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Usmernenie č. 1/2011 NLC-ÚHÚL Zvolen 
  

k vonkajším prácam vyhotovenia Programov starostlivosti o lesy (PSL)  
v roku 2011  - upravené znenie 

 

I.  Programové riešenia pre vyhotovenie PSL, vonkajší opisový zápisník, kódovací kľúč 
 

a) Pre vyhotovenie PSL v roku 2011 (s platnosťou 2012 – 2021) sa použijú aktuálne programové riešenia: 
program LHPTAX, programy pre tvorbu tabuľky plochovej a pre vyhotovenie grafických informácií, 
ktoré sú uvedené na stiahnutie na stránke: 

http://www.forestportal.sk/ForestPortal/odborna_sekcia/specializovane_informacie/vyhotovovatel/vyhotovovatel.html. 
 
b) Pre vonkajšie práce zisťovania stavu lesa sa používa vonkajší opisový zápisník NLC 6-1-2009 (platný v 

roku 2009) uvedený na: http://www.nlcsk.sk/files/1579.pdf  - príloha č. 1. 
c) Pre textové vyjadrenie stavu lesa a plánu hospodárskych opatrení sa používa aktuálny kódovací kľúč 

NLC 6-2-2011/1 uvedený na: http://www.nlcsk.sk/files/2159.pdf  - príloha č. 2. 
d) Pre možnosť širšieho uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov vo vhodných porastoch 

(JPRL) sa  „Spôsob obhospodarovania“ - dopĺňa o  písmeno „t“ – trvalo viacetážový porast. 
e) Výber porastov, ktoré vyhovujú podmienkam pre používanie „spôsobu obhospodarovania - t“ sa 

uskutoční v zásade na základe posúdenia zoznamu porastov navrhnutých obhospodarovateľom lesa  a 
uvedenom v „Správe o doterajšom hospodárení ...“ v rámci jej prerokovania v súlade s § 41, ods. 8 a 9 
Zákona o lesoch. 

f) Pre porasty navrhnuté na spôsob obhospodarovania „t“ sa vypracujú osobitné modely hospodárenia 
s predĺženou obnovnou dobou. 

g) Pri  opise trvalo viacetážových porastov, zaradených do „spôsobu obhospodarovania - t“ sa vyžaduje 
dôsledne vylíšiť a opísať jednotlivé etáže a využiť na opis rozrôznenosti porastu príslušné kódy 
kódovacieho kľúča. 

h) Návrh obnovy v týchto porastoch sa naplánuje po prerokovaní s obhospodarovateľom lesa  v zásade 
maloplošným clonným rubom v skupinách ( kód 11 z kódovacieho kľúča , skupina kódov G.Obnova) 

i)      Spresňuje sa používanie kódov pri zalesňovacích úlohách (kódovací kľúč, písm. J, kódovanie 
zalesňovacích úloh). 

 
Používanie kódov a ich kombinácií pri plánovaní zalesňovania 

Kód Text 
Číselný údaj v 

LHPTAX 
Text v LHPTAX 

Použitie ostatných kódov pre 
bližšie určenie plánovaného 

zalesňovania 
Poznámka 

01 
Po ťažbe 
zalesniť 

Nové úlohy >>>>0 Nové úlohy 05,06,07,08,12,13,14,15,16 
Plánovanie zalesňovacích úloh na základe 
plánovanej obnovnej ťažby. 

02 Holinu zalesniť 03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14, 

03 
Plešiny  
zalesniť 

05,06,07,08,12,13,14, 

04 
Medzery  
zalesniť 

05,06,07,08,12,13,14, 

Plánovanie zalesňovacích úloh na 
existujúcich doposiaľ nezalesňovaných  
holinách, plešinách, medzerách po ťažbe 
zistených pri opise porastov (na plochách 
nezalesnených k začiatku platnosti PSL 
resp. v porastoch po uplynutí doby 
zabezpečenia) a na pozemkoch 
pribudnutých v priebehu platnosti PSL 
medzi lesné pozemky. 

