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Základný popis a návod k databázovej aplikácii LHE.
A. Základné informácie
Softvérový produkt „LHE“ bol vytvorený pre odborných lesných hospodárov za účelom uľahčenia zjednodušenia
práce pri evidovaní ťažby, obnovy lesa a ostatných evidencií . Zahŕňa všetky potrebné výstupy pre Okresné úrady
podľa aktuálnej vyhlášky o LHE č. 297/2011 Z. z . Výstupy je možné odovzdávať v tlačovej ale aj v elektronickej
podobe. Do budúcnosti plánujeme priame odosielanie výstupov do Informačného systému NLC.
Medzi hlavné časti aplikácie patrí:
•
•

•
•

•
•
•

Zoznam porastov PSL – Programu starostlivosti o Les
Porastové karty
o Evidencia ťažby dreva a holín
o Evidencia obnovy lesa
o Evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov
Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch
Ročná evidencia ochrany lesa a lesotechnických meliorácií
o A) Vykonané ochranné a obranné opatrenia
o B) Poškodenie evidované v hektároch
o C) Výskyt škodlivých činiteľov v lesných škôlkach
o D) Požiare v lesných porastoch
Bilancia holín
Bilancie ťažieb podľa JPRL
Karta pôvodu porastu

Inštalácia softvérového produktu
Inštalácia software je veľmi jednoduchá. Z našej firemnej stránky máte možnosť si stiahnuť demo verziu produktu. Je
plne funkčná len s obmedzeným počtom záznamov a pridávaním nových porastov.
Po objednaní a zaslaní informácií (najlepšie mailom) na vytvorenie licencie, Vám bude zaslaný link na stiahnutie
ostrej verzie software „LHE“.
V prípade záujmu môžete požiadať o Inštalačné CD.
Inštalačné CD Vám bude doručené poštou s faktúrou. V prípade záujmu o zaškolenie vám bude doručené pri školení
a zároveň bude aj nainštalovaný software.
Inštalácia sa spustí z inštalačného balíčka LHE-Setup.exe . Po spustení je nutné potvrdiť licenčnú zmluvu a pokračuje
sa len postupným odsúhlasením tlačidlom ďalej. Môžete si vybrať kam chcete nainštalovať software.

B. Základné oboznámenie
Po nainštalovaní software je dobré si skontrolovať aktuálnosť verzie softvéru.
Aktuálna verzia sa ukáže na začiatku alebo je menu „Info/O aplikácií“.

Táto informácia je dôležitá hlavne pri inštalácií aktualizácie na poslednú verziu software.
Menu netreba bližšie popisovať. Pristupuje sa pomocou neho ku všetkým funkciám aplikácie pomocou myši alebo
kurzorových kláves na klávesnici ako v systéme Windows viď. Obrázok.

C. Nastavenie
Nastavenie aplikácie
Po prvom spustení je potrebné si v okne Nastavenia aplikácie nastaviť software LHE tak ako vám najviac vyhovuje.
K výberu nastavenia sa dostanete cez hlavné menu „Nástroje/Nastavenie aplikácie“.

V tomto okne nastavení môžete nastaviť importný adresár pre zoznam JPRL z PSL, ktoré program umožňuje
importovať pre jednotlivých obhospodarovateľov lesa, ak máte možnosť tieto získať. Pre bližšie informácie ako tieto
dáta získať nás prosím kontaktujte mailom prípadne telefonicky.
Ďalej máte možnosť nastaviť zabezpečenie software prihlasovacím menom a heslom, prípadne nastaviť iné možnosti
v závislosti na licencii.
Od verzie 2.6.60 bola pridaná možnosť aktivovať multi-užívateľský a multi-počítačový režim aplikácie.
Jeden PC je vždy nastavený ako hlavný (OLH – konateľ, majiteľ) a ostatné počítače pre ostatných pracovníkov ako
podriadené hlavnému PC. Na základe aktivácie multi režimu môžete pridávať do aplikácie viac užívateľov (jeden

administrátor) a prideľovať im prístupové na spracovanie rôznych obhospodarovateľov a prístup k rôznym modulom
aplikácie LHE.

V ďalšom kroku si treba
nastaviť základné údaje
o obhospodarovateľoch pre
ktorých OLH spracováva
agendu a prípadne
spravovať decénia
obhospodarovateľa .
V multi-uživateľskom
režime máte naviac
možnosť prideliť užívateľa,
ktorý bude spracovávať
daného obhospodarovateľa
a odblokovať spracovanie
dát. Odblokovanie má
povolené iba administrátor.

