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ABSTRAKT 

 

MIKUŠ, Dušan: Zhodnotenie manažmentu jelenej zveri v  revíri DUBISKÁ a v poľovnej 

oblasti J XXVII Považský Inovec: (Diplomová práca) -  Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra hydinárstva 

a malých hospodárskych zvierat. – Vedúci diplomovej  práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, 

Csc., – Nitra, 2010-.74 s.  

 

 Lov voľne žijúcej zveri neustále sprevádzal ľudstvo od jeho počiatkov až po 

novovek, keď je už táto činnosť modifikovaná na široké spektrum činností spadajúcich do 

odvetvia poľovníctvo. Vývoj ľudskej spoločnosti spolu s podmienkami prostredia boli 

faktormi, ktoré najväčšou mierou ovplyvňovali postoj ľudstva k voľne žijúcej zveri. 

Genézu tohto vzťahu na vytýčenom území sa snaží prezentovať aj táto práca. Cieľom 

diplomovej práce bolo zozbierať maximum dostupných údajov, ktoré by vytvorili obraz 

o úrovni starostlivosti a lovu zveri v časti továrnického panstva nazývanej Kulháň v RR 

DUBISKÁ, ale najmä zhodnotenie manažmentu jelenej zveri v revíri DUBISKÁ a v 

poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec. Dnes je definované poľovníctvo zákone č. 

274/2009 ako súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé, 

obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti 

prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného 

prostredia. Práca kompilačného charakteru bola vypracovaná na základe spracovania 

podkladov z odborných publikácií. Analyzovaná lokalita je lesnatou oblasťou kde bola ako 

prvá v pohorí voľne vypustená jelenia zver. Odtiaľto sa rozšírila do celého pohoria 

Považský Inovec. Z hľadiska poľovníckeho manažmentu bola najvýraznejšou etapou 

histórie panstva éra Stummerovcov, ktorí boli významnými zveľaďovateľmi poľovníctva 

na danom území. Hospodársku i poľovnícku činnosť na tomto území riadi doteraz štát. 

Výsledky práce poslúžia aj novovzniknutému poradnému zboru v poľovnej oblasti J 

XXVII Považský Inovec s ktorým som spolupracoval.   

 

Kľúčové slová: Kulháň, história, poľovníctvo, J XXVII, Považský Inovec.  
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ABSTRACT 

 

 MIKUŠ, Dušan: Assessment of deer management in the area to hunting areas and 

DUBISKÁ J XXVII Považský Inovec. (Diploma work) – Slovak Agricultural University, 

Nitra. Faculty of agrobiology and food sources, Department of poultry farming and small 

livestock, Supervisor of the diploma work: doc. Ing. Jozef Gašparík, Csc., – Nitra, 2010-

.74 pp.  

 

 Hunting wild game constantly accompanied mankind from its beginnings to 

modern times when it is modified the activity to a wide range of activities falling within 

the hunting industry. The development of human society, together with the environmental 

conditions are factors which are most likely to affect the attitude of mankind game. 

Genesis of this relationship within the path and tries to present this work. The aim of this 

thesis was to collect the maximum available data, which would create a picture of the level 

of care and hunting in the county called továrnického Kulhan DUBISKÁ in RR, but in 

particular the evaluation of deer management in the area to hunting areas and DUBISKÁ J 

Považský Inovec XXVII. Today it is defined by Law No hunting. 274/2009 as a set of 

activities aimed at sustainable, rational, purposeful, management and use of wildlife as part 

of the natural resources and natural ecosystems, is part of cultural heritage, development 

and environmental protection. The work of compilation was prepared on the nature of the 

treatment of technical documents publications. Analyzed area is wooded areas where it 

was first released in the wild mountain deer. From there, spread throughout the mountains 

Považský Inovec. In terms of hunting management was the most significant step in the 

history of the estate era Stummerovcov who were important zveľaďovateľmi hunting in the 

area. Economic and hunting activity in the territory now governed by the State. Results of 

work can also serve in the newly established advisory board of the hunting field   J XXVII 

Považský Inovec with whom I worked.  

 

 

Key words: Kulhan, history, hunting, J XXVII, Považský Inovec. 
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK 

 

ŽP - životné prostredie  

SLT - skupina lesných typov 

USZ - únosné stavy zveri   

NKS - normované kmeňové stavy zveri   

 JKS - jarné kmeňové stavy zveri  MP SR    

RR- režijný revír  

LS  - lesná správa 
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1. ÚVOD  

  

        Poľovníctvu, tak ako ho chápeme v súčasnosti, predchádzal lov zveri, ktorý slúžil na  

prežitie jednotlivca, rodu či kmeňa. Dnes je definované poľovníctvo v zákone č. 274/2009 

ako súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé  

obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti 

prírodných ekosystémov ; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného 

prostredia. 

V novom zákone medzi základne atribúty poľovníctva patrí ochrana a zlepšenie životných 

podmienok zveri. Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými 

vplyvmi, najmä nedostatkom potravy, škodlivými zásahmi ľudí, a zvierat škodlivých 

poľovníctvu, chorobami zveri, ochrana biotopu zveri v rámci ochrany prírody a krajiny ako 

aj ochrana poľovníckych zariadení.  

Dôraz v novom zákone sa kladie na zachovanie pôvodných druhov zveri a  predovšetkým 

na zachovanie a zveľadenie genofondu zveri pred novými nepôvodnými druhmi, jedincami 

z farmových chovov, zverou alebo zvieratami získanými krížením medzi druhmi 

a poddruhmi  a zachovanie vzácnych druhov zveri a zveľaďovanie životného prostredia.  

              Základy poľovníctva sú postavené na histórií, dodržiavaní poľovníckych 

zvyklostí,  tradícií, etike a kultúre. Týmito atribútmi sa zaoberala aj medzinárodná 

konferencia v Leviciach 12.4.2008 ako súčasť ,,Levických poľovníckych dní“. 

Aj poľovníci potrebujú poznať minulosť svojich revírov. Potrebujú mať informácie o 

početnosti výskytu a love rôznych druhov zveri, jej pôvod, rozšírenie, rast, či pokles stavov  

i bodových hodnôt a najmä o históriu poľovného revíru i celej poľovnej oblasti.  

Každý by sa mal preto snažiť o poznanie svojej  histórie. Histórie vlasti, národa, rodu,  

kraja či lokality v ktorej žije. Vedie nás k tomu múdrosť ktorá hovorí: 

,,Kto nepozná svoju minulosť, nechápe súčasnosť, netuší ani svoju budúcnosť“. 
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2. PREHĽAD LITERATÚRY 

2.1.  JELENIA ZVER 

 

2.1.1.   Ekológia jelenej zveri  

      Starostlivosť o životné prostredie (ŽP) zveri 

 

Medzi najdôležitejšie úseky poľovníckej činnosti patrí starostlivosť o poľovnú zver 

a životné prostredie, v ktorom žije. Starostlivosť o zver a jej životné prostredie zahŕňa tri 

hlavné okruhy činností. 

- zvyšovanie úživnosti a ochrana (ŽP)  zveri 

-  prikrmovanie zveri  

-  ochrana zveri. 

2.2.1.  Zvyšovanie úživnosti a ochrana  ŽP zveri 

 

Ak chceme zvyšovať úživnosť poľovných revírov a zlepšovať ŽP jelenej zveri 

potrebujeme nutne poznať potravinové návyky. Medzi základné potrebné informácie patrí 

optimálne zloženie prirodzenej potravy v jednotlivých ročných obdobiach, počet a 

dôležitosť pastevných cyklov, migrácia a mnoho ďalších viac či menej významných 

prvkov ovplyvňujúcich ŽP zveri. 

