
PRÁVNE NORMY OBMEDZUJÚCE AKTÍVNU OCHRANU  LESA 

Obmedzenia ochrany lesa vyplývajú predovšetkým z právnych noriem súvisiacich s ochranou prírody 

a krajiny. Napr.: 

□ v zákone NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 

454/2007 Z. z. 

o § 16 ods. 1 Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané: 

 písm. b) zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný kryt 

 písm. c) stavať lesnú cestu alebo zvážnicu 

 písm. f) rušiť pokoj a ticho 

 písm. g) chytiť, usmrtiť alebo loviť živočícha 

o § 15 ods. 1 Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané:  

 písm. d) aplikovať chemické látky a hnojivá 

o § 15 ods. 2 Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na: 

 písm. a) výstavbu lesných ciest a zvážnic 

o § 14 ods. 2 Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na: 

 písm. a) výstavbu lesných ciest a zvážnic 

 písm. c) pozemnú aplikáciu chemických látok 

 písm. d) let lietadlom 

o § 13 ods. 2 Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na: 

 písm. c) výstavbu lesných ciest a zvážnic 

 písm. h) pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív ... na súvislej 

ploche väčšej ako 2 ha 

o § 12 Na území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas 

orgánu ochrany prírody a krajiny na: 

 písm. d) leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív 



 písm. g) zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu 

národného významu, ktorým sa môže biotop poškodiť alebo zničiť 

PRÍKLADY VÝNIMIEK UPLATŇOVANÝCH PRI PASÍVNEJ OCHRANE  LESA 

Keďže princíp pasívnej ochrany lesa sa filozoficky len vyvíja, praktické uplatňovanie v praxi má mnoho 

výnimiek podľa toho, kto si pasívnu ochranu lesa ako vysvetľuje, resp. obhajuje pred verejnosťou. Existuje tak 

mnoho výnimiek z tohto princípu napr.: 

1. Požiar rôzneho pôvodu je škodlivým činiteľom radikálne meniacim podmienky života pre 

rastliny, živočíchy a mikroorganizmy. Zmeny spôsobované požiarom nie sú pri pasívnej ochrane 

žiadané a tak územie s pasívnou ochranou lesa poškodzované požiarom sa nenecháva na 

prírodu, aby sa s požiarom vysporiadala sama napr. čakaním na dážď, ponechaním na zhorenie 

úplne všetkej horľavej hmoty, atď. ale sa zasahuje požiarnickými autami a helikoptérami, ktoré 

do prostredia vnášajú vodu, poškodzuje sa pri tom pôdny kryt, ruší sa zver, atď.  

2. Prirodzený úbytok jedle bielej zo Žofínskeho pralesa (južné Čechy) v dôsledku zmien klímy 

a hydrológie nie je želaným javom a tak sa pasívna ochrana dopĺňa o výsadby jedle bielej, aby 

nebola vytlačená inými drevinami. 

3. Výnimky na umiestňovanie feromónových lapačov v 5. stupni ochrany sa na žiadosť lesníkov 

neudeľujú, to isté opatrenie na žiadosť Štátnej ochrany prírody sa už povolí. 

 