Ako posledný krok je potrebné už si len vybrať
obhospodarovateľa (subjekt) lesa a decénium.
Od verzie 2.6.60 je pri nastavenom multiužívateľskom prostredí brané do úvahy, ktorý
užívateľ je na ktorom počítači prihlásený
a podľa toho si môžete vyberať len
z dostupných obhospodarovateľov.

V poslednom rade vyberiete rok, v ktorom chcete aktuálne
pracovať. Všetky nové záznamy v evidenciách alebo výstupy
a prehľady sa budú automaticky nastavené pre tento rok

D. Zoznam JPRL - PSL
Základnou podmienkou aby ste mohli vykonávať evidenciu je naplniť zoznam JPRL pre vaše PSL . Zoznam JPRL je
možné buď vytvoriť
automaticky pomocou
importnej utility v menu
Nástroje
Po výbere adresára
s datami, ktorý vám
program ponúkne
z nastavenia aplikácie
môžete vybrať ktoré
JPRL chcete importovať.
Máte viacero možností
1. Manuálne vybrať jednotlivé JPRL (dielce)
2. Hromadne vyberať Od -Do dielce alebo pomocou kombinácie tlačídla Shift a myši ako vo Windowse.
3. Automatická identifikácia užívateľa (najrýchlejšia možnosť dostupná len pri správnom formáte dát.)
a. Poznáme kód užívateľa lesa a máme data o užívateľov
b. Poznáme jeden dielec, ktorý označíme a na základe neho program vyberie ostatné dielce užívateľa
4. Od verzie 3.0.11 bolo pridané tlačidlo „Vybrať naše porasty“, ktoré označí všetky porasty, ktoré už máte
nahrané v evidencií porastov aby ste ich nemuseli označovať ručne.

5. Ručne pridávať porasty môžeme v Okne zoznamu porastov z menu Zoznam Porastov.
Ak je potrebné urobiť zmenu
pokynu PSL, treba zaškrtnúť
Zmenu pokynu PSL a zmeniť na
aktuálne hodnoty. Pôvodné
predpísané hodnoty môžete
vidieť v záložke Pred zmenou.
Od verzie 3.0.11 boli pridané
nové položky ako
Zásoba, CHVU - chránené vtáčie
územie, SKUEV územie
európskeho významu, SOP stupeň ochrany prírody
a opravené importy nadmorská
výška od a nadmorská výška do

E. Lesná evidencia
Evidencia ťažby dreva a holín (ťažba)
Evidencia úmyselnej ťažby: Úmyselnú ťažbu evidujeme stlačením tlačidla Úmyselná kde do záznamu vyberieme
dielec (výber je poloautomatický s vyhľadávaním) a ostatné náležitosti úmyselnej ťažby ako mesiac ťažby, drevinu,
formu, a druh ťažby, množstvá a plochy. Vyplnením kolónky Prm sa automaticky prepočíta objem dreva v m3
koeficientom pre palivo (0,64 ihličnaté a 0,54 listnaté)

Náhodná ťažba (NŤ) sa eviduje v dvoch krokoch. Najskôr sa eviduje nahlásenie (odhadnutie) NŤ a následne jej
evidencia po vykonaní (spracovaní) .
1.krok . Tlačidlom nahlásiť vytvoríte záznam o nahlásení (odhade) zistenej NŤ (záznam bude červený). Zároveň sa
záznam automaticky očísluje (ČK-posledný stĺpec).
Dielec bude mať toľko záznamov koľko bude drevín, prípadne škodlivých činiteľov.
2.krok. Kurzorom vyberiete príslušný záznam(červený) a stlačíte tlačidlo náhodná . Zobrazí sa okno zo záznamu
nahlásenia a tam vyplníte potrebné údaje. Po uložení vznikne záznam, ktorým je NŤ zaevidovaná. (záznam bude
zelený). V poslednom stĺpci bude číslo záznamu zhodné s riadkom nahlásenej NŤ.
V prípade rozdielneho objemu nahlásenej (odhadnutej) a vykonanej NŤ stlačte tlačidlo Dorovnať a vytvorí sa riadok
s rozdielom medzi nahlásenou a vykonanou NŤ (záznam bude modrý). Ak sa spracovanie NŤ vykonáva na viackrát
(niekoľko mesiacov), vždy sa vychádza zo záznamu nahlásenej NŤ. Program dorovnáva rozdiel podľa č. záznamu
(posledný stĺpec). Tlačidlom Dorovnať sa dorovnávajú automaticky všetky záznamy.
Od verzie 4 pribudla evidencia „Ležaniny“.