Úživnosť úzko súvisí s bonitáciou a početnými stavmi zveri. Tieto skutočnosti významne 

vplývajú na škody zverou. Nedostatkom súčasnej bonitácie patrí podceňovanie úživnosti 

poľnohospodárskych kultúr, najmä ozimín a pre zver atraktívnych biotopov ako je trvalo 

rozptýlená vegetácia (remízky, brehové porasty), porastový plášť a okraje lesných ciest, 

ktoré sú z hľadiska lesného hospodárstva nevýznamné, ale z hľadiska potravy zveri veľmi 

atraktívne. V lesnom prostredí hrá oveľa výraznejšiu rolu, čo sa týka  úživnosti, viazanosť 

na obdobie a rozsah obnovy porastov a  nezanedbateľne aj vek porastov. Doterajšia  

bonitácia je prísne viazaná na SLT . Tieto údaje majú výpovednú hodnotu ak porovnávame 

porovnateľné t.j. rovnaký vek a rôzne SLT. Diametrálne iná je úživnosť tej istej SLT  ku 

vzťahu k veku. Najmä u obnovných (rubných) porastov sa úživnosť zvyšuje 

niekoľkonásobne. A vzhľadom k tomu, že obnova porastu v priemere trvá aj 30 rokov, 
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priemerné úživnosti u tej istej SLT vzhľadom na vek nám nedávajú relevantný obraz. 

Obnova porastov a ich rôznovekosť by musela byť v poľovných revíroch rozložená plošne 

rovnomerne. Táto podmienka je dodržaná iba ojedinele. Dôvodom bola v minulosti a aj v 

súčasnosti koncentrácia pracovísk, ktorá zlacňuje výrobu v lesnom hospodárstve.  

 Azda kvôli všetkým týmto skutočnostiam by  sa mal čoraz viac pojem NKS 

nahrádzať výrazom USZ , ktorý lepšie vystihuje skutkovú podstatu stanovenia kmeňových 

stavov zveri. 

 Určovaním USZ, resp. určovaním hranice únosnosti zveri sa v súčasnosti podrobne 

zaoberá GAŠPARÍK Ľ.  spolu s kolektívom  Katedry ochrany lesa a poľovníctva na 

Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. V roku 1996 tento kolektív autorov 

publikoval jeden z praktických  spôsobov stanovenia USZ – použitie kontrolných 

oplôtkov. Tieto  úspešne používajú  napr. v Slovinsku, Rakúsku, SRN či vo Švajčiarku. Ide 

o zakladanie párových plôch (6x6 m) v lesnom poraste toho istého zloženia a typu, kde 

jedna plôška oplotená je a druhá nie je, čiže je vystavená pôsobeniu zveri. Vzdialenosť 

párových plôch od seba by nemala presahovať 20 m. Takto sa dá najlepšie v priebehu 3 

rokov zistiť rozdielnosť vývoja porastov a zistenie reálneho  poškodenia  neoploteného 

pozemku. Pri tejto metóde sa však nehovorí o konkrétnych číslach  v počte zveri, ale ide 

(ako sme už uviedli) iba o stanovenie hranice jej únosnosti. 

 V roku. publikoval Metódu konkrétneho stanovenia NKS, resp. USZ publikoval  

(GAŠPARÍK Ľ., 1998) Navrhuje, aby sa pri bonitovaní revíru vychádzalo z množstva  

potravy, ktorý ju v mimovegetačnom poraste poskytuje (takéto údaje  pre jednotlivé  SLT 

už existujú) a z množstva  potreby sušiny jednotlivých druhov zveri za toto obdobie.  

Nielenže by to dovolilo pomerne presne stanoviť konkrétny počet NKS resp. USZ, ale 

mohli by sme sa týmto vyhnúť  v súčasnosti tiež diskutabilným prepočtom hlavne jeleních 

jednotiek na srnčie resp. opačne.  

  

JKS sa zisťujú sčitovaním  zveri k 31.3. v každom revíri. Nad reálnosťou týchto  údajov sa 

už dlhší čas vedú najrôznejšie diskusie odborníkov a praktikov. Výsledky a skúsenosti 

takéhoto  spôsobu zisťovania početnosti zveri ukázali na jeho neefektívnosť, zvlášť 

v dnešných podmienkach  usporiadania a veľkosti  väčšiny revírov. 

Závažnosť riešenia tejto problematiky si treba plne uvedomiť, pretože údaj o JKS zveri je 

tým základným, od ktorého sa odvíja ostatné  poľovnícke plánovanie  (LEHOCKÝ, 1998).  
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(Richter, 2003) sa v publikácií Jelenia zver - chov, lov a potreba živín zaoberá 

problémom potreby a spotreby živín obsiahnutých v jelenej potrave. Viacerí autori v 

zahraničí i u nás rozoberajú a riešia túto problematiku prirodzenej potravy a množstva 

živín ktoré poskytuje.  Autor v tejto publikácií konštatuje, že na Slovensku nemáme tak 

úživné lesy, v ktorých by sa bez následkov a hospodárskych strát  mohlo chovať 20- 25 

kusov jelenej zveri na 1000 ha.  

Problémom NKS či USZ sú faktory:  

- škody zverou a ich únosných stavov 

- samotná prirodzená celoročná úživnosť poľovného revíru   

- zimná starostlivosť a dostupnosť prirodzenej potravy 

S problematikou NKS alebo USZ úzko súvisí aj nasledovná stať potravinových nárokov 

zveri. 

2.2.1.1.  Potravné nároky jelenej zveri  

 

Štúdiom potravných nárokov  poľovnej zveri sa už zaoberalo mnoho autorov 

(LOCHMAN, ŽILINEC, HELL, BALIŠ, FINĎO, GAŠPARÍK L. a iní). 

 

 Jelenia zver  je oportunistom až spásačom. Zloženie potravy jelenej zveri je asi 

takéto (GAŠPARÍK, Ľ., 1998):  kry a polokry 40 – 50 %, trávy 30 – 40 %, byliny 5 – 

10 %. 

 Jelenia zver obľubuje ostružiny - malinu aj černicu, púčiky i vetvičky drevín jaseňa, 

javora horského i  duba. Bukvicu, žaluď, gaštan, pagaštan i  plody ovocných stromov 

jelenia zver vždy s obľubou vyhľadáva.  Pre porovnanie, (HELL, 1979) uvádza takéto 

zloženie potravy srnčej zveri: kry a polokry 60 – 65 % , byliny 15 – 20 %, trávy 10 – 15 %. 

 Z uvedeného vyplýva určitý konkurenčný  vzťah medzi zverou jeleňou  a srnčou, 

čo musíme zohľadniť hlavne pri ich plánovanom chove. 

 Z ďalších pozoruhodných poznatkov uvedieme štúdium pastevných cyklov, ktorými 

sa podrobne zaoberal hlavne (LOCHMAN, 1985). Vo svojej knihe  Jelení zvěř z roku 1985 

popísal  priemerne 7  pastevných periód za 24 hodín. 
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Hlavnou periódou z najväčšou intenzitou a rozsahom je večerná perióda, nasleduje 

ranná, ostatné majú menej výrazný priebeh. Zver príjmu potravy venuje najviac času 

v jarnom období, najmenej v zimných mesiacoch.  

Jelenia zver sa vyznačuje  obrovskou  vitalitou, plastičnosťou a prispôsobivosťou sa 

prostrediu. Jej energetické nároky sú nižšie ako u srnčej zveri, ako aj jej potravinová 

základne je  širšia. Dokáže a potrebuje spracovať podstatne väčšie množstvo hrubej 

vlákniny (LOCHMAN, 1985). Preto sa dokázala adaptovať aj v menej vhodnom prostredí 

súvislých listnatých a ihličnatých lesoch. Srnčia zver  v prepočte na 1 kg živej hmotnosti 

takmer dvojnásobnú energetickú potrebu ako zver jelenia. 

 

(LOCHMAN, 1985).   

