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1. Ú V O D 

Základné smery ďalšieho rozvoja odvetvia lesného hospodárstva stanovil XVI. zjazd 
KSČ. Realizáciou úloh hospodárskej politiky strany má sa dosiahnuť ďalší rast efektívnosti a 
kvality prác hospodárskej úpravy lesov ako aj zabezpečiť rast produkčných schopnosti lesov, 
zvýšenie účinnosti dlhodobého plánu na stav a vývoj lesného fondu. Významné opatrenia sú pri-
jaté na zlepšovanie a tvorbu životného a prírodného prostredia, na uplatňovanie vedecko-tech-
nického pokroku, zvyšovanie úrovne riadiacej a organizátorskej práce. 

Vypracovanie „Technickej príručky prác HŮL" vychádza z požiadaviek nových práv-
nych noriem, ktoré boli prijaté pre odvetvie lesného hospodárstva zákonodarnými orgánmi 
ČSSR. Federálne zhromaždenie schválilo „Zákon o lesoch" (č. 61/1977 Zb.), Slovenská národ-
ná rada schválila „Zákon o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva" (č. 100/ 
77 Zb.). Zákonnými úpravami sú vytvorené predpoklady pre ďalší dynamický rozvoj lesného 
hospodárstva pri dôslednom uplatňovaní najnovších poznatkov vedy a výskumu. Zabezpečená 
je trvalá rozšírená reprodukcia lesného fondu, so zameraním na produkciu drevnej suroviny a 
rozvoj funkcií lesov. 

Osobitný význam pre činnosť hospodárskej úpravy lesov má vyhláška MLVH SSR č. 14/ 
78 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov, ktorá Upra-
vuje vypracúvanie lesných hospodárskych plánov a ich súčastí a určuje ďälší śiner a vývoj hospo-
dárskej úpravy lesov SSR. 

Technická príručka slúži ako metodický pokyn na usmernenie prác hospodárskej úpravy 
lesov a dlhodobej plánovacej činnosti v odvetví lesného hospodárstva. Lesné hospodárske plány 
určujú ciele a úlohy diferencovaného hospodárenia v lesoch najmä z hľadiska pestovania, ochra-
ny lesov, ochrany a tvorby prírodného prostredia, ťažby dreva a plnenia funkcií lesov v socialis-
tickej spoločnosti. . 

Technická príručka (TP) obsahuje pokyny na vykonanie prác hospodárskej úpravy lesov 
do roku 1990 v rámci platných zákonných nariadení, rozvádza technológiu vyhotovenia diel 
HÚL a prehlbuje úroveň spracovania jednotlivých častí LHP podľa požiadaviek štátnej správy 
LH a lesnej prevádzky. 
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