V priebehu evidencie máte
možnosť si priebežne pozerať
Bilanciu ťažby v príslušnom dielci
pomocou tlačidla Bilancia.
Pri vzniku plochy na
zalesňovanie (holiny) sa plocha
automaticky prenesie do
evidencie zalesňovania ako
prírastok holiny a zostane
aktívne prepojený záznam.
Evidenciu holiny, ktorá nevznikla
ťažbou, ale pôsobením
škodlivého činiteľa, ktorého
uvádzame v stĺpci „Príčina
vzniku“ vykonáme pomocou
zeleného tlačítka Holina.

Pre zjednodušenie evidencie podobných záznamov, môžeme pomocou tlačidla Kópia vytvárať záznamy
s predvoleným č. dielca a niektorými položkami záznamu ťažby. Tlačidlo Ulož+kópia sa využíva pri evidencii viacerých
drevín v dielci.

Od verzie 3.0.11 bola pridaná funkcionalita zisťovania a kontroly percenta ťažby za všetky roky + nahlasované m3
kalamity oproti zásobe v percentách (15%) . Te istý kontrolný mechanizmus bol doprogramovaný aj pri nahlásení
kalamity a súčte spracovanej holiny + vzniknutej holine (Plocha na zalesňovanie).
Zároveň bol upravený aj modul Bilancie ťažby. Podrobné informácie nájdete dokumente Čo je nové , ktorý si otvoríte
zo základného menu Pomoc / Čo je nové .

Evidencia obnovy lesa (zalesňovanie)
V evidencii obnovy lesa môžeme evidovať zalesňovanie prvé a zalesňovanie opakované. V prípade vzniku holiny
pôsobením škodlivého činiteľa, alebo zmien druhu pozemkov je možné zaevidovať v kolónke Výkon aj prírastok
holiny.

Pri pridávaní záznamu zalesňovania ste vedení pár krokmi pomocou výberov zo zoznamov, aby bola práca čo najviac
uľahčená. Treba samozrejme brať do úvahy niektoré pravidlá ktoré predpisuje vyhláška o evidencií zalesňovania.
Aj v tejto evidencii máte k dispozícii tlačidlo Bilancia na priebežnú kontrolu bilancie holín. Tlačidlo Ulož+kópia sa
využíva pri evidencii viacerých drevín v dielci. Software uloží záznam a automaticky vytvorí nový záznam
s predvyplnenými niektorými položkami záznamu zalesňovania.
Všetky vytvorené záznamy
zalesňovania sa dajú
opravovať aj zmazať,
s výnimkou zmazania záznamu
prírastku holiny, ktorý vznikol
v evidencií ťažby. Ten je
aktívne prepojený s touto
evidenciou a teda tu sa dá aj
zmazať.

Pre zjednodušenie a ochranu pred chybným zaznamenaním údajov software kontroluje vkladané údaje prípadne
pomáha pri výbere zo zoznamov škodlivého činiteľa a spôsobu obnovy v závislosti na výkone, ktorý ste si vybrali.
Vo všetkých výberových zoznamoch môžete používať rýchle vyhľadávanie pomocou prvých písmen. V prípade ak
poznáte napr. skratky drevín môžete ich priamo zadať.
Podobne funguje aj výber porastov. Kde môžete zadávať buď priamo číslo dielca alebo len čiastkovo a program
odfiltruje len tie porasty o ktoré máte záujem.
Od verzie 2.5.15 bola pridaná možnosť nastaviť vo vlastných výkonoch zalesnenia či sa jedná o prvé alebo
opakované zalesnenie. Na základe nastavenia aplikácie bude module Evidencia obnovy lesa pracovať aj s touto
funkcionalitou.
Od verzie 2.5.75 bola pridaná
možnosť evidencie
opakovaných holín. Pri jej
aktivácii v nastaveniach
aplikácie pribudnú aj výkony
Prírastok opakovanej holiny
a Počiatočný stav opak.

holiny. Software bude tieto
údaje používať pri bilancii holín.

Evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov (Ostat. pestov.)

V tejto evidencii
zaznamenávame
pestovné činnosti ,
v zmysle vyhlášky č
297/2011. Tieto
výkony sú
preddefinované
v Číselníkoch /

Výkony / Ostatná
pestovná . Je však
možné doplniť vlastné
výkony do číselníkov,
avšak nebudú
zobrazené v tlačových
výstupoch podľa
vyhlášky č.297/2011.
Pri zadávaní údajov
a pri výbere zo zoznamov nám software tiež pomáha pri výbere filtrovaním výkonu v závislosti na skupine činnosti.
Do všetkých záznamoch si môžete ukladať vlastné poznámky. Podobne je to aj v evidencii ťažby a zalesňovania.