Srnčia zver: 60 g sušiny . 1 kg ž.h.-1 
                                                                                           

Jelenia zver: 34 g sušiny . 1 kg ž.h.-1 
 

Základom správnej výživy je poznanie nielen potravných nárokov zveri ale aj výživových 

hodnôt jej prirodzenej potravy. (RAJSKÝ, VODŇANSKÝ, POLÁČIKOVÁ, 2010) sa 

zaoberal vegetáciou, ktorá poskytuje voľne žijúcej prežúvavej zveri v zimnom aj letnom 

období významný zdroj živín. Keďže jednotlivé časti drevín dosahujú rozdielnu výživnú 

hodnotu zistili, že čím ďalej od konca konárika, tým sa zvyšuje podiel drevnatej málo 

stráviteľnej hmoty.  Letorasty – konáriky bohatšie na dusíkaté látky pochádzajú z drevín: 

vŕba, hrab, javor, jaseň, osika a výživným potravným zdrojom v zime je aj ostružina, 

konkrétne jej listy, ktoré zver vyhľadáva. Najvyšší obsah bielkovín je obsiahnutý v 

púčikoch, napr. pri púčikoch bazy je to až 26,7 %.  Pomer vápnika a fosforu (Ca : P) je 

nevyhovujúci - dosahuje hodnoty približne 10:1. Optimálny pomer Ca a P v dennom 

príjme prežúvavej zveri by mal byť pritom maximálne 2:1, teda 5- až 7-krát užší ako pri 

samotnom odhryze. Zver získava organický fosfor, z plodov a semien, ktoré sú jednak 

energeticky bohaté a zároveň obsahujú aj značný obsah tejto minerálnej látky. Obsah tuku 

sa pohyboval v analyzovaných drevinách od najnižšej hodnoty 2 % v prepočte na sušinu, 

až po extrémnych 9,9 % pri koncových termináloch jedle, a 9,2 % pri púčikoch bazy, čo je 

viac ako napríklad pri zrne kukurice, ktoré dosahuje v sušine 4,5 % tuku. Zaujímavé je 

zistenie, že mladá smreková kôra dosahuje porovnateľný alebo väčší podiel tuku ako 

kukuričné zrno. To vysvetľuje dôvod lúpania smrekových porastov a čiastočne vyvracia 

teóriu a názor, že zver to robí zo zlozvyku, stresu a podobne.  
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Tabuľka priemerných obsahov živín (%) v sušine vybraných druhov  

prirodzenej rastlinnej potravy. 

Druh potravy                       Sušina Dusíkaté látky Vláknina Tuk výťaž látky   Popol. 

Baza                     púčik           29,7       26,7           14,6           9,2    44,7          4,8  

Ostružina               list               40,3        13,3           20,1          3,9    56,9          5,8  

Vŕba konárik      10cm              51,4       13,4            27,1         5,6    50,4          4,5  

Hrab konárik     10 cm              42,3       12,7            25,7          4,0    45,8         3,0  

Javor    konárik 10 cm              52,9       10,5             22,6         2,0    51,8         5,1  

Jaseň konárik   10 cm                 54,3       11,5            20,6        2,5    59,7         5,2  

Topoľ osika      10 cm                 62,4      11,5           38,2          6,9    41,9         5,9  

Buk     konárik  10 cm               55,4       8,6             41,0          1,2    44,9          4,2  

Buk           púčik                          42,3       12,7           25,7         4,0    54,6         3,0  

Buk            plody                         89,0       16,1           20,2        30,0   25,5        4,0  

Dub        konárik 10 cm               61,3       7,7             36,2         2,0   49,1         3,8  

Jedľa      konárik 10 cm               47,6       7,8             22,2         9,9    50,7        3,1  

Smrek     kôra                               38,4       4,0            26,6          4,9    59,8        4,9  

Smrek      konárik10 cm                42,5       7,3            35,0         5,6    47,1        5,1  

Ruža          plody                           49,5       6,3            27,9         2,1    58,8        4,7  

Trnka        plody                           37,3        6,4           19,3          4,6    65,3        4,4  

| 

 (ŽILINEC a kol., 1994) zistili, že srnčia zver je  na živiny, najmä na dusíkaté látky 

náročnejšia a neprijíma toľko vlákniny ako zver jelenia. Na základe tohto poznatku sa dá 

veľmi jednoducho určiť  jedna z príčin obrovského rozmachu jelenej zveri, ktorá je k stále 

sa meniacim prírodným  a potravným podmienkam podstatne prispôsobivejšia ako zver 

srnčia. Jelenia zver nemá problém sa presúvať za potravou na veľké vzdialenosti na rozdiel 

od zveri srnčej, ktorá je ,,vernejšia svojmu stanovišťu". Obidva druhy majú svoje letné aj 

zimné stanovištia. Ale u obidvoch druhov sa potvrdili dva  typy jedincov (túlavý - 

migračný typ a typ verný stanovišťu). U jelenej zveri sú zmeny stanovišťa 

niekoľkonásobne výraznejšie. Bol zaznamenaný pohyb na 30 až 50 km a v ojedinelých 

prípadoch aj viac. 

Medzi jeleňou a srnčou zverou je pomerne silný konkurenčný tlak. Pre samotný Považský 

Inovec bola dlhodobý problém, že bol oblasťou srnčou, čo bolo viac postavené na histórií 

ako na realite. Je viac ako pravdepodobné, že  chovatelia v jednotlivých revíroch sa budú 
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radšej venovať  chovu jelenej zveri, ktorá je atraktívnejšia a po trofickej stránke menej 

náročnejšia a v súčasnosti z pohľadu ekonomiky aj lukratívnejšia ako zver srnčia. Táto 

diskusia však v roku 1997 ukončila vyhláška MP SR č. 91/1997, ktorá  časť Považského 

Inovca, ale i  niektoré ďalšie pohoria prebonitovala do oblasti s chovom jelenej zveri. 

Nakoľko bol tento krok správny ukáže budúcnosť. S určitosťou možno tvrdiť, že to bol 

krok ku realite a nie od nej. Dôkazom sú nielen stavy jelenej zveri ale aj veľmi slušné 

bodové hodnoty a počty  medailových trofejí najmä od roku 1990. viď. príloha č. 14 a 15.  

Tieto ukazovatele je možné porovnať s inými jeleními poľovnými oblasťami vyhlásenými 

pred účinnosťou tejto Vyhlášky.  

 

2.2.1.2.   Ohryzové a plodonosné dreviny 

 

  Úživnosť prostredia je najmä v nižších polohách vysoká. Je to dané tým, že sa tu 

buď vyskytujú viac etážové porasty, ktoré celoročne poskytujú zveri potravu, alebo je v 

týchto skupinách lesných typov (SLT) vrstva krov alebo hojný výskyt černice.  Keď sa  

jelenia zver v zime koncentruje do týchto polôh a zimná produkcia potravy je v týchto 

porastoch dostatočná, zver tu nachádza vhodné trofické podmienky aj v zime bez toho, aby 

dochádzalo k výraznejšiemu poškodzovaniu porastov. Ide tu väčšinou o SLT  FQ a CQ ale 

celý lesný vegetačný stupeň (LVS) dubový patrí medzi najúživnejšie. V týchto častiach 

revíru jelenia zver chodí ku krmelcom na objemové krmivo iba v ak prípadne dlhodobo 

väčšieho množstva snehu. Zimnú úživnosť lesného prostredia tu vhodne dopĺňajú 

ohryzové dreviny. V mladinách sú to najmä vŕby.  Z plodonosných drevín sa často 

vyskytuje pagaštan konský, gaštan jedlý, plané jablone a hrušky. Tieto dreviny plodia 

takmer každoročne. Ak je aspoň priemerná úroda duba (každý tretí rok) a v revíroch je 

dostatočný výskyt starších dubových porastov, zver prezimuje vo veľmi dobrej kondícií. 

Iba vysoká vrstva snehu môže spôsobiť, že sa ku žaluďom zver ťažšie dostáva.  

