
Otázky ku skúške z predmetu Hospodárska úprava lesov I pre 

bakalárske študijné programy lesníctvo, aplikovaná zoológia a 

poľovníctvo, denná a externá forma 

1. (1/1)_Obsah, úlohy a časti HÚL 
2. (1/2)_Všeobecná definícia lesa 
3. (2/3)_História HÚL do roku 1700 
4. (2/4)_Lesný poriadok Márie Terézie 
5. (2/5)_Vývoj HÚL v období 1700 - 1900 
6. (2/6)_Vývoj HÚL v období 1900 - 1989 
7. (2/7)_Vývoj HÚL v období 1989 po súčasnosť 
8. (3/10)_Lesné pozemky - členenie a charakteristika, ochranné pásmo lesa 
9. (3/11)_Evidencia a ochrana lesných pozemkov 
10. (3/14)_Lesné pozemky - vlastníctvo, lesnatosť 
11. (3/15)_Lesné pozemky - obhospodarovanie, lesnatosť 
12. (4/16)_Kategorizácia lesov - všeobecne, podiel, vývoj, subkategórie ochranných lesov 

- charakteristika 
13. (4/17)_Kategorizácia lesov - všeobecne, podiel, vývoj, subkategórie lesov osobitného 

určenia - charakteristika 
14. (4/20)_Lesy pod vplyvom imisií 
15. (4/21)_Hospodársky tvar lesa 
16. (4/22)_Hospodársky spôsob - všeobecne, hospodársky spôsob podrastový - 

charakteristika 
17. (4/23)_Hospodársky spôsob - všeobecne, hospodársky spôsob výberkový - 

charakteristika 
18. (4/24)_Hospodársky spôsob - všeobecne, hospodársky spôsob účelový - 

charakteristika 
19. (4/25)_Hospodársky spôsob - všeobecne, hospodársky spôsob holorubný - 

charakteristika 
20. (4/26)_Rekonštrukcia lesa 
21. (5/27)_Časová úprava lesa - všeobecne 
22. (5/28)_Prvky časovej úpravy, vek - charakteristika 
23. (5/29)_Prvky časovej úpravy, rubná zrelosť -druhy, vzťah ku kategórii lesov 
24. (5/31)_Rubná zrelosť -druhy, kvantitatívna rubná zrelosť - charakteristika 
25. (5/39)_Prvky časovej úpravy, rubná doba - charakteristika 
26. (5/40)_Prvky časovej úpravy, rubný vek - charakteristika 
27. (5/41)_Prvky časovej úpravy, obnovná doba - charakteristika 
28. (5/42)_Prvky časovej úpravy, doba zabezpečenia - charakteristika 
29. (5/43)_Prvky časovej úpravy, doba návratu a  prevodu- charakteristika 
30. (6/44)_Priestorová úprava lesa - všeobecne, cieľ, delenie 
31. (6/47)_Jednotky priestorového rozdelenia lesa 
32. (7/50)_Modely normálneho lesa - všeobená charakteristika 
33. (8/56)_Ťažbová úprava lesa - všeobecná charakteristika, požiadavky 
34. (8/57)_Etát - delenie, charakteristika 
35. (8/58)_Ťažba z pohľadu HÚL, zásady vykonávania ťažby 
36. (8/59)_Metódy ťažbovej úpravy lesa 
37. (8/68)_Kontrolné metódy - delenie, charakteristika 
38. (9/72)_Jednotky ťažbovej úpravy lesa 
39. (9/73)_Ťažbové ukazovatele - delenie, vývoj 