Od verzie 3.0.11 bude v evidencií Ostatnej pestovnej činnosti pri výkone „výrub krov“ možnosť zadať plochu na
zalesňovanie a plochu na uhadzovanie. Podrobné informácie nájdete dokumente Čo je nové , ktorý si otvoríte zo
základného menu Pomoc / Čo je nové .

Evidencia ochrany lesa a lesotechnických meliorácií (Ochrana)

Táto sekcia evidencií je
rozdelená na jednotlivé
evidencie podľa typu
evidencie ochrany alebo
poškodenia lesa.

A ) Vykonané ochranné a obranné opatrenia (Opatrenia)

Princíp evidencie je podobný ako u predchádzajúcich lesných evidencii. Po stlačení tlačidla Pridať sa otvorí nové
okno, kde zadáme mesiac vykonaného opatrenia, vyberieme z predpripravených zoznamom porast, drevinu, škodlivý
činiteľ a opatrenie. Potom zadáme ostatné údaje v závislosti na vybraných činnostiach. Záznam môžeme uložiť
prípadne, prípadne môžeme stačiť Uloženie s kópiou, ktorý vytvorí nový záznam a prekopíruje potrebné údaje
z naposledy uloženého záznamu.
Táto tabuľka slúži aj na evidenciu lapačov a lapákov a ich následné vyhodnocovanie.

B ) Poškodenie evidované v hektároch (Poškodenie)
C ) Škodlivé činitele v lesných škôlkach (Škôlky)
D ) Požiare na lesných pozemkoch (Požiare)
E ) Lesotechnické meliorácie (Meliorácie)
Podobne evidujeme aj ostatné činnosti z oblasti ochrany. Od ostatných sa odlišuje iba tab. C, E, kde neevidujeme
porasty.

Evidencia v porastovej karte
Ako posledná je v evidencií Možnosť evidovať ťažbu, zalesňovanie a ostatnú pestovnú činnosť ako keby v Porastovej
karte. Pri tejto voľbe najskôr vyberiete, pre ktorý porast chcete evidovať a následne už pracujete len s týmto
porastom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vo všetkých evidenciách môžete použiť klávesové skratky:
klávesa INS na vkladanie nového záznamu
klávesa ENTER pre editáciu / upravenie záznamu
klávesa DEL pre zmazanie záznamu
klávesy PgUp/PgDown pre listovanie v zoznamoch
Prehľad podľa rokov spracovania:
Vo všetkých lesných evidenciách pracujete v aktuálne nastavenom pracovnom roku. Máte ale samozrejme možnosť
si prehliadať záznamy ostatných rokov. Záznamy sú iba načítanie, nie na editáciu.

F. Prehľady
Bilancia ťažby
Táto bilancia slúži pre
OLH na rýchlu
kontrolu možností
ťažby či preťaženia v
jednotlivých JPRL.

Bilancia holín
Tiež táto bilancia slúži na rýchlu kontrolu stavu holín a zalesňovania.
Od verzie 2.5.75 bola pridaná možnosť evidencie opakovaných holín. Pri jej aktivácii v nastaveniach aplikácie
pribudnú aj výkony Prírastok opakovanej holiny a Počiatočný stav opak. holiny. Software bude tieto údaje
používať pri bilancii holín.

Verzia bez modulu opakované holiny.

Verzia s modulom opakované holiny

Bilancia uhadzovania haluziny
Od verzie 2.6.01 bola pridaná bilancia
uhadzovania haluziny slúži na rýchlu kontrolu
stavu uhadzovania haluziny.
Ako počiatočné stavy sa berú z evidencie ťažby
pre daný rok súčty plôch na zalesnenie pre
daný porast. Z tejto plochy odčitujeme z
evidencie ostatnej pestovnej činnosti – výkon
– uhadzovanie haluziny pre daný porast. Bol
vytvorený modul pre rýchle zobrazenie
zostatkov pre dané porasty podobne ako
bilancia ťažby alebo zalesňovania a zároveň aj
tlačová zostava. Od verzie 3.0.11 bola pridaná
možnosť vybrať si či chcete porovnávať
vzniknutú plochu z plochy na zalesňovanie
alebo z plochy na uhadzovanie.

G. Tlačové zostavy
Tlačové zostavy sú rozdelené do skupín podľa ich účelu.

Základné tlačové zostavy sú Porastové karty, Ročná evidencia výkonov a Ročná evidencia ochrany. Sú to evidencie
nastavené podľa vyhlášky 297/2011 Z. z . o lesnej hospodárskej evidencii, ktoré sa odosielajú na príslušný Okresný
úrad. Môžu sa vytlačiť prípadne uložiť do PDF formátu.