Na zvýšenie úživnosti holých bučín (Fp) vo vyšších polohách je potrebné zakladať 

ohryzové plôšky z mäkkých listnáčov, ktoré sa sprístupnia po 3 rokoch, keď už poskytujú 

dostatok ohryzovej hmoty (Hell, 1979). Základom je v týchto polohách dostatočné 

množstvo kvalitného objemového krmiva a krmelcov na miestach, kde sa v zimnom 

období zdržiava zver. Dôležité je, aby lúky boli pokosené včas, teda ešte pred kvitnutím, 

kedy má tráva najviac živín. Kvalitné usušenie, a uskladnenie musia byť samozrejmosťou. 

Ak sú lúky podsiate ďatelinkou, berie zver takéto objemové krmivo ešte radšej. Niekedy, 
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keď narastie na lúkach druhá kosba (otava)  a podarí sa ju pozbierať, berie túto potravu 

zver ako prvú. Za veľmi vhodné sa osvedčilo pokosenie ovsa na zeleno v mliečnej zrelosti. 

Semenné roky sú u buka  zriedkavejšie ako u duba. Vyskytujú sa zväčša dva za decénium. 

Rodiace bukové porasty začne zver navštevovať už počas jelenej ruje, čo poľovníci často 

využívajú nielen na pozorovanie, ale aj na lov výradových i lovných jeleňov.  

Keďže ohryzové i plodonosné dreviny sa v lesných revíroch nachádzajú už vo 

vyššom veku, je potrebné zakladať nové plochy, aleje ale aj výsadby plodonosných drevín. 

Starostlivosť sa dá zlepšiť aj  postupným zrúbavaním mäkkých listnáčov v zimnom 

období. 

V nižších aj vyšších polohách medzi veľmi dôležité prvky patrí správne 

rozmiestnená ťažba dreva, kde zostáva koruna, alebo prerezávka, s celými jedincami na 

zemi.  Medzi najvhodnejšie dreviny patrí dub, javor, jaseň, vŕby. Jedna z mnohých výhod 

je, ak  vlastník lesa spravuje aj výkon práva poľovníctva. Vetvičky a konáriky z drevín sú 

základný prvkom potravy nielen jelenej ale aj srnčej, muflonej a danielej zveri.  

 

2.2.1.3.   Lúčky a pasienky pre zver 

 

V poľovnom revíry Dubiská ale aj v celom Považskom Inovci sú predovšetkým  

lesné lúčky, na ktorých sa dorába seno do krmelcov v nižších polohách. Je to najmä z 

dôvodu dostupnosti techniky. Väčšina lesných lúk v nižších polohách je dobre 

obhospodarovaná. Lúky sa pravidelne kosia a čistia. Poskytujú dostatok potravy najmä na 

jar a začiatkom leta. Je potrebné, aby sa každú jar lúky vybránili z dôvodu prípravy na 

kosbu, lebo diviačia zver na jeseň a jar rozrýpe lúky. Prihnojovanie lúk liadkom alebo 

hnojivom NPK sa nerobí z ekonomických dôvodov, čo je chyba. Na zabezpečenie 

potrebného množstva krmiva na zimu je potom potrebné kosiť a obrábať viac lúk, čo sa 

naopak negatívne odráža v ekonomike. Je potrebné každoročné vápnenie lúk z dôvodu 

uvoľnenia živín ako aj pre zníženie kyslosti horských lúk. V revíroch najmä v tých, čo 

hraničia s rozsiahlymi územiami poľnohospodárskej pôdy je väčší podiel neudržiavaných 

lúk, zarastajúcich burinou a krovím. Vyššie položené lúky a pasienky v polohách nad 600 

m.n.m. by sa dali charakterizovať a zaradiť ako podhorské. V minulosti sa tieto lúky 

prestali obhospodarovať. Udržiavala si ich vlastne lesná zver. V poslednom decéniu sa 

zvyšuje počet aj výmera obhospodarovaných podhorských lúk. Je to z niekoľkých 

dôvodov. Obhospodarovaním lúk klesajú vlastníkom lesa škody zverou na lesných 
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kultúrach.  Zároveň to znamená znížené náklady na ochranu lesa. Pri požiadaní dostáva 

obhospodarovateľ dotáciu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Zver má celoročne 

dostatok kvalitnej  potravy. V období jelenej  ruje sú  tieto lúky vyhľadávané jeleňou 

zverou.  Je to lesnícky, poľovnícky a ekonomicky výhodný kruh. Nemenej podstatné a 

dôležité je, že takáto voľná plocha je aj významným krajinotvorným prvkom zvyšujúcim 

druhovú pestrosť celého ekosystému. 

 

2.2.1.4.   Políčka pre zver 

 

Zakladanie a obhospodarovanie políčok pre zver je prácnejšie a nákladnejšie. 

Výmera políčok a lúk by mala predstavovať 0,8 % z  výmery poľovného revíru a mali by 

byť  oplotené a sprístupniť sa až po dozretí úrody.  Najčastejšie na nich pestujeme 

obiloviny (ovos, pšenica). Topinambur, ktorý je pre zver veľmi obľúbenou plodinou, ktorú 

zatiaľ v tomto revíry nevyskúšali. Niekoľko pokusov založiť políčko na neoplotenej ploche 

zničila  diviačia zver. Topinambur je nenáročný na stanovištné podmienky a rastie aj na 

zamokrených pôdach. Okrem toho sú jeho hľuzy výborným dužinatým krmivom, 

prístupným hlavne pre diviačiu zver, ktorá si ich dokáže vyrývať z pôdy. Pre sprístupnenie 

tohto krmiva ostatným druhom zveri je potrebné hľuzy vyorávať. 

 

2.2.2.  Prikrmovanie zveri  

2.2.2.1.Krmivá 

 

Krmivá pre zver treba kombinovať a zostavovať tak, aby zver dostávala všetky 

živiny v potrebnom pomere a množstve. Ich rozmiestnenie v revíry má zohľadňovať zimné 

stanovištia zveri. 

Veľmi vhodným prirodzeným objemovým krmivom je letnina, ktorá má oveľa 

vyšší obsah živín ako seno (RICHTER, 2003). Autor diela Jelenia zver - chov lov a 

potreba živín uvádza za optimálny pomer sena k letnine 2 : 1. Keďže  získavanie letniny je 

prácnejšie, má letnina v objemových krmivách malé zastúpenie, čo je veľkou chybou. 

Musíme si uvedomiť, že letnina je nielen potrava prirodzená ale aj lacná. Najčastejšie sa na 

letninu používajú mladé jednoročné výhonky rakyty a  topoľa. Medzi najobľúbenejšie 

patria výhonky malín, ale aj mladej žihľavy.  Najčastejšie sa v krmelcoch prikrmuje 
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lúčnym senom, ďatelinou a ovsom pokoseným na zeleno. Niekedy sa do kŕmidiel dáva 

seno menej kvalitné. Problém vzniká vtedy, ak nastáva najvhodnejší čas zberu, to je vtedy 

keď dorástli aj spodné vrstvy lúčneho porastu, tráva je pred kvitnutím, ale počasie je 

nestabilné. Tu sa musí hospodár rozhodnúť, či ešte počká s kosbou a riskuje miernu stratu 

kvality, ak pozbiera včas, alebo pokosí včas ale tráva, alebo už takmer usušené  seno 

zmokne. Moderný spôsob prikrmovania senážovaním , čiastočne toto riziko znižuje. Je 

chybou, ak v krmelcoch menej kvalitné seno zostane viac ako jednu zimu. Kvalitnému 

senu, či otave navadia ani dva roky čakania na silnejšiu zimu, keď začne zver krmivo brať. 