09 Doplniť 05,06,07,08,12,13,14, 

Plánovanie zalesňovacích úloh na plochách 
nedostatočne zalesnených k začiatku 
platnosti PSL  (na častiach, kde ešte 
nebolo vykonané prvé zalesňovanie). 

10 
Nezmladené 

miesta doplniť 

Prvé  
zalesňovanie >>>> 0 

Staré úlohy  
 
Prvé 
zalesňovanie 

05,06,07,08,12,13,14, 
Plánovanie zalesňovacích úloh na plochách 
po dorube, kde ešte nebolo vykonané prvé 
zalesňovanie k začiatku platnosti PSL. 

11 Vylepšiť 
Opakované 
zalesňovanie >>>> 0 

Staré úlohy  
 
Opakované 
zalesňovanie 

05,06,07,08, 

Plánovanie zalesňovacích úloh na ploche 
porastov, ktoré už boli zalesnené, t.j. 
nachádzajú sa v nich produktívne 
zalesnenia schopné redukované holiny ako 
dôsledok neúspechu z prvého zalesnenia 
do doby zabezpečenia mladého lesného 
porastu; nahradenie uhynutých 
semenáčikov a sadeníc alebo sadba/sejba 
plôch po uhynutých sadeniciach. 
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II.  Plánovanie výchovných ťažieb v porastoch navrhnutých na spôsob obhospodarovania „t“ 
 

V predrubných porastoch  s vekom nad 50 rokov so spôsobom obhospodarovania „t“ je zámerom 
vykonávať výchovné zásahy silnejšej intenzity realizáciou úrovňových zásahov s cieľom vytvorenia 
priestoru pre zväčšenie korún najkvalitnejších stromov (metódou cieľových stromov), zvýšenie ich 
stability, vystupňovanie ich kvalitatívneho prírastku a zvýšenie ich hodnotovej produkcie. 
 

Pri určovaní intenzity výchovnej ťažby sa: 
1. využijú výsledky meraní z pokusných plôch založených spoločne s lesnou prevádzkou, 
2. zohľadnia skúsenosti z výsledkov doteraz plánovaných a realizovaných výchovných ťažieb (z 

podkladov LHE), 
3. odporúča vyhotovovateľovi PSL vo vybraných JPRL na stanovištiach pri opise porastov určiť 

jednotlivé stromy na výchovný zásah (prebierku) a zistiť jej objem (intenzitu). 
 
Pri plánovaní celkovej výšky výchovnej ťažby v JPRL je potrebné zohľadniť aj nutnosť rozčlenenia 

porastov hustou sieťou približovacích liniek so šírkou pracovných polí 30–50m. 
 Postup určenia intenzity výchovnej ťažby v JPRL so spôsobom obhospodarovania „t“ sa primerane 

uplatní aj v ostatných predrubných  porastoch  do 50 aj nad 50 rokov. 
 

III.  Zisťovanie zásob dreva v porastoch s plánovanou obnovnou ťažbou 
 

Účelom usmernenia je výber a použitie vhodnej metódy zisťovania zásob pre dosiahnutie v platnej 
legislatíve požadovanej presnosti a spoľahlivosti. 

 
A. Spôsob zisťovania zásob (SZZ) v porastoch hospodárskeho tvaru lesa nízkeho a pri prevode  lesa 

nízkeho na les vysoký (výmladkové agátové, dubové, cerové, hrabové, bukové, jelšové porasty 
a ostatné porasty zmesí výmladkových drevín) 

 
Podľa § 33 ods. (3) písm. e) vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane 

lesa sa určuje zásoba: „v lesoch hospodárskeho tvaru lesa nízkeho a v lesoch pri prevode lesa nízkeho 
na les vysoký metódou rastových tabuliek alebo odvodením z predchádzajúcich ťažbových 
výsledkov; kategória lesa a hospodársky spôsob sa nezohľadňujú “. 