Porastové karty
Po vybratí tlače porastových kariet software zobrazí zoznam s porastami a dovolí vám označiť porasty pre ktoré
chcete porastovú
kartu vytlačiť.
V stĺpcoch Ťaž.
Obn. Ost. Možno
vidieť koľko
záznamov máte
v danej evidencií.
Ak chcete vybrať
všetky porasty
stlačte zaškrtávacie políčko vpravo hore nad stĺpcom
všetkých
zaškrtávacích políčok kliknete na zaškrt. tlačidlo tak sa označia alebo odznačia všetky záznamy porastov (dielcov). Ak
nevyberiete žiaden porast vytlačí sa ten na ktorom stojí kurzor. Po stlačení tlačidla druhu porastovej karty (Ťažba,
Obnova, Ostat. Pest) sa tlačidlo zmení a môžete si vybrať čo chcete s tlačovou zostavou urobiť. Môžete si len
vytvoriť Náhľad, priamo ju Tlačiť na predvolenú tlačiareň, alebo priamo vytvoriť PDF súbor s možnosťou jeho
náhľadu. Pre prezeranie PDF súboru odporúčame mať nainštalovaný Adobe Reader alebo alternatívne prehliadače
ako napr. PDF-XChange. Tlačidlom ESC na klávesnici alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na ktorékoľvek s tlačidiel
Náhľad, Tlačiť, PDF sa vrátime naspäť bez vykonania žiadnej akcie. V poraste, kde nie je žiaden záznam vám tlač
nezobrazí. Od verzie 4 boli zmenené výstupy podľa poslednej legislatívy 2021.

Ročná evidencia výkonov
Podobne
postupujete ak
chcete vytlačiť
Ročnú evidenciu
výkonov (Tlač ročných výkazov). Pri týchto zostavách sa samozrejme už nezobrazuje zoznam porastov. Forma týchto
zostáv je taktiež zosúladená s vyhláškou 297/2011 Z. z .

Pozrite si ukážku tlače.

Na ukážke vidieť že z drevín je zobrazených len 16 druhov a ostatné dreviny sú v ostatných. V číselníkoch drevín si
môžete nastaviť ktoré dreviny sú pre váš región hlavné a ktoré budú ostatné. Bližšie info bude v kapitole nižšie Číselníky . Podobne sú koncipované a j ostatné tlačové zostavy s drevinami. Od verzie 4 boli zmenené výstupy podľa
poslednej legislatívy 2021.

Ročná evidencia ochrany

Ako vidieť na obrázku tlačové zostavy všetkých evidencií sú rozdelené aby bolo možné vytlačiť zostavy aj oddelene.
Po kliknutí na tlačidlo sa toto opäť zmení sa tlačidlo zmení a môžete si vybrať čo
chcete s tlačovou zostavou urobiť. Môžete si len vytvoriť Náhľad, priamo ju Tlačiť
na predvolenú tlačiareň, alebo priamo vytvoriť PDF súbor s možnosťou jeho
náhľadu. Forma týchto zostáv je taktiež zosúladená s vyhláškou 297/2011 Z. z .

Samozrejme má software množstvo ďalších prehľadových tlačových zostáv a tlačových zostáv bilancií.

H.

Číselníky

V aplikácii LHE máte možnosť pridávať a meniť si položky
číselníkov drevín, formy ťažby, druhu ťažby, škodlivých
činiteľov, a výkonov zalesňovania a ostatnej pestovnej
činnosti. Niektoré číselníky sú nastavené tak aby nebolo
niektoré položky možné upravovať. Je to z dôvodu že sú

dané vyhláškou alebo sú na ne naviazané výpočty, tlačové zostavy alebo prehľady.
Všetky číselníky sú už predpripravené takže pri bežnom používaní software nie je potrebné v nich nič meniť.
Ako bolo popísané v kapitole Ročná evidencia výkonov môžete si určiť v číselníku Drevín, ktoré sú pre Vás hlavné
a ktoré vedľajšie. Ako vidieť z obrázka môžete si filtrovať dreviny podľa kritérií pre rýchlejšiu orientáciu a nájdenie
dreviny, ktorú chcete editovať.
Niektoré číselníky majú nastavený aj počet položiek v číselníku, takže nemožno pridávať položky pomocou tlačidla
Pridať.

