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V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 30. marca 2006

o vyznačovaní ťažby dreva,
označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky podľa § 66 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a) o vyznačovaní ťažby dreva a postupe vyznačovania

ťažby dreva,
b) o písomnom súhlase na ťažbu dreva,
c) o ciache, inom povolenom označení vyťaženého dre-

va a ich registrácii,
d) o označovaní vyťaženého dreva,
e) o dokladoch o pôvode dreva,
f) o vedení evidencie dokladov o pôvode dreva.

§ 2

Vyznačovanie ťažby dreva

(1) Stromy určené na výrub sa vyznačujú jednotlivo
nezmazateľným farebným znakom s priemerom najme-
nej päť centimetrov alebo čitateľnou ciachou vo výške
130 centimetrov od zeme na kmeni a na koreňovom ná-
behu.

(2) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôso-
bom podrastovým sa pri zakladaní východísk obnovy
lesa označia okrajové stromy nezmazateľným fareb-
ným šikmým pásom, širokým najmenej päť centimet-
rov, z vnútornej strany obnovovaného prvku tým istým
druhom farby, ktorým sa vyznačia jednotlivé stromy
určené na výrub, ak sa tieto stromy nevyznačia cia-
chou. Na vyznačenie úmyselnej ťažby dreva nemožno
použiť červenú ani bielu farbu. Okrajové stromy sa do
času rozširovania východísk obnovy lesa nerúbu. Vo
fáze dorubu sa jednotlivé stromy určené na výrub nevy-
značujú.

(3) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôso-
bom holorubným sa východiská obnovy označia podľa
odseku 2. Jednotlivé stromy určené na výrub sa nevy-
značujú.

(4) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôso-
bom výberkovým a účelovým sa vyznačia jednotlivé
stromy určené na výrub podľa odseku 1.

(5) Pri mimoriadnej ťažbe dreva sa okrajové stromy
označujú po obvode plochy odlesnenia nezmazateľný-

mi ležatými písmenami x červenej farby; tie stromy sa
nerúbu.

(6) Pri náhodnej ťažbe dreva, po ktorej vzniká holina,
označujú sa len hraničné stromy po obvode plochy holi-
ny, a to nezmazateľnými ležatými písmenami x bielej
farby; tie stromy sa nerúbu.

(7) Pri náhodnej ťažbe dreva, po ktorej nevzniká ho-
lina, vyznačujú sa jednotlivé stromy bielym farebným
znakom podľa odseku 1; vývraty, zlomy do troch met-
rov výšky a suché stromy bez kôry sa nevyznačujú.

(8) Vyznačené stromy určené na výrub sa vedú v evi-
dencii, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Výpočet ob-
jemu dreva určeného na ťažbu sa vykoná podľa vzoru
uvedeného v prílohe č. 2. Na zaevidovanie vyznačených
stromov na výrub a výpočet objemu dreva určeného na
ťažbu možno použiť výstup z počítača, ak obsahuje
údaje podľa príloh č. 1 a 2. O stromoch určených na vý-
rub, ktoré sú súčasťou ochranných opatrení a obran-
ných opatrení proti biotickým škodlivým činiteľom, ve-
die sa osobitná evidencia uvedením dielca, evidenčného
čísla stromu (lapáka), dátumu ich výrubu, dátumu vy-
konaných kontrol a spôsobu ich asanácie.

(9) Ak sa pri výchove lesa v lesných porastoch s ve-
kom do 50 rokov ťažba dreva nevyznačí, objem dreva
určeného na ťažbu sa určí podľa hospodárskych opat-
rení určených lesným hospodárskym plánom (ďalej len
„plán“) alebo na základe úpravy plánu.

(10) Technologická príprava pracoviska sa vykoná-
va, ak nebola vykonaná pri obnove lesa alebo výchove
lesa prečistkami, súčasne s vyznačením ťažby rozčle-
nením dielca na pracovné polia sústreďovacími linkami
so šírkou do štyroch metrov, ktoré sa vyznačia dvomi
šikmými farebnými pásmi, širokými najmenej päť cen-
timetrov z vnútorných strán linky. Jednotlivé stromy
určené na výrub v rámci linky sa nevyznačujú. Sklon
a smer liniek musia zodpovedať použitej technológii
sústreďovania dreva.

