
USMERNENIE NLC – ÚHÚL Zvolen, odbor HÚL č. 3/2020 

k záznamu spôsobu obhospodarovania v programe LHPTAX a 

aktualizácia prílohy č. 37 PP HÚL – Návrh plánu hospodárskych opatrení na 

obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL 

 

1. SPÔSOB OBHOSPODAROVANIA V PROGRAME LHPTAX 

V súlade s § 14, ods. 1 písm. l zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany je zakázané používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode 

blízke hospodárenie. To isté platí aj pre štvrtý stupeň ochrany prírody (§ 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov) 

V súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov pri prírode blízkom hospodárení v 

lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky 

spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch 

s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 

hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu. 

Spôsob obhospodarovania je jedným z identifikátorov rámcového plánovania. Spôsob obhospodarovania ako 

prírode blízke hospodárenie sa uvádza vždy vo všetkých JPRL so stupňom ochrany 3 a 4 (podľa nižšie uvedenej 

tabuľky), pokiaľ nie je legitímna požiadavka na bezzásahový režim. 

Prírode blízke obhospodarovanie lesov je možné uplatňovať aj v porastoch so stupňom ochrany prírody 1 a 2, 

avšak vždy na základe požiadavky obhospodarovateľa lesa. 

V prípade chýbajúcich modelov hospodárenia je potrebné požiadať príslušného pracovníka komplexného 

zisťovania stavu lesa o vypracovanie modelov.  

Spôsob obhospodarovania uvedený v LHPTAX ako prírode blízke hospodárenie v lesoch (PBHL) 

Zákon č. 
326/2005 Z. 

z. 
CHARAKTERISTIKA KÓD TEXT POZNÁMKA 

§ 2, písm x) 

prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a 
obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie 
lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a 
priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa 
približujúcou prirodzeným lesom charakteristickým pre 
podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej 
možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä 
prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť 
lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast 
stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť 
lesných drevín. 

t 
Trvalo viac etážový porast 
alebo porast v prebudove 
na TVEP 

 

v 
Výberkový les alebo porast 
v prebudove na výberkový 
les 

 

m 
Mozaikový les alebo porast 
v prebudove na MOZL 

 

a 
Uplatňovanie prírode 
blízkeho hospodárenia 

Prírode blízke 
hospodárenie - 
§ 18, ods. 4 
(ale nie "v" a 
"t" a "m") 

§ 18, ods. 4 

Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje 
účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky 
spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob 
maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného 
obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v 
terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných 
terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie 
presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku 
nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného 
porastu. 

 



Kontrola LHPTAX : ak je SOP ≥ 3, spôsob obhospodarovania môže byť iba b, t, v, m, a 

 

2. AKTUALIZÁCIA PRÍLOHY Č. 37 PRACOVNÝCH POSTUPOV HÚL 

V zmysle § 41 ods. 15 Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je upravený názov prílohy 
a v súlade s bodom č. 1 tohto usmernenia je upravené tlačivo v časti vysvetliviek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Kučera, vedúci odboru HÚL, NLC-ÚHÚL Zvolen 

Odsúhlasil: Ing. Rizman, riaditeľ NLC-ÚHÚl Zvolen 

 
 
 
Vo Zvolene dňa 8. októbra 2020 

    -----------------------------------  
                                                                                                                                                     Ing. Ján Kučera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

1. Aktualizovaná príloha PP HÚL č. 37 
2. Tlačivo pre záznam návrhu plánu hospodárskych opatrení na obdobie do schválenia PSL po formáte 

*.docx 
3. Tlačivo pre záznam návrhu plánu hospodárskych opatrení na obdobie do schválenia PSL po formáte 

*.xlsx 
 

 

 

 