Číselník užívateľov
Posledným číselníkom je zoznam užívateľov
software LHE. Môžete v ňom editovať zoznam
užívateľov programu ak ste si nastavili
v nastaveniach aplikácie že chcete Aktivovať
prihlásenie. Software je takto predpripravený na
to, že v budúcnosti bude možné podľa priania
zákazníka doprogramovať aké role bude môcť
prihlásený užívateľ vykonávať. Môžete
užívateľovi nastaviť rolu Admin ktorý môže
vykonávať všetky operácie. Od verzie 2.6.60 je
podľa prihláseného užívateľa možné určiť akých
obhospodarovateľov môže naďalej spracovávať
a exportovať/importovať. Prideľovať užívateľa
k obhospodarovateľovi môže iba administrátor aplikácie.
Od verzie 2.6.96 bola pridaná funkcionalita užívateľa, ktorý môže prehliadať všetky subjekty bez možnosti editácie či
už na hlavnom počítači alebo podriadenom. Zároveň
bola pridaná možnosť multi-užívateľského režimu na
jednom PC. Ak teda nastavíte užívateľa ako
„Prezerača“ bude môcť okrem svojich pridelených
obhospodarovateľov prepínaj vo výbere subjektov aj
ostatných čo nemá pridelených ale bez možnosti
editácie.

I. Nástroje
Ďalšou položkou hlavného menu je „Nástroje“. Umožňuje vykonávať niektoré úkony, ktoré slúžia na všeobecnú
prácu s dátami aplikácie.

Nastavenie aplikácie
Prvé tri položky v menu Nástroje sa týkajú nastavenia aplikácie a boli popísané v Kapitole C. Nastavenie.

Údržba databáz
Používa sa na odstránenie prípadných chýb po nekorektnom vypnutí PC, počas spustenej aplikácie „LHE“ .
Systém preindexuje tabuľky a vykoná potrebné opravy databázy.

Prechod na ďalší rok
Po zaevidovaní údajov v obnove lesa (zalesňovaní )
a skontrolovaní bilancie holín na konci bežného roka
môžeme vykonať prechod na nasledujúci rok. Výsledok
bude taký, že holiny ktoré nemáte zalesnené budú
automaticky zaevidované ako počiatočný stav holín
k 1.1.nasledujúceho roka. Tým sa vyhnete náhodnému
zabudnutiu na holinu a tým porušeniu zákona.

Záloha a obnova dát
Pomocou jednoduchého zálohovacieho manažéra sa
dá zálohovať aktuálny stav všetkých databáz z daného
okamžiku a kedykoľvek sa vrátiť do tohto stavu
vybraním zo zoznamu záložných archívov a stlačením
tlačidla „Obnoviť“. Táto možnosť slúži práve na
ochranu dát pred poškodením. Odporúčam vykonať
zálohu dát ihneď po zaevidovaní väčšieho počtu
záznamov. Ďalšou možnosťou je takto prenášať údaje
z jedného počítača iný v prípade že máte aplikáciu
nainštalovanú na viacerých počítačoch. V poslednom
rade je to možnosť si odložiť aktuálny stav dát keď sa
chcete k nemu v budúcnosti vrátiť.

POZOR NA TENTO SPÔSOB ZÁLOHOVANIA - ZÁLOHUJÚ A HLAVNE OBNOVUJÚ SA DÁTA VŠETKYCH OBHOSPODAROVATEĽOV LESA ,
KTORÉ STE VYTVORILI , NIELEN TEN KTORÝ JE AKTUÁLNE NASTAVENÝ A NASTAVENIA CELEJ APLIKÁCIE !!!

Vymazanie databáz aktuálneho užívateľa
Na vymazanie všetkých záznamov databáz aktuálneho
obhospodarovateľa slúži voľba „Vymazanie databáz aktuálneho
užívateľa “.
Ako vidieť z obrázka, môžete si zvoliť čo ešte okrem databáz
evidencií chcete vymazať.
POZOR, TÁTO VOĽBA JE NEVRATNÁ !!!

Export – Import
Nástroj slúži na rýchly prenos dát medzi dvoma nainštalovanými
počítačmi tej istej licencie na používanie aplikácie LHE.
POZOR TREBA MAŤ LICENCIU PRE VIAC POČÍTAČOV !
Ide o zjednodušenie operácie, keďže túto istú úlohu môže splniť aj
nástroj Záloha a obnova dát. Tu požívate priamo USB úložisko.

Od
verzie 2.6.60 je pri nastavenom multi-užívateľskom
prostredí brané do úvahy, ktorý užívateľ je na ktorom
počítači prihlásený a podľa toho prebieha export
a import dát. Pri exporte z hlavného počítača na
podriadený sú okrem dát povolených subjektov
exportované aj spoločné číselníky a nastavenia aplikácie
aby sa preniesli na podriadený počítač. Zároveň sú
zablokovaný obhospodarovatelia daného užívateľa aby
nedošlo k náhodnému prepísaniu dát.

