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HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESA 
 

 

• špecializovaná odborná činnosť na 

zabezpečovanie plánovania dlhodobého   

a trvalého rozvoja lesa, 

• biologicko- technicko- ekonomická disciplína  

a praktická činnosť, 

• integrácia pestovania, ťažby a ochrany lesa, 

• priestorová, časová a ťažbová úprava lesa 





PRÍRODE BLÍZKE OBHOPODAROVANIE LESA    

( PBOL ) 
 Strategické zameranie a koncepcia na využívanie 

prírodných zákonitostí 
 

 pri zabezpečovanie dlhodobého a trvalého rozvoja LH 

 pri rešpektovaní a plnení základných princípov 

 

                              trvalého rozvoja, 

                             optimálneho plnenia  verejnoprospešných funkcií   

                               lesa a optimálnej produkcie, 

                              stability,  

                                ekologizácie, 

                                hospodárnosti. 



PBOL  a  HÚL  

Kľúčové rozhodnutia 
 

 účel hospodárenia (funkčné poslanie a kategória lesa) 

 

 ciele hospodárenia (cieľové zastúpenie drevín, cieľová              

produkcia, cieľová výstavba, cieľové zakmenenie) 

 

 hospodársky  spôsob (podrastový, výberkový, účelový) 

 

 rubná a obnovná doba  

 

 ťažbová úprava (objem a intenzita výchovnej a obnovnej   

ťažby) 



Priestorová úprava PBOL 

 trvalá viac etážovitosť 
 

 horizontálna a vertikálna rozrôznenosť, 

vrstvovitosť a členitosť 
 

 diferencovanosť v zastúpení a zmiešaní 

drevín 
 

 biodiverzita, genofond, odolnosť 
 

 prirodzená obnova 
 

 maloplošnosť (hlúčiky, skupinky, skupiny) 
 

 rôznovekosť  



Časová úprava PBOL 

  obnovná doba 

 

  rubná zrelosť jednotlivých  stromov 

 

  rubný vek porastu 

 

  rubná doba 

 

  prírastok 

 



Ťažbová úprava PBOL 

Koľko, ako a kde ťažiť? 
 

 diferencovaný komplexný systém určenia výšky  

ťažieb podľa kategórií a hospodárskych spôsobov 

 

 zameranie na ťažbu rubne zrelých stromov podľa 

stupňov zrelosti a  cieľových hrúbok 

 

 podpora prirodzeného zmladenia 

 

 ťažba zvyšujúca prírastok a tvorbu vyšších 

rubných zásob 

 

 udržiavanie a podpora usporiadania všetkých 

rastových fáz lesa nad sebou alebo tesne vedľa 

seba za sústavného sledovania rastového procesu 

kontrolnými metódami 



Ťažbová úprava PBOL 

 ťažba zameraná na dosiahnutie maximálnej 

hodnotovej produkcie a významné poskytovanie  

mimoprodukčných funkcií lesa 
 

 vyššia intenzita zásahov v predrubných 

porastoch a porastoch na začiatku obnovy 
 

 intenzita ťažbových zásahov vyjadrená 

obnovnými číslami 
 

 prirodzenú obnovu zabezpečiť nie dvojfázovo 

ale vrátiť sa na obnovné prvky trikrát až  

štyrikrát 
 

 ťažbu rozmiestniť do väčšieho počtu porastov 

s malými obnovnými prvkami pri dlhej obnovnej 

dobe 



PBOL a rámcové plánovanie 

• modely ako rámec, neprekročiteľný smerom 

k extenzívnejšiemu hospodárskemu spôsobu, odporučené 

použitie jemnejších postupov 

 

• predlžovanie obnovnej doby v modeloch hospodárenia nad 

40 rokov 

 

• špecifiká PBOL v základných rámcoch, cieľoch a zásadách 

hospodárenia 



• pre prebudovy porastov na PBOL  sa v súčasnosti využíva 

identifikátor („v“) - prebudova na výberkový les 

 

• z hľadiska cieľov hospodárenia sa predpokladá vyššie 

uplatnenie tiennych a polotiennych drevín, nevylučujú sa ani 

slnné dreviny 

 