(11) V dielci, v ktorom sa bude uplatňovať harvesto-
rová technológia úmyselnej ťažby dreva a náhodnej
ťažby dreva, po ktorej nevzniká holina, vykoná sa tech-
nologická príprava pracoviska podľa odseku 10. Jed-
notlivé stromy určené na výrub sa vyznačia farebným
pásom vo výške 130 centimetrov od zeme po obvode kme-
ňa stromu; vyznačenie ťažby dreva podľa odseku 1 sa ne-
použije.
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§ 3

Písomný súhlas na ťažbu dreva

(1) Písomný súhlas na ťažbu dreva sa vydáva na tla-
čive uvedenom v prílohe č. 3; uchováva sa do konca
platnosti plánu.

(2) Súhlas podľa odseku 1 sa vydáva až po vyznačení
stromov určených na výrub a po výpočte objemu dreva
určeného na ťažbu podľa § 2 ods. 8 a 9.

§ 4

Ciacha, jej znaky
a iné povolené označenie vyťaženého dreva

(1) Ciacha je značka, ktorou sa označuje vyťažené
drevo na jeho priečnom reze. Ciacha obsahuje tieto zá-
kladné znaky:
a) ak ide o lesy v správe alebo v obhospodarovaní práv-

nickej osoby zriadenej alebo založenej
1. Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej re-

publiky – ŠL,
2. Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

– VLM,
3. Ministerstvom životného prostredia Slovenskej

republiky – OOP,
4. vyšším územným celkom – ŠLP,
5. vysokou školou – VŠLP;

b) ak ide o lesy vo vlastníctve a v obhospodarovaní
1. urbárskeho spoločenstva, komposesorátu ale-

bo iného spoločenstva – U,
2. mesta alebo obce – O,
3. cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – C,
4. fyzickej osoby – S;

c) ak ide o lesy v obhospodarovaní inej právnickej oso-
by alebo fyzickej osoby – P,

d) ak ide o lesy, v ktorých odborné hospodárenie zabez-
pečuje poverená organizácia – OHL,

e) ak ide o nákupcu dreva – R.

(2) Ciacha podľa odseku 1 písm. a) obsahuje aj znaky
označujúce organizačné jednotky tejto právnickej
osoby.

(3) Ciacha podľa odseku 1 písm. b) až e) obsahuje aj
značku okresu podľa štatistického číselníka, v ktorom
majú tieto právnické osoby alebo fyzické osoby sídlo
alebo trvalý pobyt a registračné číslo pridelené obvod-
ným lesným úradom.

(4) Ciacha môže obsahovať aj iné znaky umožňujúce
jej identifikáciu a zabezpečujúce jej nezameniteľnosť
s inou ciachou.

(5) Znaky ciachy sú umiestnené na ručnej ciachovač-
ke alebo na štítku mechanickej ciachovačky podľa vzo-
ru uvedeného v prílohe č. 4.

(6) Ciachu registruje obvodný lesný úrad podľa odse-
ku 7, ktorý zaznamená odtlačok ciachy pri ručnej cia-
chovačke a znaky ciachy z plastového štítka a výrobné
číslo mechanickej ciachovačky v registri.

(7) Ak právnické osoby alebo fyzické osoby uvedené
v odseku 1 obhospodarujú lesy v pôsobnosti viacerých
obvodných lesných úradov, zaregistruje ciachu obvod-
ný lesný úrad, v ktorého pôsobnosti sa nachádza naj-
väčšia časť obhospodarovaných lesných pozemkov. Ak
ide o ciachu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, kto-
rá nie je obhospodarovateľom lesa, jej registráciu vyko-
ná obvodný lesný úrad, kde majú tieto osoby sídlo ale-
bo trvalý pobyt. Ak ide o osoby, ktoré nemajú sídlo
alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, re-
gistráciu ciachy vykoná obvodný lesný úrad, ktorý žia-
dosť o registráciu ciachy prijal a ktorý jej zaregistrova-
nie oznámi ostatným obvodným lesným úradom.

(8) Pri strate, odcudzení, zmene alebo znehodnotení
ručnej ciachovačky alebo mechanickej ciachovačky sa
ciacha uvedená na nich vyradí z registra.

(9) Iným povoleným označením sa označuje vyťažené
drevo, ak obsahuje najmenej údaje umožňujúce identi-
fikáciu pôvodu vyťaženého dreva. Pri registrácii iného
povoleného označenia vyťaženého dreva sa postupuje
podľa odseku 7.

§ 5

Označovanie vyťaženého dreva

(1) Ciachou alebo iným povoleným označením sa či-
tateľne označuje vyťažené drevo najneskôr na odvoz-
nom mieste.

(2) Odvozné miesto je výrobná lokalita prechodného
uloženia vyťaženého dreva po ukončení jeho sústreďo-
vania, z ktorého sa vykonáva odvoz vyťaženého dreva.

