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Váš list č./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Zvolen 
            Ing. Baláž 13.6.2017 

 

Vec   

Doplnenie a zmena  usmernenia OHÚL č. 3/2017 - forma a štruktúra odovzdávania   
výstupov z PPLDS 
 
 

Doplnené a zmenené údaje sú vyznačené modrým písmom, vyplynuli z požiadaviek 
vyhotovovateľov prieskumu PPLDS za účelom jednotnosti pri odovzdávaní výstupov 
prieskumu. 

Usmernenie OHÚL č.3 / 2017  

Forma odovzdávania grafických, textových výstupov  a dát z 
prieskumu a plánu lesnej dopravnej siete (PPLDS) na dátový portál 

 

1. Výstupy elaborátu PPLDS 
 

 PPLDS obsahuje výstupy vo forme textu, grafických výstupov vo forme máp a dátových zdrojov vo forme 
súborov. 
 

2. Štruktúra a forma odovzdávaných výstupov 
 

 Priečinok „PPLDS“ a priečinok „Ekon prieskum“ sú podadresármi priečinka KPL_P ( kód PSL_P ) 
nahrávaného v archíve s názvom  KPL_P.zip na dátový portál. Výstupy budú uložené do priečinka PPLDS v 
podadresároch elaborát a grafika. Priečinky budú obsahovať údaje v nasledovnom členení. 

 
  

 



 

PPLDS/ ELABORAT / 
 
a) Elaborát_PPLDS_KPL.pdf 

 
b) Mapa LDS so súčasným stavom lesných ciest         - Mapa LDS - cesty objekty -  DSCO_KPL.pdf 

 
          - Mapa LDS - úseky stav LDS - DSUS_KPL.pdf 
 

c) Mapa LDS s navrhovaným stavom lesných ciest    - Mapa LDS s navrhovaným stavom lesných ciest - návrh  
nových lesných ciest - NSLS_KPL_99.pdf 

 
 - Mapa LDS mapa cesty plánovanej na rekonštrukciu -

PRLS_KPL_99.pdf 
 
d) Mapa sklonov terénu -  ST_KPL.pdf 

 
e) Mapa terénnych typov - TT_KPL.pdf 

 
PPLDS / GRAFIKA / TOPOL 
 
CC_KPL.BLK, CU_KPL.BLK, CO_KPL.BLK 
 
PPLDS / GRAFIKA / SHAPEFILE  
 
cesta.shp, usek.shp, most.shp, tunel.shp, brod.shp, priepust.shp, zarubny_mur.shp, oporny_mur.shp, 
brana_zavora.shp, sklad_dreva.shp  
 
Blok CC_KPL.BLK  obsahuje línie ciest - lesná cesta, návrh lesnej cesty, lesná cesta mimo PLDS, podkladová vrstva 
DSP, textové označenie cesty.  
Blok CU_KPL.BLK obsahuje línie úsekov ciest, podkladovú vrstvu DSP a textové označenie cesty a úseku.  
Blok CO_KPL .BLK obsahuje objekty na lesnej ceste, kryciu vrstvu CK, textové označenie objektov. 
 
Mapa LDS môže obsahovať pre sprehľadnenie aj susedné LC (alebo ich časti) vo forme obrysovej mapy, bez 
zobrazenia plôch lesných pozemkov, s cestami zobrazenými podľa štandardu porastovej mapy a bloky grafiky 
„mimolesa“. 
 

Príklad  výstupov z prieskumu PPLDS  

KPL_P.zip Ekon prieskum 

 PPLDS ELABORAT Elaborat_PPLDS_KPL.pdf 

  DSCO_KPL.pdf 

 DSUS_KPL.pdf 

 NSLS_KPL_(číslo cesty).pdf 

 PRLS_KPL_(číslo cesty).pdf 

  ST_KPL.pdf 

 TT_KPL.pdf 

 GRAFIKA TOPOL CC_KPL.BLK 

 CU_KPL.BLK 

 CO_KPL.BLK 

 SHAPEFILE 



 

Označenie výrezov mapy s navrhovaným stavom lesných ciest - návrh nových lesných ciest sa označuje 
prefixom NSLS, kódom PSL a  číslom navrhovanej cesty  vo formáte NSLS_KPL_99.pdf, ak výrez obsahuje viac 
navrhovaných nových ciest, v názve sa uvedú všetky čísla ciest oddelené čiarkou (napr. NSLS_LA099_1,2,3.pdf).  

Označovanie výrezov mapy cesty plánovanej na rekonštrukciu sa tvorí obdobne ako označovanie výrezov 
máp s návrhom nových lesných ciest (napr. PRLS_SL193_13), ak výrez mapy obsahuje viac ciest, v názve sa uvedú 
všetky čísla ciest oddelené čiarkou (napr. NSLS_LA099_1,2,3.pdf). 

Pre samostatné objekty na rekonštrukciu (bez rekonštrukcie cesty ku ktorej prináležia) sa výrezy mapy 
nevyhotovujú.  
 