• základné rozhodnutia sa vyznačujú predĺžením obnovnej 

doby na 50-80 rokov v závislosti od drevinového zloženia 

porastu, v ktorom sa prebudova uskutočňuje 

 

PBOL a rámcové plánovanie 



•  plánuje sa uplatnenie maloplošného podrastového  

hospodárskeho spôsobu maloplošnej formy clonného rubu  

v skupinách, s možnosťou uplatnenia stromovej a skupinovej 

formy  účelového a výberkového hospodárskeho spôsobu  

PBOL a rámcové plánovanie 



Novonavrhované riešenie v modeloch 

a zásadách hospodárenia  

    (zmena od roku 2011) 

 
• vytvorenie špecifického identifikátora trvalo 

viacetážových porastov („t“) a ich trvalé odlíšenie od 

porastov s výberkovým HS prípadne v prebudove k nemu 
 

• v modeloch hospodárenia sa forma hospodárskeho 

spôsobu nebude meniť, zostane maloplošná podrastová, 

ako naj - extenzívnejšia 
 

• ruby  sa špecifikujú v zásadách hospodárenia, kde sa 

dopĺňa maloplošný clonný rub  jednotlivým a hlúčikovým 

výberom 



Perspektívne riešenia  modelov v rámcovom 

zisťovaní a plánovaní 

• Podľa návrhu Stratégie rozvoja HÚL sa predpokladá zaviesť 

„Regionálne programy rozvoja lesov“ a  rozvinúť variantnosť 

modelov hospodárenia zavedením hospodárskeho typu lesa 

(HTL) 

 

• Navrhnuté hospodárske typy lesa predstavujú základné 

strategické varianty hospodárenia pre naše podmienky, 

rôznorodosťou svojich znakov pokrývajú možné rozpätie 

funkčných požiadaviek na les 

 

• HTL systémovo prepojiť s hospodárskym spôsobom a novým 

funkčným členením a kategorizáciou lesov pri podrobnom 

plánovaní 



Perspektívne riešenia  modelov v rámcovom 

zisťovaní a plánovaní 

Navrhuje sa 5 základných hospodárskych  

typov lesa (HTL) 

 

•  rovnoveký les vekových tried 

•  rôznoveký trvalo viacetážový les 

    - pre prírode blízke  obhospodarovanie lesa 

•  krátkoveká intenzívna lesná plantáž 

•  produkčne marginálny les 

•  bezzásahový les 



Perspektíva riešenia  modelov v rámcovom 

zisťovaní a plánovaní 

  Koncepčne doriešiť štruktúru a obsah zásad hospodárenia 
 

  Osobitne ich vypracovať pre hospodárske typy lesa (HTL)   

     a v rámci nich pre racionálne agregované porastové typy  

      

      ▪   aby predstavovali ucelené porastové programy   

          (manažmentové stratégie) na celú dobu produkčného   

          cyklu lesa a 

      ▪    slúžili ako strategická pomôcka pre všetky lesnícke  

          činnosti s obsahom: 
 

                 zásady hospodárskej úpravy lesa (priestorovej,  

                  časovej, ťažbovej) 

                    zásady obnovy a zakladania lesa 

                    zásady výchovy lesa 

                    zásady ochrany lesa 



Príklad zistenia súčasnej štruktúry porastov 
v prebudove štatistickými metódami 

Ukážka LHC Paráč, dielec 120 

 

• štatistická predkalkulácia rozsahu výberu 

• umiestnenie plôch do porastu 

• navigácia a meranie a stabilizácia jednotlivých plôch 

• merané veličiny je možné optimalizovať podľa požiadaviek 

odberateľa 

• použitá technológia FieldMap. 

