa 

a. nezmazateľný farebný znak alebo ciacha umiestňuje tak, aby tieto boli viditeľné z pracoviska 
operátora harvestora a na koreňovom nábehu 

b. na kmeni stromu umiestňuje farebný pás vo výške 130 centimetrov od zeme po obvode kmeňa 
c. nezmazateľný farebný znak alebo ciacha umiestňujú na kmeni vo výške 130 cm od zeme; 

koreňový nábeh sa neoznačuje. 