Import porastov obhospodarovateľa lesa
Položka menu bola popísaná
v kapitole D. Zoznam porastov
PSL.
Od Verzie 1.3.20 bol upravený
modul ImortPSL. – Po zmene
modulu pre import
dielcov/porastov do databázy PSL
budú importované aj údaje
kalamity z predchádzajúceho
decénia ako úlohy ktoré sa musia
vykonať v aktuálnom decéniu. Pri
importe sa rozlišujú údaje
porasty, ktoré sú nové a treba ich pridať od
tých, ktoré už máte importované a treba len
aktualizovať hodnoty obnovnej ťažby. Po
aktualizácií dát už software ďalej počíta
s novým plánom obnovnej ťažby.

Máte možnosť vidieť už pri importe, ktoré porasty už máte v evidencií. Sú zvýraznené červenou farbou.
Rovnako v prehľade PSL máte možnosť skontrolovať plánovanú obnovnú ťažbu aj s kalamitou.

Evidencia súhlasov na ťažbu dreva (Súhlasy na ťažbu)

Od Verzie 1.3.10
V základnom menu evidencii
vyberte Súhlasy na ťažbu pre
prístup do Evidencie súhlasov na
ťažbu dreva.
Po stlačení klávesy INS alebo
tlačidla Pridať vložíte nový súhlas.
Môžete uložiť údaje o dátume
vydania, platnosti, a údaje
o právnickej a fyzickej osobe.
V ďalšom kroku pridávate
jednotlivé záznamy súhlasu, teda
dielcov kde vyberiete druh ťažby
a špecifikáciu. Všetky položky sa
pohodlne vyberajú pomocou
vykazovacích zoznamov. Po pridaní
dreviny a zadáte už len počet
vyznačených kmeňov objem
a prípadne plochu. Môžete použiť
prepočet priestorových metrov na
m3.
Po vytvorení všetkých záznamov súhlasu ho uložíte pomocou tlačidla Uložiť.
Súhlas/y vytlačíte po kliknutí zo základného menu Tlačové zostavy/ Súhlas na ťažbu. Máte možnosť vybrať si
prípadne aj viac súhlasov na tlač.
Pre správne vytlačenie súhlasu je ešte potrebné uložiť do programu číslo osvedčenia OLH v nastavení aplikácie.

Tlačová zostava súhlasu je vytvorená podľa platnej legislatívy – Príloha č. 3 k vyhláške č 232/2006 Z. z.

Od verzie 2.3.11 bola
Doplnená možnosť
zadávať prípadne vyberať
(ak je taký súhlas, ktorý
vyhovuje podmienkam)
čísla súhlasov v evidencii
Ťažby dreva. Evidencie sú
potom vzájomne
prepojené. Pri vytváraní
záznamu úmyselnej ťažby
kliknite na tlačidlo „vybrať
súhlasy“. Software
ponúkne na výber všetky
súhlasy, ktoré sú
v Evidencií súhlasov pre
daný dielec v aktuálnom
roku. Môžete vybrať jeden
alebo viac súhlasov
a potvrdiť voľbou „Vybrať“
.

Sprievodné listy reprodukčného materiálu lesných drevín
Od verzie 2.3.11 bol
doprogramovaný nový
modul „Sprievodné
listy“ s prepojením na
evidenciu zalesňovania
a s tlačovými
zostavami.
Evidencie sú potom
vzájomne prepojené
s možnosťou kontroly
použitia sadeníc.

Najskôr je potrebné v „Číselníkoch“ pridať dodávateľov reprodukčného materiálu lesných drevín, ďalej „sadeníc“ .

V menu „Číselníky“ vyberiete
položku „Číselník dodávateľov
sadeníc“ . Po otvorení okna
„Číselník dodávateľov sadeníc“ je
možné pridávať (prípadne editovať
a mazať) dodávateľov sadeníc.
POZOR. ZMAZAŤ SA DÁ LEN TEN
DODÁVATEĽ , KTORÝ EŠTE NEBOL
POUŽITÝ V EVIDENCIÍ S PRIEVODNÝCH
LISTOV .
Pridávanie je jednoduché ako
v ostatných číselníkoch. Je
potrebné vyplniť požadované polia
a uložiť záznam. V prípade že sa
jedná o dodávateľa napr.
súkromný subjekt vyplníte len
polia ktoré sú potrebné.
Nevypĺňate napr. polia ako OZ
alebo stredisko.
Až po doplnení dodávateľov sadeníc je možné pracovať s evidenciou Sprievodných listov.
V okne Evidencie najskôr pridáte nový záznam sprievodného listu. Je potrebné vyplniť potrebné údaje ako číslo
sprievodného listu, vybrať dodávateľa a ostatné polia podľa potreby. Po vyplnení základného formulára je môžete
pridávať jednotlivé záznamy sadeníc ako boli vypísané
v sprievodnom liste od dodávateľa.