• ukážky grafov štruktúry porastu 



Príklad zistenia súčasnej štruktúry porastov 

v prebudove štatistickými metódami 

Ukážka LHC Paráč, dielec 120 



Príklad zistenia súčasnej štruktúry porastov 

v prebudove štatistickými metódami 
Ukážka LHC Paráč, dielec 120 



Príklad zistenia súčasnej štruktúry porastov 

v prebudove štatistickými metódami 



Príklad zistenia súčasnej štruktúry porastov 

v prebudove štatistickými metódami 



Príklad zistenia súčasnej štruktúry porastov 

v prebudove štatistickými metódami 

Ukážka LHC Paráč, dielec 120 



Zisťovanie stavu lesa v trvalo 

viacetážových porastoch a ich štádiách 

 zvýšená  prácnosť, odborná a finančná náročnosť určenia 

taxačných veličín pre viac vrstiev - etáží a následne aj problém 

presnosti plánovania pestovných  a ťažbových opatrení 

 v závislosti od súčasného stavu porastov potreba diferenciácie 

spôsobu zisťovania taxačných veličín 

                 pre objektivizáciu plánovania výšky ťažieb je vhodné    

                   presnejšie určiť štruktúru  vzorových porastov rôznych    

                   vekových štádií porastov v danej oblasti, ktoré budú  

                   dlhodobo sledované 

                   vzorové porasty slúžia pre optimalizáciu modelovania a  

                   uskutočňovania  zásad prebudov v ostatných porastoch 



PBOL a podrobné plánovanie 

►    pri opise trvalo viacetážových porastov (TVEP)  dôsledne   

        uvádzať číselné a slovné charakteristiky vekovej, výškovej,  

        hrúbkovej  rozrôznenosti  a spôsob zmiešania drevín v  

        jednotlivých etážach 

 

►    na základe kódu spôsobu obhospodarovania „t “  sa porast  

        (JPRL) zaradí do TVEP, pre ktorý je zostavený samostatný  

        model s predĺženou obnovnou dobou 50-80 rokov, zaradia  

        sa sem aj porasty určené na prebudovu na výberný princíp 

 

►    pre naplánovanie správnej intenzity zásahu prebierkových  

        porastov nad 50 rokov a porastov na začiatku obnovy v  

        TVEP využiť vzorové plochy vyznačené na začiatku  

        vonkajších prác za spoluúčasti vyhotoviteľa,  

        obhospodarovateľa a ŠS LH 



PBOL a podrobné plánovanie 

►     pri plánovaní obnovných ťažieb pre  

        TVEP v zásade používať „maloplošný  

        clonný rub jednotlivým a hlúčikovým  

        výberom“ po  prerokovaní  

        s obhopodarovateľom lesa 

 

►     navrhovanými opatreniami plne využívať a  

         podporovať  prirodzenú obnovu porastu 

 

►     osobitnú pozornosť venovať návrhu  

         rozčlenenia porastov a plánovaniu viac  

         opakovaných obnovných zásahov pre  

         postupné vytváranie vekovo, výškovo,  

         hrúbkovo a drevinovo diferencovanej  

         maloplošne zmiešanej štruktúry porastu 



 Podmienky realizácie PBOL  
                 

 ► sprístupnenie cestnou sieťou a rozčlenenie porastov 

 

 ► primeraný počet kvalifikovaných lesných hospodárov  

 

 ► potreba zvýšiť záujem  lesníkov o PBOL pomocou morálnej    

     i hmotnej stimulácie 

 

            ► zvýšenie záujmu zo strany vyhotoviteľov PSL (LHP)   

                o presadzovanie PBOL vo vhodných podmienkach,  

                vrátane úhrady nákladov za zvýšenú prácnosť a  

                náročnosť 

 

            ► pre širšie uplatňovanie PBOL potreba neustálej  

                propagácie a podpory 

 

                Financovanie plánovania a realizácie PBOL je zložitejšie,       

                náročnejšie a krátkodobo finančne nákladnejšie. 