Je neprípustné, aby v  niektorých kŕmidlách seno zostávalo aj niekoľko rokov. V tuhých 

zimách síce jelenia zver konzumuje aj takéto, avšak  jeho výživná hodnota je takmer 

nulová. V mnohých revíroch sa prikrmuje viac jadrovými ako objemovými krmivami, aj 

keď je už všeobecne známe, že zver musí mať k dispozícii aj dostatok vlákniny. Pri jej 

nedostatku v krmive dochádza k prekysleniu žalúdka, tráviacim poruchám,  hnačkám až k 

úhynu. Zver si nedostatok vlákniny potom kompenzuje zvýšeným obhryzom, a tým môže 

spôsobovať škody na lesných porastoch. Najčastejšie sa z jadrových krmív podávajú 

obiloviny (pšenica, jačmeň), menej kukurica, tá je ale najobľúbenejšia a aj najlepšie 

stráviteľná. Veľmi často sa podáva obilný odpad. Nevadí, ak sa jedná o zlomky z čističiek 

obilia.  Na dužinaté krmivá sa pri prikrmovaní zveri väčšinou zabúda. Medzi 

najatraktívnejšie patrí cukrová repa. Má vysoký obsah cukrov, to  spôsobuje nižší bod 

mrznutia. Repu berie zver aj počas mrazov a aj po nich. Často sa na prikrmovanie 

používajú odrezky z repy, ovocné výlisky a najmä siláž. Ak sa počas zimy prikrmuje 

dužinatým krmivom, zver má potom na jar  menšie problémy s prechodom zo suchej paše 

na šťavnatú. Je dôležité, aby mala zver počas celého roka prístup ku soliskám, najmä však 

na jar počas prechodu na zelenú pastvu. Vtedy je dobré pokladať menšie kúsky soli aj na 

lúky, ktoré zver navštevuje v jarnom období. Za najdôležitejší aspekt zimného 

prikrmovanie je potrebné považovať pravidelnosť prikrmovania, rovnomerné a potrebné 

rozloženie krmív a ich kvalita.  

 

2.2.2.2.   Kŕmne zariadenia 

Podľa najnovších  zásad plánovania starostlivosti o zver uvedených vo vyhláške 

 č.344/2006 § 35 Postup a zásady plánovania starostlivosti o zver treba v poľovných 

revíroch vybudovať tieto zariadenia:  
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a) na každých začatých 15 kusov raticovej zveri okrem diviačej jedno krmovisko, ktoré je 

vybavené 1 kŕmidlom na objemové krmivo a zastrešeným válovom na jadrové krmivo a pri 

chove vo zvernici aj malou silážnou hrobľou a 3 až 4 prikrmovacími zariadeniami na jej 

podávanie a jedným válovcovým soľníkom; na každé 3 kusy až každých 6 kusov raticovej 

zveri jeden soľník vrátane soľníkov na krmoviskách,  

b) v revíri s chovom diviačej zveri na každých 500 ha jedno krmovisko na jadrové krmivo 

a Počet a rozmiestnenie kŕmidiel na objemové krmivo musí byť vyhovujúci. Tieto 

požiadavky RR  Dubiská na Kulháni spĺňa.   V nižších polohách, kde zver berie krmivo iba 

počas najsilnejších zím s vysokou prikrývkou snehu sa vyskytuje jeden veľkokapacitný 

krmelec. Ostatné krmelce sú vybudované vo vyšších polohách, pretože sa nám to  

osvedčilo po vzore poľovníkov z horských oblastí v Rakúsku. Jelenia zver aj napriek tomu, 

že má v čase núdze v nižších polohách dubového pásme lepšie podmienky, radšej zostáva 

vo vyšších polohách, ak tam má dostatok kvalitného objemového krmiva. Dôvodom sú dva 

aspekty. Zver si radšej vyberie pokoj vo vyšších polohách, ako vyrušovanie a časté 

návštevy v pásme duba s  lepšími a pestrejšími tofickými  podmienkami. Druhým 

aspektom je počet slnečných dní a množstvo energie získané zo slnka. Počet slnečných dní 

vzrastá priamoúmerne s nadmorskou výškou. Preto jelenia zver vyhľadáva vyššie teplé, 

záveterné polohy a vyhýba sa chladným, mrazovým, hmlistým a inverzným lokalitám.   

Počet kŕmidiel na jadrové krmivo je nedostatočný. Válovčeky sa buď kombinujú 

s kŕmidlami na objemové krmivo, alebo sú len voľne položené a nezastrešené, takže 

krmivo v nich vlhne. Toto je však ten lepší spôsob prikrmovania jadrovým krmivom, 

pretože v mnohých revíroch sa ešte stále prikrmuje tak, že krmivo pre zver sa sype voľne 

na zem. Ide hlavne o obilný odpad . Takýmto spôsobom sa veľa krmiva v nepriaznivom 

počasí znehodnotí (zver veľa krmiva  pošliape a znečistí). Takéto krmivo je často nahnité, 

plesnivé a zver po jeho skonzumovaní môže vážne ochorieť, alebo aj uhynúť. Tieto 

„krmoviská“ môžu byť aj zdrojom parazitických chorôb, pretože sa tu koncentruje veľké 

množstvo zveri a to nielen v zime, ale aj v iných ročných obdobiach, keďže zvyšky krmiva 

sa po zime neodstraňujú. Plesnivé krmivo obsahuje aflatoxíny, ktoré sa cez mäso zveri 

dostávajú do ľudského organizmu, pre ktorý sú nebezpečné. 

Kŕmne zariadenia na uskladňovanie a podávanie dužinatého krmiva sa v sledovanej 

časti záujmovej oblasti nevyskytujú. Dávno doporučované pivnice alebo hroble na 

dužinaté krmivo (zemiaky, mrkva, repa) nie sú vybudované a krmivo sa podáva tiež voľne 
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na bylinný kryt so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré sú spomenuté u jadrových 

krmív. 

V revíri je dostatočný počet soľníkov. V celkovom spôsobe prikrmovania sa 

väčšinou upúšťa od centrálnych krmovísk. Kŕmne linky sa nahrádzajú rozptýlenými 

jednotlivými kŕmidlami. Väčšinou sa jedná o kŕmidlá na objemové krmivo. Veľmi málo je 

vybudovaných kŕmidiel na jadrové krmivo a nie sú takmer žiadne kŕmne zariadenia na 

dužinaté krmivo.  

 
 

2.2.3.    Ochrana zveri  

 

Keďže najväčší prirodzený nepriateľ - vlk, sa v záujmovej oblasti v súčasnosti 

nevyskytuje, patrí medzi najvýznamnejších predátorov jelenej zveri - najmä jelienčat rys. 

Škody spôsobuje najmä v zimnom období, po napadnutí väčšej vrstvy snehu a ojedinele aj 

v lete po uliahnutí mláďat. Rys loví z jelenej zveri iba slabšie, choré a postrieľané kusy. 

Ochrana pred prirodzenými nepriateľmi, slabších kusov jelenej zveri a  najmä srnčej zveri, 

sa sústreďuje na likvidáciu líšok a túlavých psov. 

Ochrana zveri proti chorobám je dostatočná z viacerých dôvodov. Jedným z nich 

je správne  prevádzaný selektívny odstrel. V revíroch je potrebné loviť prednostne zver 

chorú, poranenú a slabú. V RR Dubiská platí nepísaná zásada, že za chovný kus sa 

považuje jelienča po vyvrhnutí ťažšie ako 40 kg a jelenica ťažšia ako 80 kg. Veľmi 

dôležité je, že na jar sa vykonáva dezinfekcia kŕmnych zariadení. Zvyšky krmív s kopami 

trusu zo zimy na zemi v okolí kŕmnych plôch sa odstraňujú a zakopávajú a miesta okolo 

krmelcov sa vápnia nehaseným vápnom. V posledných rokoch boli vykonané odčervovacie 

akcie, a to tak, že sa zveri do jadrového krmiva podávali antihelmintiká Rafendazol, 

Premix, Cermix. 