 
Pri výbere spoľahlivej metódy zisťovania zásoby je potrebné vychádzať z analýzy predchádzajúcich 

ťažbových výsledkov: 

- týka sa to len porastov  

• s malou zásobovou rozrôznenosťou, v ktorých bola v predchádzajúcom období použitá metóda 
rastových tabuliek (SZZ 1), a v ktorých nedošlo k chybnému zisteniu vstupných údajov: 
stredného veku, strednej výšky; so zakmenením určeným podľa počtu stromov s maximálnou 
hodnotou 1.0, ale so skutočným zakmenením vyšším ako 1.0 vypočítaným podľa 
skutočnej kruhovej základne a kruhovej základne podľa RT, 

• so spoľahlivou lesnou hospodárskou evidenciou (objem a plocha ťažby) na základe podkladov od 
obhospodarovateľa lesa. 

- v LHE evidovaná hodnota realizovanej obnovnej ťažby, v členení podľa drevín, sa vydelí plochou 
ťažby v rámci JPRL (dielec, čiastková plocha, porastová skupina, etáž), tzn. vypočíta sa hodnota na 1 
ha OŤ/ha; 

- hektárové údaje obnovných ťažieb OŤ/ha sa porovnajú s hektárovou zásobou JPRL V/ha podľa 
platného lesného hospodárskeho plánu (LHP) a následne sa vypočíta percentuálna chyba určenia 
zásoby e% v rámci vybranej JPRL podľa vzorca: 

100
/

//
1% ×







 +−=
haOŤ

haCBPhaV
e                                    (1) 

- k zásobe na ha z platného LHP (V/ha) sa pripočíta podľa obdobia ťažby aj celkový bežný prírastok 
CBP/ha  určený z rastových tabuliek (Rastové tabuľky drevín II. časť 2. diel Prírastky pre priemerné 
pomery Slovenska, Lesoprojekt Zvolen, 1994); 
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- výber JPRL s realizovanou obnovnou ťažbou za posledné plánovacie obdobie sa vykoná v rámci 
lesného celku (LC) - odporúčajú sa minimálne dve JPRL pre každý vekový stupeň; 

- pokiaľ na LC chýba dostatočný počet JPRL s realizovanou obnovnou ťažbou, presnosť zistenej zásoby 
pomocou RT sa odporúča overiť vylíšením reprezentatívnych plôch (s výmerou minimálne 0,05 ha) 
s použitím presnejšej metódy, napr. metódy porastového vzorníka podľa počtu stromov na hektár a 
objemu stredného kmeňa s tým, že hodnota takto vypočítanej hektárovej zásoby nahradí vo vzorci (1) 
hodnotu OŤ/ha; 

 
V lesoch hospodárskeho tvaru lesa nízkeho a v lesoch pri prevode lesa nízkeho na les vysoký, 

v ktorých sa plánuje obnovná ťažba, sa môže použiť metóda:  

a) rastových tabuliek (SZZ 1) so zakmenením určeným podľa počtu stromov najmä vtedy, ak z analýzy 
predchádzajúcich ťažbových výsledkov nedochádza v 95% prípadoch k chybe väčšej ako 15%; 

b) odvodenia z predchádzajúcich ťažbových výsledkov (SZZ 9) najmä vtedy, ak z analýzy 
predchádzajúcich ťažbových výsledkov dochádza k chybám väčším ako 15%. 
 
Pri SZZ 9 sa vypočíta korekčný koeficient s ohľadom na vekový stupeň. 
  
Zásoba určená metódou rastových tabuliek (zakmenenie je určené podľa počtu stromov s maximálnou 

hodnotou 1,0) sa vynásobí korekčným koeficientom. 
  
Korekčný koeficient k sa vypočíta podľa vzorca  

RT
V

x
V

k =                                          (2) 

ako podiel zásob určených na totožnej reprezentatívnej ploche dvoma odlišnými spôsobmi zisťovania 
zásob. V menovateli je zásoba určená metódou rastových tabuliek VRT s odhadom zakmenenia podľa 
počtu stromov s maximálnou hodnotou 1,0. V čitateli sú zásoby určené metódami, ktorých presnosť je 
vyššia VX , napr. metóda porastového vzorníka podľa počtu stromov na hektár a objemu stredného 
kmeňa alebo metóda priemerkovania naplno: 

c) porastového vzorníka podľa počtu stromov na hektár a objemu stredného kmeňa (SZZ 13). 
 