Po stlačení tlačidla pridať sadenice
sa otvorí
nové okno kde je potrebné vyplniť polia popisujúce
sadenice.
Niektoré položky vyberáte zo zoznamov iné sa musia
vyplniť ručne podľa vstupnej sprievodky ako je vidieť
na obrázku vľavo.
Po vyplnení a uložení môžete vyplniť ďalšie záznamy
sadeníc.
Po zaevidovaní sadeníc stlačíte tlačidlo uložiť aby sa
záznamy sadením priradili k danému sprievodnému
listu.

Po zaevidovaní sprievodného listu alebo listov je

možné v evidencií zalesňovania vyberať položky sadeníc a sprievodných listov tlačidlom vedľa kódu sadenice.
Po stlačení sa otvorí zoznam použiteľných sadeníc a sprievodných listov. Podmienkou výberu je vyplnenie dreviny
množstva kusov sadeníc. V zozname bude vidieť iba použiteľné sadenice zo sprievodných listov z aktuálneho roka
a iba tie kde množstvo, ktoré chcete použiť neprekračuje množstvo, ktoré zostáva v evidencií sadeníc sprievodných
listov.
V prípade, že ste sa pomýlili a chcete zmeniť výber sprievodného listu je najskôr nutné odstrániť súčasne prepojenie

pomocou tlačidla pre odstránenie prepojenia,
opätovne vybrať sadenice z evidencie sprievodných listov.

záznam uložiť a znova otvoriť. Potom môžete

Po výbere sa automaticky doplnia polia Kód sadenice, vek sadeníc a pôvod a prepojí sa záznam zalesnenia
s evidenciou sadením. Zároveň sa prepočítajú zostatky sadeníc. Ako je vidieť na obrázku dole.

V tlačových zostavách „Tlač rozpisu použitia sadeníc a
zostatkov Sprievodného listu“ si môžete vytlačiť dva
druhy zostáv :
•
•

Rozpis použitia sadeníc pre vybraný
sprievodný list
Zostatky sadeníc pre vybraný sprievodný list

J. Pomoc
Toto menu nie je potrebné popisovať. Nachádza sa tu len odkaz na tento manuál, základné licenčné ujedanie a info
o aplikácií LHE s možnosťou odkazu na www stránku produktu. V tejto voľbe môžete ešte skontrolovať aktuálnosť
software LHE. Ak vaša verzia nie je aktuálna software vám sám ponúkne možnosť aktualizácie ktorá je vždy vrámci
základne verzie zdarma. V prípade upgrade na vyššiu základnú verziu (teda napr. z verzie 2.x.xx na 3.x.xx ... 3.x.xx na
4.x.xx), bude táto spoplatnená podľa cenníka prípadne podľa licenčných podmienok, s ktorými súhlasí každý
NADOBÚDATEĽ licencie pri zakúpení software.
Hardvérové nároky software LHE.
Minimálna konfigurácia PC:
Intel Pentium 4 Celeron / 500MB RAM / 50MB voľného miesta na hard disku + data / Windows XP SP3
Optimálna konfigurácia PC:
Intel Intel® Core™ i3 / 4GB RAM / 100MB voľného miesta na hard disku + data / Windows 7
Software je testovaný aj pre Operačný systém Windows 8.1
Kontakty:

Vývoj:

Support:

Ing. Stanislav Klanduch

Ing. Stanislav Klanduch

KAnet – soft-net services

KAnet – soft-net services

Kuzumányho 902
01701 Považská Bystrica

Kuzumányho 902
01701 Považská Bystrica

Tel:
Mail:

Tel:
Mail:

+421 918 394876
software@kanet.sk

+421 918 394876
support@kanet.sk

K. Vývoj
Za aktívnu podporu pri vývoji software sa chcem poďakovať mentorovi Ing. Jánovi Kuricovi .

L. Dodatok
Súčasťou tohto manuálu je aj dokument Čo je nové kde nájdete podrobné informácie o zmenách vo verziách
software. Tento si otvoríte zo základného menu Pomoc / Čo je nové .