(3) Ciachou alebo iným povoleným označením sa
označuje vyťažené drevo a z neho vyrobené sortimenty
podľa slovenských technických noriem1)
a) v celých dĺžkach,
b) priečne rozrezané na výrezy I., II. a III. triedy kvality,
c) určené na výrobu drevoviny (brúsne drevo), banské

výrezy,
d) vlákninové drevo a ostatné priemyslové drevo V. trie-

dy kvality, dlhšie ako dva metre,
e) palivové drevo VI. triedy kvality, dlhšie ako dva met-

re.

§ 6

Doklady o pôvode dreva a ich preukazovanie

Pôvod prepravovaného dreva alebo uskladneného
dreva sa preukazuje dokladom; vzor tlačiva je uvedený
v prílohe č. 5.

§ 7

Vedenie evidencie dokladov o pôvode dreva

Evidencia dokladov o pôvode dreva sa vedie podľa
a) lesných celkov alebo vlastníckych celkov,
b) jednotlivých obhospodarovateľov lesa alebo nákup-

cov dreva.
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§ 8

Prechodné ustanovenie

Ciachy zaregistrované do 31. mája 2006 sa považujú
za ciachy zaregistrované podľa tejto vyhlášky, ak obsa-
hujú znaky podľa § 4.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Zsolt Simon v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA
VYZNAČENÝCH STROMOV URČENÝCH NA VÝRUB

Obhospodarovateľ lesa: .....................................................................................................................................

Organizačná jednotka: ......................................................................................................................................

Lesný celok: ........................................................ Vlastnícky celok: ...................................................................

Dielec Výmera Druh ťažby
Predpis ťažby podľa lesného hospodárskeho plánu

m3 ha
hospodársky spôsob

a jeho forma

Spôsob vyznačenia ťažby: ..................................................................................................................................

Ťažbu vyznačil: ........................................ ............................................ ..........................................
meno, priezvisko dátum podpis

Ťažbu skontroloval
odborný lesný hospodár: ........................................ ....................................... ..........................................

meno, priezvisko číslo osvedčenia podpis
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Priemer vo výške
130 cm [cm]

Dreviny
Výšky

druh druh druh

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

82

86

90

Spolu
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

VZOR

VÝPOČET OBJEMU DREVA URČENÉHO NA ŤAŽBU

Dielec: .......................................... Drevina: ...................................... Strana: .......................................

Priemer
vo výške
130 cm

[cm]

Drevina JOK*) Drevina JOK*) Drevina JOK*)

Výška
Počet
kme-
ňov

Objem dreva
Výška

Počet
kme-
ňov

Objem dreva
Výška

Počet
kme-
ňov

Objem
dreva

jedn. spolu jedn. spolu jedn. spolu

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

82

86

90

Súčet

s
kôrou

bez
kôry

*) Jednotné objemové krivky.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

SÚHLAS NA ŤAŽBU DREVA

číslo: ........................

Vydal:

Odborný
lesný

hospodár

Meno, priezvisko: Číslo osvedčenia: Dátum vydania:

Podpis: Platnosť:

Lesný celok: Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa:

Vlastnícky celok:

Dielec
Druh ťažby

a jej špecifikácia*)
Spôsob

vyznačenia***)
VYZNAČENÁ ŤAŽBA

Drevina Počet kmeňov Objem v m3 Plocha v ha**)

Spolu:

Vykoná:

Právnická osoba: IČO: Fyzická osoba: meno, priezvisko

Podpis: Podpis:

*) Úmyselná obnovná: hospodársky spôsob, forma náhodná: jednotlivo (zlomy, sucháre, vývraty).

**) Mimoriadna: účel, plocha náhodná, sústredená: plocha v ha na dve desatiny.

***) Farba, ciacha, štítok.
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

VZORY CIACH

A. Podľa § 4 ods. 2 písm. a)

ŠL

10 O8

O3

ŠL – obhospodarovateľ lesa

10 – číslo odštepného závodu

08 – číslo lesnej správy

03 – číslo lesného obvodu

B. Podľa § 4 ods. 2 písm. b) až e)

U

ZV 20

U – obhospodarovateľ lesa

ZV – skratka sídla okresu

20 – registračné číslo
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

VZOR

DOKLAD O PÔVODE DREVA

číslo: .................

Vydal:

Meno, priezvisko: Dátum:

Hodina:

Podpis:

Prevzal:

Meno, priezvisko: Dátum:

Hodina:

Podpis:

*) Pri uplatňovaní harvestorovej technológie sa údaje nevypĺňajú.
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