 

B. Spôsob zisťovania zásob v topoľových a vŕbových porastoch hospodárskeho tvaru lesa vysokého je určený v 
§ 33 ods. (3) písm. f) vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa:  
„v topoľových a vŕbových lesných porastoch hospodárskeho tvaru lesa vysokého metódou rastových 
tabuliek alebo metódou porastového vzorníka podľa počtu stromov na hektár a objemu stredného 
kmeňa; kategória lesa a hospodársky spôsob sa nezohľadňujú “. 

 
V topoľových a vŕbových porastoch hospodárskeho tvaru lesa vysokého, v ktorých sa plánuje 

obnovná ťažba sa odporúča prednostne použiť  metódu porastového vzorníka podľa počtu stromov na 
hektár a objemu stredného kmeňa (SZZ 13) najmä vtedy, ak ide o porasty založené radovou výsadbou. 

 
Z dôvodu racionalizácie prác sa najmä v šľachtených topolinách odporúča využiť kombináciu metódy 

DPZ (spočítavanie stromov z leteckých meračských snímok) s terénnym zistením objemu stredného 
kmeňa. Pri tejto metóde sa musí zohľadniť pri opise porastu zistený percentuálny podiel jedincov s dvoma 
vrcholmi, ktoré sa na snímke javia ako dva samostatné stromy. 

 
C. Odlišné spôsoby zisťovania zásob v zmysle § 33 ods. (3) rieši § 33 ods. (4) vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. 

z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa: 
„V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa nedosiahne presnosť a spoľahlivosť zisťovania podľa 
odseku 3, sa v pokynoch na vyhotovenie plánu môže určiť iný spôsob zisťovania.“ 

 
Za odôvodnené iné spôsoby zisťovania zásoby v lesných porastoch ako určuje vyhláška je možné 

považovať najmä: 

- odhad (SZZ 11) – v lesoch tvaru nízkeho s výmladkami druhej a staršej generácie rastúce v trsoch,  

- odhad - pri zisťovaní zásoby netvárnych, košatých a deformovaných hlavových BK, DB, CR, HB 
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- aktualizáciu zásob (SZZ 12) – v porastoch, v ktorých bola v uplynulom LHP zistená spoľahlivo zásoba 
celoplošným priemerkovaním a nebola vykonaná ťažba, resp. iba ťažba do výšky maximálne 10% zo 
zásoby, pričom nedošlo k výraznej zmene charakteristík porastu (zakmenenie a zastúpenie drevín), 

- vzorníkovú metódu (stredného kmeňa) (SZZ 13)– pri zisťovaní zásoby porastových zvyškov, 

- metódu ťažbových výsledkov z LHE (SZZ 9) – v lesných porastoch, kde je výrazne vyšší prírastok 
oproti RT, 

- rastové tabuľky (SZZ 1)  

• v rubných, ale nepriechodných porastoch (napr. zaplavené porasty), 
• v SM lesných porastoch so stupňom ohrozenia 3. a 4., v ktorých dynamika hynutia je 

taká vysoká, že presnosť a spoľahlivosť zisťovania zásoby nespĺňa požiadavky vyhlášky 
č. 453/2006 Z. z. – v čase zisťovania zásoby porastu je podiel žijúcich stromov 
diametrálne odlišný ako v neskoršom období, resp. k 01.01. prvého roku platnosti PSL; 
aj s ohľadom na potrebný odpočet zásob cez evidovanú kalamitu – sucháre. 

 
V porastoch, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba sa z dôvodu presnejšieho zistenia zásoby neodporúča 

použitie: 

a) nediferencovaných alebo diferencovaných rastových tabuliek v porastoch so zakmenením nižším ako 
0,7; hospodársky spôsob sa nezohľadňuje; 

b) nediferencovaných rastových tabuliek, v porastoch hospodárskeho tvaru vysokého so zakmenením 0,7 
a vyšším a so zastúpením hlavných drevín (BK, DB, SM, JD, BO) 80% a vyšším, okrem lesov 
osobitného určenia, kde výška plánovanej obnovnej ťažby je v rozsahu menšom ako 20%  zo zásoby 
dreva v lesnom poraste, a ochranných lesov; hospodársky spôsob sa nezohľadňuje. 