40. (9/74)_Ukazovatele celkovej ťažby 
41. (9/75)_Priemerný rubný prírastok a metódy na ňom založené 
42. (9/76)_Metódy časovej state - „1/20“ 
43. (9/77)_Metódy časovej state - „1/30“, porovnanie s „1/20“ 
44. (9/78)_Metódy ťažbového percenta - Empirické ťažbové percentá 
45. (9/79)_Metódy ťažbového percenta - ťažbové percentá podľa vekových stupňov 
46. (9/81)_Ťažbové ukazovatele – výchovná ťažba 
47. (9/82)_Postup pri určovaní objemu obnovnej ťažby, výber ťažbového ukazovateľa 
48. (9/89)_Vplyv nových vlastníckych a užívateľských vzťahov na ťažbovú úpravu lesa 
49. (10/90)_Komplexné zisťovanie stavu lesa - cieľ, úlohy, výstupy, realizácia 
50. (10/91)_Prieskum ekológie lesa 
51. (10/92)_Prieskum ekonomických pomerov a oceňovania lesa 
52. (10/93)_Prieskum lesnej cestnej siete 
53. (10/94)_Prieskum poľovného hospodárenia 
54. (10/95)_Rámcové plánovanie - jednotka, diferenciácia 
55. (10/96)_Rámcové plánovanie - obsah 
56. (10/97)_Podrobné zisťovanie stavu lesa 
57. (10/98)_Zisťovanie zásoby - legislatívne predpisy 
58. (10/99)_Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie - výpočet taxačných veličín v 

jednoetážových porastoch 
59. (10/101)_Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie - určenie fenotypovej 

hodnoty lesných drevín 
60. (10/102)_Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie - obnovné ťažby 
61. (10/103)_Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie - ťažba výchovná 
62. (10/104)_Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie - zalesňovanie 
63. (11/105)_Odborné hospodárenie v lesoch - všeobecne 
64. (11/106)_Hospodár - predpoklady, odborná spôsobilosť, činnosť 
65. (11/107)_Hospodár - povinnosti, oprávnenia 
66. (11/109)_Orgány štátnej správy lesného hospodárstva - základné kompetencie 
67. (12/111)_Program starostlivosti o lesy a výpis - základné, doplnkové a iné súčasti - 

stručná charakteristika 
68. (12/112)_Program starostlivosti o lesy - všeobecná časť 
69. (12/113)_Program starostlivosti o lesy - plochová tabuľka 
70. (12/114)_Program starostlivosti o lesy - prehľadové tabuľky a grafické prehľady 
71. (12/115)_Program starostlivosti o lesy - náklady na vyhotovenie 
72. (12/116)_Program starostlivosti o lesy - podklady 
73. (12/117)_Program starostlivosti o lesy - vyhotovenie a časová postupnosť 
74. (12/118)_Program starostlivosti o lesy - predčasná obnova 
75. (12/119)_Program starostlivosti o lesy - zmena programu 
76. (12/120)_Program starostlivosti o lesy - úprava programu 
77. (12/121)_Program starostlivosti o lesy - kontrola plnenia 
78. (12/122)_Vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy 
79. (13/123)_Lesná hospodárska evidencia - všeobecne 
80. (13/135)_Informačný systém lesného hospodárstva 
81. (14/136)_Lesnícke mapy 
82. (14/137)_Spôsoby vyrovnania výmer - tvorba plochovej tabuľky 
83. (14/138)_Ťažbová mapa - 6 obnovných prvkov - maloplošný holorub 1 zásah za 

decénium, OD 30 rokov 
84. (14/139)_Ťažbová mapa - 6 obnovných prvkov - maloplošný holorub 2 zásahy za 

decénium, OD 30 rokov 



85. (14/140)_Ťažbová mapa - 6 obnovných prvkov - maloplošný holorub 1 zásah za 
decénium, OD 20 rokov 

86. (14/141)_Ťažbová mapa - 6 obnovných prvkov - maloplošný holorub 2 zásahy za 
decénium, OD 20 rokov 

87. (14/142)_Ťažbová mapa - 6 obnovných prvkov - maloplošný clonný rub 2 fázový, 2 
zásahy za decénium, OD 30 rokov 

88. (14/145)_Ťažbová mapa - 6 obnovných prvkov - okrajový clonný rub 2 fázový, 2 
zásahy za decénium, OD 30 rokov 