 

 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

 ◘    Vypracovať metodický a pracovný postup na   

      obhospodarovanie trvalo viacetážových porastov 
  

◘    Pre jednoznačné  používanie pojmového aparátu v teoretickej   

       a praktickej hospodárskej úprave lesov a v prevádzkovej   

       lesníckej praxi bližšie zadefinovať: 

  

• trvalo viac etážový porast (TVEP), 

• spôsob obhospodarovania TVEP, 

• maloplošný clonný rub so skupinovým, hlúčikovým a    

jednotlivým výberom,  

• výberný princíp , 

• ďalšie bližšie charakteristiky obhospodarovania TVEP   

v priestorovej, časovej a ťažbovej úprave. 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

  Vychádzajúc z cieľa, ktorým je vytvorenie  a dlhodobé a  

sústavné uplatňovanie  spôsobu obhospodarovania ako 

TVEP: 

 
   vypracovať kľúčové kritériá pre výber vhodných porastov na 

spôsob obhospodarovania ako TVEP 

 

               zadefinovať  vhodné typy porastov (kombinácia prírodných   

               podmienok a súčasného stavu porastov, vrátane veku   

               a ďalších parametrov) pre rôzne varianty prechodu   

               k vytvoreniu a obhospodarovaniu ako TVEP 

 

                  vytvoriť vzory postupu (zásad) aj pre porasty, kde nie sú  

                  v súčasnosti podmienky na   takýto prechod bez  

                  uskutočnenia osobitných opatrení 

 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

    vykonať analýzu vplyvu jednotlivých kritérií na výber vhodných 

porastov na uplatňovanie spôsobu obhospodarovania ako TVEP 
 

              vyhodnotiť kritériá vo vzťahu k požiadavkám   

              obhospodarovateľa na výber vhodných porastov podľa  

              skutočného stavu porastov, použiteľných technológií a  

              praktických skúseností lesnej prevádzky 
 

                    vyhodnotiť možné riziká pri nesprávnej aplikácii výberu  

                   porastov na stabilitu, stav porastov a potenciálne straty                

                   na produkcii z dlhodobého hľadiska 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

 

 drevinové zloženie 

 porastový typ 

 vek 

 bonita 

 zmiešanie 

 priestorová výstavba 

     (etážovitosť) 

 stanovište (HSLT) 

 sklon 

 zakmenenie 

     posúdiť  údaje uvedené v LHP(PSL) vhodné ako biologické  

       kritériá , najmä: 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

  vypracovať časovú postupnosť výberu porastov v súvislosti 

so zabezpečením procesu vyhotovenia PSL (§ 41 Zákona NR 

SR č. 326/2005 Z. z.)  

 

 postup pri výbere vhodných porastov obhospodarovateľom lesa 

na základe stanovených kritérií, 

 zapracovanie modelov do PSL,  

 vlastné vyhotovenie PSL, 

 navrhnúť ťažbové %  (obnovné čísla) pre vytváranie a 

obhospodarovanie trvalo viacetážových porastov pre najčastejšie 

prevádzkové súbory drevín buk, dub, smrek, jedľa a ich zmesí . 

 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

 V oblasti časovej a ťažbovej úpravy porastov 

obhospodarovaných ako TVEP      
 

 vyhodnotiť plánované obnovné zásahy vo vzťahu k obnovnej 

dobe 
 

 vykonať analýzu navrhovaných zásahov podľa vekových 

stupňov a ich vplyv na využitie produkčného potenciálu 
 

 navrhnúť ťažbové % s príslušnou analýzou s využitím 

podkladov z LHP, LHE, rastových tabuliek, vyhodnotenia 

doteraz založených „prevádzkových plôch“ z porastov Pro   

Silva 

   



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

V oblasti časovej a ťažbovej úpravy porastov 

obhospodarovaných ako TVEP  

     

 posúdiť stupne rubnej zrelosti drevín v poraste, produkčné 

a prírastkové pomery,  

  určiť ťažbové % (obnovné čísla) v rôznych štádiách obnovy 

porastu. 