3. Špecifiká odovzdávania PPLDS RZP 2017 
 

Výstupy podľa kapitoly 2 písmeno c) sú podmienené existenciou navrhovaných nových lesných ciest a 
ich objektov, a lesných ciest, objektov navrhovaných na rekonštrukciu  na LC. V prípade ich absencie na LC nie sú 
súčasťou výstupov.  

Grafické znázornenie druhu obhospodarovania lesnej cesty podľa aktuálnej metodiky ( kapitola 2.6.1.3) 
nie je súčasťou odovzdávaných náležitostí prieskumu pre RZP 2017.  

V prieskume pre rok RZP 2017 nie sú vypracované značky, ktoré popisujú označenie cesty, úseku 
a objektov. V mapách je potrebné  zobraziť popis, podľa  databázovej položky s priehľadným pozadím, pred 
tlačou máp do pdf súboru. 
 

Tab. 1 Zobrazenie popisov k líniám a bodom 
Blok Línia ,objekt Databáza Popis podľa databázového atribútu 

CC_KPL cesta L3501 IDCESTA 

  

CU_KPL úsek L3505 IDJEDINE 

  

CO_KPL priepust B3610 IDJEDINE 

  brod B3620 IDJEDINE 

  závora B3630 IDJEDINE 

  sklad B3640 IDJEDINE 

  most B3650 IDJEDINE 

  tunel L3114 IDJEDINE 

  oporný múr L3520 IDJEDINE 

  zárubný múr L3530 IDJEDINE 

 
Tlačivo podľa aktualizovaného metodického postupu, kapitola 5.3 „Záznam z prerokovania elaborátu 

PPLDS“, nahrádza tlačivo z prejednania programu starostlivosti o lesy s obhospodarovateľom lesa. V roku 2016 
bola zo strany vyhotovovateľov prieskumu PPLDS podaná informácia o prebiehajúcom prieskume dotknutým 
obhospodarovateľom.  

Pre funkčnosť programov je potrebné, aby databázy a ich položky mali nastavené zobrazovanie  kódovej 
stránky podľa vzorových databáz (Windows  1250 ). Vplýva to na korektnosť textov a ďalšie použitie výstupov.  

Ak vyhotovovateľ prieskumu PPLDS nepracuje pri tvorbe máp s programom Topol, akceptujú sa grafické 
a databázové výstupy iba vo formáte shapefile. V takomto prípade je potrebné spojenie databázových tabuliek 
L3501.dbf a L3505.dbf (cesta + úsek). Po nahlásení na email: balaz@nlcsk.org Vám bude zaslaný návod na 
spojenie spolu so vzorom výslednej databázy. 

Vyhotovovateľ pracujúci s programom Topol odovzdáva len bloky v priečinku TOPOL, neodovzdáva 
výstupy vo formáte shapefile ( priečinok SHAPEFILE nie je v tomto prípade predmetom výstupov prieskumu). 

 

4. Postup odovzdávania výstupov PPLDS podľa schváleného rozdeľovníka 
súčastí PSL 

 
Vyhotovovateľ prieskumu  PPLDS odovzdáva výstupy prieskumu PPLDS podľa rozdeľovníka súčastí PSL 

schváleného MPRV SR, platného pre vyhotovenie PSL od roku 2016 a čiastkovej zmluvy o dielo. 
 



 

LC s jedným obhospodarovateľom lesa: pre obhospodarovateľa lesa sa vyhotovuje 
ELABORAT_PPLDS_KPL v tlačenej forme,  mapa LDS_DSCO_KPL v tlačenej forme a kópia priečinka ELABORAT 
v digitálnej forme na prenosnom médiu. 

 
LC s viacerými obhospodarovateľmi lesa: pre obhospodarovateľa lesa sa vyhotovuje mapa LDS v tlačenej 

forme (mapa celého LC, alebo výrez za obhospodarované územie) a kópia priečinka ELABORAT v digitálnej forme 
na prenosnom médiu. 

 
Obhospodarovatelia lesa, ktorý nemajú vo svojom obhospodarovaní cestu kategórie L1, L2, L3, môžu 

nahliadnuť do výstupov prieskumu PPLDS na miestne príslušnom orgáne štátnej správy lesného hospodárstva. 
Na základe žiadosti im orgán štátnej správy vytvorí  kópiu priečinka ELABORAT na prenosnom médiu. 
 
 
 
Vyhotovil: Ing. Ján Baláž, Ing. Ján Kučera , Odbor HÚL, NLC - ÚHÚL Zvolen 
 
Odsúhlasil: Ing. Kornel Ruman, Odbor HÚL,  NLC - ÚHÚL Zvolen 
 
 
 
Vo Zvolene 13.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ing. Ľuboš Žabka 
Riaditeľ NLC-ÚHÚL Zvolen 

 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
 
Euroforest      Ján Mozoľa              euroforest@euroforest.sk 
LH projekt     Ivan Greguš              lhprojekt@lhprojekt.sk 
Lesprojekta    Marek Čontofalský  contofalsky@lesprojekta.sk 
SLS                Igor Hlaváč              igor.hlavac@sls.sk 