Keďže klimatické podmienky v oblasti sú pre zver priaznivé, ochrana pred 

poveternostnými vplyvmi (napr. odhŕňanie snehu) väčšinou prichádza do úvahy iba 

ojedinele. 

Pri ochrane proti ostatným antropogénnym vplyvom je veľkým negatívom 

najmä ponechávanie starých oplotení, ktoré už neplnia svoju funkciu a sú stálym 

nebezpečenstvom pre zver. Zver sa do  starého pletiva zamotá, následkom čoho uhynie. 
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Šance poľovníkov pri ochrane zveri proti pytliakom sa v porovnaní s minulosťou 

zlepšujú.  Je to z dôvodu dobrej spolupráce s políciou , ale aj prísnejšími zákonmi za 

pytliactvo a nedovolené ozbrojovanie. 

 

2.3. Ochrana proti škodám spôsobeným zverou v lesnom hospodárstve  

 

Únosné a les nepoškodzujúce stavy lesnej zveri sú súčasťou lesného prostredia a 

bohatstvom Slovenskej republiky. Približne 50% potravy voľne žijúcej divej zveri tvoria 

lesné dreviny a kry. Uspokojenie týchto potravinových potrieb zveri v značnej miere závisí 

od dobrej spolupráce vlastníka lesa, užívateľa a poľovníckeho obhospodarovateľa. Je 

ideálne, ak je to jedna osoba alebo subjekt, ktorý má jeden spoločný cieľ. Škody zverou na 

lesných spoločenstvách boli sú a aj budú. Správnym obhospodarovaním lesa a dobrou 

spoluprácou sa dajú minimalizovať, a to by mal byť spoločný cieľ. Dobre načasovaná 

ťažba dreva drevín dub, javor, jaseň, vŕba, alebo prerezávka s prevahou mäkkých listnáčov 

na  vhodnej lokalite, v čase núdze, uspokoja vlákninovú  potrebu zveri. Odlákajú zver od 

obnovovaných plôch, kde môže spôsobiť výrazné škody.  

Je samozrejmosťou, že musia byť správne spočítané JKS a vypočítané NKS, dodržané 

množstvo a kvalita krmiva v krmelcoch.  Nesmie sa prekyselovať žalúdok zveri 

prikrmovaním nekontrolovaného  množstva jadrového krmiva.  

 Medzi najzávažnejšie škody, ktoré spôsobuje najmä jelenia zver v lese patrí  ohryz 

letorastov a terminálov  mladých porastov a  lúpanie kôry v starších lesoch (ŠVARC., 

1981). Pri lúpaní vznikajú škody vážnejšieho rozsahu, lebo kvalita jedinca je trvale 

poškodená. 

Čo sa týka ochrany, je okrem biologickej ochrany tento úkon spojený s so zvýšenými 

finančnými vkladmi vlastníkov alebo obhospodarovateľov lesa.  

 

 

2.3.1.     Biologická ochrana 

 

Cieľom biologickej   ochrany je usmerniť záujem o potravu raticovej zveri 

požadovaným smerom. Ide o to, aby sme zveri ponúkli dostatok potravy na tých rastlinách 

a plodinách, ktoré nie sú predmetom hospodárenia v prospech človeka (ŠVARC , 1981). 
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Napríklad koruny stromov po ťažbách, alebo pestovných zásahoch. Tento spôsob ochrany 

sa prakticky kryje  s prirodzeným zvyšovaním  úživnosti  lesných revírov. 

 

2.3.2.   Mechanická ochrana 

 

 Môžeme ju rozdeliť na celoplošnú a individuálnu. Medzi najčastejšie používanú 

celoplošnú ochranu patria rôzne druhy   oplôtkov. Ich vybudovanie je nákladné a vyžaduje 

si pravidelnú kontrolu a údržbu (HELL, 1990).   Ideálna veľkosť  oplôtku  je 0,5 ha, 

pričom  by sa nemali nachádzať v miestach trvalých stanovíšť zveri, prípadne  na okrajoch  

lesa, kadiaľ  zver prechádza z lesa na pašu. Nesmieme zabúdať ani na odstraňovania 

starých oplotení (ŠVARC, 1981). Problémom  oplôtkov je ale aj skutočnosť, že sa v 

najvhodnejšom čase pri najväčšej úživnosti, ohradzuje časť revíru. Takéto plochy by mali 

byť z výmery  revíru odpočítané.  Na druhej strane vznikajú lesnému hospodárovi nielen 

náklady na výstavbu, údržbu a likvidáciu oplôtkov, ale aj na vyžínanie (na takto 

oplotených  plochách je oveľa drahšie). Na neoplotenej ploche významnú časť vegetácie 

spasie zver, preto sa viac a častejšie používa individuálna ochrana náterom.  

Pri celoplošnej ochrane sa začínajú používať moderné druhy audiovizuálnych 

odplašovačov pracujúcich na princípe rôznych drôtených prekážok nainštalovaných 

v priechodoch pre zver, ktoré sú napojené na samotné odplašovače.   

 Pri individuálne ochrane  sú to najmä  rôzne druhy  ohrádok, zábalov na kmene  

jednotlivých  stromov. Mladé sadenice sa chránia rôznymi druhmi obalov z PVC a plastu. 

Na ochranu  terminálov mladých stromčekov pred ohryzom sa používajú manžety z plastu 

(HELL, 1990). 

2.3.3.  Chemická ochrana  

Najčastejšie sa používajú  najmä  čuchové odpudzovače, repelenty, tukové a dechtové 

nátery (ŠVARC, 1981). Chemická ochrana je najčastejšie používanou v lesnom 

hospodárstve. Je relatívne lacná a rýchla. Jednotlivé ochranné preparáty treba striedať, aby 

si na ne zver nezvykla. Nič nemôže byť horšie, ako keď natretú sadenicu odhryzne zver. 

Máme škodu na sadenici, nákladoch na materiál a mzdách. Zároveň nemáme prírastok a 

poškodzujeme zdravie zveri a cez jej mäso aj naše.  

Chybou našej legislatívy je, že ochrana je vecou vlastníka pôdy, nie poľovného 

obhospodarovateľa. Na jednom subjekte v Nemecku si lesník na jednej strane a poľovník 

na druhej zadefinovali hospodárske dreviny (dub, buk, jaseň). O ich ochranu sa staral 
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poľovník. Bolo jeho vecou, koľko má zveri, koľko ho bude stáť ochrana a ako ju urobí.  

Tento systém by bol vhodnejší aj u nás všade tam, kde poľovné a lesné hospodárenie 

nespadá pod jeden subjekt.  

 

2.4. Chovateľský cieľ  a  kvalita poľovníckeho hospodárenia 

  

V zmysle  novej Vyhlášky č. 344/2009 ku Zákonu 274/2009 podľa § 24  je chovateľským 

cieľom v chove raticovej zveri  dosiahnutie skutočných jarných kmeňových stavov k 31. 

marcu (ďalej len "jarný kmeňový stav"), ktoré sú zhodné s normovaným kmeňovým 

stavom zveri v danom poľovnom revíri, pri dosiahnutí plánovaného pomeru pohlavia, 

plánovanej vekovej a pohlavnej štruktúry populácie a plánovanej vekovej štruktúry samčej 

zveri. 

 Úroveň kvality poľovníckeho hospodárenia hodnotí poradný zbor a chovateľská rada 

podľa kritérií určených poradným zborom osobitne za každý poľovný revír a pre každý 

druh zveri. 

 

2.4.1  Pre jeleniu zver je  vo Vyhláške 344/2009 - § 25 stanovený nasledovný 

chovateľský cieľ: 

1) Plánovaný pomer pohlavia jelenej zveri je 1:1, najviac 1:1, 2 v prospech jeleníc. 

(2) Plánovaná veková a pohlavná štruktúra populácie je 40 % jeleňov, 40 % jeleníc a 20 % 

jelenčiat. 

