
Zákon 326/2005 § 20 

§ 20 

Obnova lesa 
 

(1) Obnova lesa sa vykonáva ako 

 

a) prirodzená obnova, pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov 

stromov,  

b) umelá obnova, pri ktorej vzniká lesný porast sadbou semenáčikov a sadeníc alebo 

sejbou semien,  

c) kombinovaná obnova, pri ktorej vzniká lesný porast kombináciou prirodzenej obnovy a 

umelej obnovy.  

 

(2) Obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty stanovištne vhodnými lesnými 

drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy. Na umelú obnovu možno použiť 

reprodukčný materiál len zo zdrojov podľa osobitného predpisu.29) 

 

(3) Holina na účely tohto zákona je lesný pozemok alebo jeho časť, na ktorom lesný 

porast zanikol vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov alebo bol odstránený úmyselnou 

ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. a)], náhodnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. c)] alebo lesný 

pozemok určený na zalesnenie.  

 

(4) Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch 

rokov od jej vzniku okrem chránených území s piatym stupňom ochrany. V prípade 

očakávanej prirodzenej obnovy môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto 

lehotu predĺžiť o ďalšie dva roky; pri vzniku holín po náhodnej ťažbe v rozsahu podľa § 

23 ods. 5 a 6 alebo pri vzniku holín podľa § 37 ods. 3 môže orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa určiť osobitný harmonogram obnovy 

lesa na holine. 

 

(5) Ak zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov 

podľa § 18 ods. 1 písm. a) až c), je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať umelú 

obnovu na základe úpravy programu starostlivosti o lesy vykonanej odborným lesným 

hospodárom. 

 

(6) Lesný porast vzniknutý po obnove lesa podľa odseku 1 je obhospodarovateľ lesa 

povinný zabezpečiť do dvoch až desiatich rokov od uplynutia lehoty určenej v odseku 4, 

diferencovane podľa programu starostlivosti o lesy. Ak lesný porast nebol zabezpečený 

napriek tomu, že obhospodarovateľ lesa vykonal primerané opatrenia na jeho 

zabezpečenie, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže túto lehotu predĺžiť o 



ďalšie dva roky. 

 

(7) Za zabezpečený podľa odseku 6 sa považuje lesný porast, ak ho tvoria stanovištne 

vhodné lesné dreviny, bez výrazného poškodenia, ktorý sa dostatočne prispôsobil 

podmienkam stanovišťa, má znateľný výškový prírastok a nevyžaduje doplňovanie.  

 

(8) Ustanovenia odsekov 5 až 7 sa nevzťahujú na energetické porasty a lesné plantáže. 

 

(9) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 4 a 6 nemá odkladný účinok. 