 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

V rámcovom plánovaní pre porasty so spôsobom 

obhospodarovania  ako TVEP 

 
•  vypracovať modely hospodárenia pre najčastejšie 

prevádzkové súbory  drevín buk, dub, smrek, jedľa a ich 

zmesí, vrátane metodického postupu ich ďalšieho 

dopĺňania, pre ďalšie kombinácie vstupujúcich 

identifikátorov, 

 

•  na lesných celkoch, kde prebieha obnova PSL 

vypracovať kompletné modely hospodárenia, 

 

•  spracovať základné rámce, ciele hospodárenia a zásady 

hospodárenia pre najčastejšie prevádzkové súbory  drevín 

buk, dub, smrek, jedľa a ich zmesí, 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

V rámcovom plánovaní pre porasty so spôsobom 

obhospodarovania  ako TVEP 

 

 
•  zadefinovať  ciele hospodárenia (cieľová výstavba 

a zloženie viacetážových porastov) diferencovane podľa 

stanovištných pomerov a súčasného stavu porastov, 

 

•  stanoviť zásady obhospodarovania TVEP, vrátane 

postupov dosiahnutia viac etážových štruktúr v závislosti 

od východiskového stavu porastov, v rôznych stavoch a 

vývoja súčasných porastov. 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

 

     V závislosti od stavu  porastov navrhnutých na 

spôsob obhospodarovania ako TVEP 

 

 

 ► navrhnúť spôsoby a metódy zisťovania stavu lesa   

     v súlade s platnou legislatívou a PP HÚL 

 

►  podrobne popísať navrhované plánované hospodársko- 

     úpravnícke opatrenia  (úlohy výchovy a obnovy lesa) 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

►    Vypracovať metodický postup na posúdenie vývoja  

       zásoby a  ťažbových možností v TVEP v predĺženej   

       obnovnej dobe a ich zdôvodnenie vrátane  porovnania so  

       súčasne uplatňovaným podrastovým hospodárskym  

       spôsobom s obsahom 
 

•   kalkulácia vývoja ťažieb pre rôzne obnovné doby, 

•   analýza odčerpávania a presunu zásob po vekových   

     stupňoch pre rôzne obnovné doby, 

•   porovnanie ťažbových možností pri  rôznych obnovných  

     dobách, 

•   simulácia odčerpávania zásoby a postupného vytvárania  

    TVEP s využitím rastového simulátora SIBYLA. 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

►   Overiť metodický a pracovný postup na   

      obhospodarovanie trvalo viacetážových 

      porastov zameraného na vytvorenie TVEP na  

      vybraných LC pre smrekové, bukové, dubové   

      porasty a ich zmesi s výpočtom prírastku   

      a zásoby v poraste so simuláciou  

      predpokladaného vývoja počas obnovnej  

      doby 
    



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

 

Pre praktické overenie metodického pracovného 

postupu sa vykonať 
 

•    výber lokalít s využitím porastov projektu Pro Silva,    

      výber porastov podľa určených kritérií 
 

•    využite existujúcich meraní a doplnenie ďalších  

     potrebných meraní vo vybraných porastoch 
 

•    vyhodnotenie meraní vo vybraných porastoch 
 

•    aplikáciu modelov hospodárenia a rámcov  

     obhospodarovania TVEP 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

Pre praktické overenie metodického pracovného 

postupu sa vykonať 

 

 
• vypracovať usmernenie pre vyhotovovateľov PSL na 

uplatňovanie PBOL pri plánovaní obhospodarovania 

trvalo viacetážových porastov   

 

      Pri vypracovaní usmernenia  podrobne rozpracovať: 

 

     osobitnú kapitolu v „Správe o doterajšom hospodárení“ , 

 

      osobitné základné rámce, ciele hospodárenia a zásady   

          hospodárenia pre HSLT/PT so spôsobom obhospodarovania   

          ako TVEP, 



Odporúčané opatrenia na uplatňovanie 

PBOL v HÚL a lesníckej praxi 

Pri vypracovaní usmernenia  podrobne rozpracovať: 

 

      zisťovanie stavu lesa porastov so spôsobom   

         obhospodarovania ako TVEP, 
 

      plánovanie hospodárskych opatrení v porastoch so   

        spôsobom obhospodarovania ako TVEP s dôrazom  

        na uplatňovanie maloplošného clonného rubu  

        jednotlivým a hlúčikovým výberom. 

 

       Vypracované materiály  posúdiť a po vyhodnotení 

pripomienkového konania a po odsúhlasení  na MPRV 

SR postupne zavádzať do praxe. 



Ďakujem za pozornosť 