(3) Plánovaná veková štruktúra jeleňov je takáto: 

a) I. veková trieda - ročné a dvojročné jelene 23 %,  

b) II. veková trieda - trojročné až šesťročné jelene 32 %,  

c) III. veková trieda - sedemročné až desaťročné jelene 25 %,  

d) IV. veková trieda - jedenásťročné a staršie jelene 20 %. 

(4) Ak sú dosiahnuté chovateľské ciele podľa § 24, plán odstrelu jelenej zveri predstavuje 

30 % z normovaného kmeňového stavu, štruktúra plánu lovu je : 

 34 % jeleňov, 36 % jeleníc a 30 % jelenčiat.  

Z plánu odstrelu jeleňov treba v I. vekovej triede uloviť 40 %, II. vekovej triede 30 %, III. 

vekovej triede 10 % a vo IV. vekovej triede 20 % pri zachovaní kritérií selektívneho 
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odstrelu. Úhyn dospelej zveri v čase lovu sa započíta do plnenia plánu lovu a odstrel sa 

úmerne zníži. 

(5) Prevod prírastku jelenej zveri z predchádzajúceho roku sa v pláne chovu a lovu tejto 

zveri vykonáva takto: 

a) celý počet jelienčat zistených k 31. marcu sa rozdelí na polovicu,  

b) 50 % jelienčat sa presunie do I. vekovej triedy jeleňov,  

c) 50 % jelienčat sa presunie do kategórie jeleníc,  

d) 50 % jeleňov I. vekovej triedy bez presunutého počtu jelienčat sa presunie do II. 

vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy a z III. vekovej 

triedy sa presunie 25 % do IV. vekovej triedy. 

(6) Ak je v kmeňovom stave prevaha jeleníc a mladej zveri, treba úmerne zvýšiť ich 

odstrel a obmedziť lov jeleňov II. a III. vekovej triedy. Ak sú kmeňové stavy jelenej zveri 

v revíri vyššie ako normované, treba loviť viac zveri, ako je ročný prírastok, pričom treba 

loviť intenzívnejšie jelenice a jelenčatá. Ročný plán odstrelu sa v takomto prípade vypočíta 

podľa vzorca 

 

         (JKS - NKS) 

O = P + ---------------,  

             D 

 

kde 

O - ročný odstrel v kusoch,  

P - očakávaný ročný prírastok v kusoch,  

JKS - skutočný jarný kmeňový stav v kusoch,  

NKS - normovaný kmeňový stav v kusoch,  

D - počet rokov, za ktoré sa má dosiahnuť normovaný 

stav. 

 

(7) Údaje do vzorca treba každoročne aktualizovať a údaj D sa každý rok počas redukcie 

znižuje o jeden rok. 

 

(8) Ak je skutočný stav zveri v revíri nižší ako normovaný, loví sa menej zveri, ako je 

prírastok, a na prechodný čas treba znížiť intenzitu lovu samičej zveri. Plán odstrelu sa v 
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takomto prípade vypočíta podľa vzorca 

         (JKS - NKS) 

O = P - --------------- .  

             D 

 
 

2.4.2.  Pre mufloniu zver je  vo Vyhláške 344/2009 - § 28 stanovený nasledovný 

chovateľský cieľ: 

 

(1) Plánovaný pomer pohlavia muflonej zveri je 1:1, najviac 1:1, 2 v prospech muflónic. 

Plánovaná veková a pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je 40 % muflónov, 

40 % muflónic a 20 % vlaňajších muflónčat s miernou prevahou samčekov. Plánované 

vekové zloženie muflónov v normovanom kmeňovom stave je takéto: 

a) I. veková trieda - ročné a dvojročné muflóny 47 %,  

        b) II. veková trieda - trojročné až päťročné muflóny 42 %,  

      c) III. veková trieda - šesťročné a staršie muflóny 11 %. 

 

(2) Prevod prírastku muflonej zveri z predchádzajúceho roku a samčej zveri do vyšších 

vekových tried sa vykoná takto: 

                       a) celý počet muflónčat zistených k 31. marcu sa rozdelí na polovicu,  

           b) 50 % muflónčat sa presunie do I. vekovej triedy muflónov,  

c) 50 % muflónčat sa presunie do kategórie muflónic,  

                             d) 50 % muflónov I. vekovej triedy bez presunutého počtu muflónčat sa 

presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 33 % do III. vekovej triedy. 

 

(3) Ak sa skutočný stav muflonej zveri v revíri rovná normovanému a ak jeho štruktúra 

zodpovedá členeniu uvedenému v odseku 1, musí sa ročný odstrel rovnať ročnému 

prírastku, ktorý je asi 30 % z kmeňového stavu; úhyn dospelej zveri v čase lovu sa započíta 

do plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníži. 

 

(4) Z celkového plánu lovu muflóny majú predstavovať 33 %, muflónice 35 %, muflónčatá 

samčieho pohlavia 15 % a muflónčatá samičieho pohlavia 17 %. Štruktúra plánu lovu 

muflónov musí byť takáto: I. veková trieda 50 %, II. veková trieda 10 %, III. veková trieda 

40 %.  

 

(5) Ak skutočný stav zveri v revíri nezodpovedá normovanému stavu, postupuje sa 

obdobne ako pri plánovaní jelenej zveri 
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Muflonia zver je zverou spoločenskou, žije v čriedach. Patrí do trofickej skupiny spásačov. 

Spomedzi všetkých druhov zveri, zastúpenie tráv je u tejto zver najvyššie (HELL, 

SLAMEČKA, GAŠPARÍK, 2008). Veľmi dobre vie využiť aj väčšie množstvo vlákniny 

na rozdiel od srnčej zveri. Z ekonomického pohľadu majú škody v lesnom hospodárstve 

dve strany. Na jednej strane je to zmenšenie prírastku, a zhoršenie zdravotného stavu a 

kvality dreva. Na druhej strane muflonia zver pri väčšom rozšírení významným spôsobom 

znižuje až eliminuje zastúpenie pre ňu zaujímavých drevín.  Dokáže spôsobiť vysoké 

škody odhryzom, najmä mladých a mäkkých drevín. Medzi najatraktívnejšie patria hlavne 

cenné listnáče javor, jaseň a dub.  

 

2.4.3. Pre srnčiu zver je vo Vyhláške 344/2009 - § 26 stanovený nasledovný 

chovateľský cieľ : 

(1) Plánovaný pomer pohlavia srnčej zveri je 1:1, najviac 1:1, 2 v prospech sŕn. Plánovaná 

veková a pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je približne 40 % srncov, 40 

% sŕn a 20 % vlaňajších srnčiat. Plánované vekové zloženie srncov v normovanom 

kmeňovom stave je takéto: 

a) I. veková trieda - ročné srnce 18 %,  

b) II. veková trieda - dvojročné až päťročné srnce 54 %,  

c) III. veková trieda - šesťročné a staršie srnce 28 %. 

 

(2) Prevod prírastku srnčej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto: 

a) prírastok sa rozdelí na polovicu,  

1. 50 % sa presunie do I. vekovej triedy srncov,  

2. 50 % sa presunie do kategórie sŕn,  

 

b) I. veková trieda srncov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. 

vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy. 

 

(3) Ak sa skutočný stav srnčej zveri v revíri rovná normovanému a ak jeho štruktúra 

zodpovedá členeniu uvedenému v odseku 1, musí sa ročný odstrel rovnať ročnému 

prírastku, ktorý je 32 % z kmeňového stavu; úhyn dospelej zveri v čase lovu sa započíta do 

plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníži. 
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(4) Z celkového plánu lovu majú srnce predstavovať asi 33 %, srny 35 % a srnčatá 32 %. 

Odporúča sa strieľať viac srnčiat samičieho pohlavia ako samčieho pohlavia. Štruktúra 

plánu lovu srncov má byť takáto: 

a) I. veková trieda 36 až 40 %,  

b) II. veková trieda 25 až 30 %,  

c) III. veková trieda 20 až 30 %. 