 
D. Všeobecné ustanovenia pri použití metódy rastových tabuliek (SZZ 1, SZZ 2) v súvislosti  s § 33 ods. (5) 

vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. 
 

Pri použití rastových tabuliek (diferencovaných alebo nediferencovaných) je potrebné v zmysle 
Pracovných postupov HÚL 2008 s dostatočnou presnosťou zisťovať v porastoch vstupné údaje: stredný vek 
dreviny, strednú výšku dreviny, zastúpenie drevín a zakmenenie v JPRL, ktoré majú výrazný vplyv na 
správnosť určenia zásoby dreva. 

 

a) V hospodárskych lesoch a lesoch osobitného určenia, tvaru lesa vysokého, v ktorých sa plánuje 
obnovná ťažba, sa pre presnejšie zisťovanie zásoby odporúča v rámci opisu porastu určiť zakmenenie 
relaskopicky, pričom:  
- hodnotu priemernej kruhovej základne drevín je potrebné zisťovať podľa stupňa rozrôznenosti na 

minimálne šiestich stanovištiach, 
- v porastoch s výmerou do 5 ha je možné použiť menší počet stanovíšť,  
- mieru plného zakmenenia drevín predstavuje tabuľková kruhová základňa drevín podľa rastových 

tabuliek (podľa použitej metódy),  
- ak v poraste nie je možné kvôli krovinám, podrastu, etáži alebo iným prekážkam (nízka výmera, 

nevhodný rozmer porastu) relaskopovať - skutočná kruhová základňa dreviny na hektár GSK/ha sa 
vypočíta cez skutočný hektárový počet stromov dreviny NSK/ha a jej strednú hrúbku d1,3 uvedenú 
v cm podľa vzorca:   

haNdhamhaG
SKSK

/00007854,0// 22
3,1

××=




                          (3) 

b) Zakmenenie porastu je súčet zakmenení vypočítaných po drevinách ako pomer skutočných (zistených) 
kruhových základní jednotlivých  drevín a ich kruhových základní podľa RT: 

RTdr

SKdr
dr G

G
Zak =                                                         (4) 

c) Pre presnejšie určenie zásoby sa odporúča relaskopické stanovenie zakmenenia vykonať aj 
v ochranných lesoch tvaru lesa vysokého, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba. 
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d) Pri použití metódy určenia zásoby pomocou rastových tabuliek je možné v programovom riešení 
LHPTAX zaznamenať (editovať) aj hodnoty zakmenenia väčšie ako 1,0. V prípade výpočtu zásob 
inými metódami sa vypočítané zakmenenie nad 1,0 bude zobrazovať v príslušných oknách LHPTAX 
skutočnou hodnotou (nezaokrúhľuje sa na 1,0) a v čistopise PSL budú hodnoty zakmenení väčšie ako 
1,0 pretransformované na hodnotu 1,0. 

e) Pre záznam údajov z jednotlivých stanovíšť v porastoch, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba, pri 
metóde určenia zásoby pomocou nediferencovaných rastových tabuliek je účelné využiť tlačivo 
používané pri diferencovaných rastových tabuľkách. 

 
 
E. Pre zjednodušenie rozhodovania o výbere metódy spôsobu zisťovania zásoby je v prílohe č. 3 tohto 

usmernenia uvedená „rozhodovacia tabuľka“ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil:  Ing. Milan Machanský, Ing. Ján Kučera, Ing. Kornel Ruman; odbor HÚL NLC-ÚHÚL Zvolen 
Odsúhlasil: Ing. Ján Bavlšík, námestník riaditeľa NLC-ÚHÚL Zvolen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Zvolene dňa 12.04. 2011   
Upravené listom G/2011/4508   
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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