 

(5) Ak skutočný stav zveri nezodpovedá normovanému stavu, postupuje sa obdobne ako 

pri plánovaní jelenej zveri. 

Jeleň obyčajný a srnec hôrny patria medzi naše najvýznamnejšie poľovné druhy zveri. 

V posledných desaťročiach došlo k výraznejšiemu zvýšeniu  stavov zveri, najmä  však 

jelenej, ktorá sa hlavne v dôsledku intenzívneho prikrmovania  rozšírila aj v horských 

oblastiach, kde predtým takmer nežila (JAMNICKÝ, 1995). Pri srnčej zveri  pozorujeme 

naopak jej ústup z horských oblastí, odkiaľ ju vytláča  jelenia zver (JAMNICKÝ, 1995). 

Jelenia zver - obyvateľ stepí a lesostepí sa hlavne pre svoju mohutnosť, ale i pre svoju 

výbornú prispôsobivosť sa prostrediu, sa čoraz viac začala presadzovať. 

 JAMNICKÝ (1995) porovnával  stavy jelenej  a srnčej zveri na začiatku a na konci 

20. storočia, čiže asi za sto rokov. Analýzu vykonal na základe  vykonaného odstrelu zveri 

a spätného prepočtu na skutočné stavy. Dospel k záveru, že v súčasnosti  žije na Slovensku 

asi 14-krát viac jelenej zveri a 2,5-krát viac srnčej zveri ako pred 100 rokmi. Populačná 

hustota srnčej zveri bola vyrovnaná  vo všetkých župách Slovenska, naopak populačná 

hustota  zveri jelenej veľmi  kolísala, a to hlavne z dôvodu jej zvernicového  chovu v nižšie 

položených  oblastiach Slovenska. V minulosti  sa v severnejších  oblastiach Slovenska 

(Orava, Liptov) jelenia zver v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov takmer 

nevyskytovala. Z tohto je zrejmý aj súčasný pokles stavov srnčej zveri v hornatejších 

regiónoch Slovenska, ako aj v revíroch s prezverením jeleňou zverou. Nesmieme zabúdať, 

že srnčia zver  nie je stádový typ, a preto kŕmne zariadenia musia byť  rovnomerne 

rozptýlené po celom revíri (HELL, 1979). Dôležité pre srnčiu zver je usmerňovanie, lov a 

dodržiavanie NKS u ostatných druhov raticovej zveri. Rovnako je potrebné aby sa správne 

využívali prírodné podmienky vhodné predovšetkým pre srnčiu zver (HELL a kol. 1964). 

Srnčia zver je typickým obhrýzačom lesných kultúr. (RAJSKÝ, VODŇANSKÝ, 
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PO9LÁČIKOVÁ, 2010) vyhodnocovali hmotnosť odhryzených častí konárikov, pričom 

výsledky možno interpretovať nasledovne: pri drevine dub jedinec srnčej zveri odhryzne za 

24 hod. v priemere 1724-krát z tejto dreviny (za predpokladu, že súčasne nekonzumuje inú 

potravu). Pri drevine buk pripadá na 1 jedinca srnčej zveri 2173-krát odhryznúť z mladej 

kultúry a pri drevine vŕba až 3466-krát. Srnčia zver má v zimnom  období  8 a v letnom až 

12 pastevných cyklov. To znamená, že každé 2 - 3 hodiny sa pasie. Dostupnosť a 

rovnomernosť potravy po revíri je základom správnej starostlivosti o zver. Tomuto sa 

prispôsobuje rozloženie krmelcov a (pokiaľ je to možné)  aj zimná ťažba dreva, kde 

nachádza srnčia  zver potrebné množstvo prirodzenej potravy 

Srnčia zver je naším najrozšírenejším druhom raticovej zveri. Vyžaduje pestrú a kvalitnú 

potravu. Je bylinožravá nie trávožravá konštatuje (HERZ,2007) v publikácií srnčia zver. 

Vzhľadom na jej krátky tráviaci trakt zle trávi celulózu, preto základom jej potravy sú  

vysokohodnotné energeticky výdatné dobre stráviteľné časti potravy. To sú najmä púčiky a 

tenké vetvičky krov a drevín a pestrá zmes bylinných druhov (180 kusov).  

 

 

2.4.4.  Pre diviačiu zver je  vo Vyhláške 344/2009 - § 29 stanovený nasledovný 

chovateľský cieľ 

 

(1) Plánovaný pomer pohlavia diviačej zveri je 1:1. Plánovaná veková a pohlavná štruktúra 

normovaného kmeňového stavu je 23 % diviakov - dvojročných a starších, 23 % diviačic - 

dvojročných a starších, 24 % lanštiakov a 30 % diviačat vlaňajších. 

 

(2) V letnom kmeňovom stave pred odstrelom pri koeficiente prírastku 1, 1 - 1, 4 z celého 

kmeňového stavu k jarnému kmeňovému stavu pribudne ešte 110 - 140 % tohtoročných 

diviačat v pomere pohlavia 1:1. 

 

(3) Prevod diviačej zveri sa vykoná takto: počet diviakov sa zvýši o polovicu lanštiakov, 

počet diviačic sa zvýši o polovicu lanštiakov. Všetky minuloročné diviačatá sa prevedú do 

triedy lanštiakov. Do triedy diviačat sa pripočíta celý tohoročný prírastok, t. j. 100 - 140 % 

prírastku z celého kmeňového stavu. 

 

(4) Ak prírastok v jednotlivých rokoch kolíše, zohľadní sa táto skutočnosť v intenzite lovu 

diviačat alebo v pláne ich lovu v prvom kalendárnom roku ich života. Pri úhyne v čase 

lovu sa odstrel zníži o počet uhynutých kusov. 
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(5) Z celkového plánu lovu má na dospelé diviaky a diviačice pripadať asi 10 - 15 %, 

lanštiaky 20 - 25 % a diviačatá 60 - 70 %. Koeficient prírastku diviačej zveri v oblasti so 

stálym výskytom vlka a medveďa treba znížiť na 0, 7 - 0, 8 %. 

 

(6) V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do 

kvalitatívnej triedy, možno loviť diviaka lanštiaka a diviača celoročne bez schváleného 

plánu chovu a lovu. 

 

2.5  POĽOVNÁ OBLASŤ J XXVII  POVAŽSKÝ INOVEC  

 

V súčasnosti je výmera poľovných revírov patriacich  do jelenej poľovnej oblasti  

Považský Inovec 50908 ha. V celej poľovnej oblasti  nachádza  26 poľovných revírov. 

Výmery a názvy jednotlivých revírov sú v prílohe č. 1 a 2. V oblasti sú tri chovateľské 

celky: 

1. Nové Mesto nad Váhom (okres NM s výmerou 16721 ha) 

2. Trenčín (okres TN a BN s výmerou 24575 ha) 

3. Nitra  (okres TO s výmerou 9612 ha) 

 

Cieľové stavy zveri v poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec (podľa vyhlášky) pre 

jednotlivé poľovné revíri  sú uvedené v prílohe č 17. 

 

 

Charakteristika a organizačné usporiadanie poľovnej oblasti 

 

Výmera poľovnej oblasti 

 

výmera lesná pôda 
poľnohospodárska 

pôda 
vodné plochy ostatné plochy 

50 908 ha 29 217 ha 20 118 ha 273 ha 1300 ha 

100 %  57,39 % 39,52 % 0,54 % 2,55 % 
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Štatút poľovnej oblasti 

J XXVII Považský Inovec 

a 

poľovných lokalít nachádzajúcich sa v poľovnej oblasti 

 

podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve č. 

274/ 2009 Z. z. 

 

Identifikácia poľovnej oblasti 

 

 

Názov: Považský Inovec 

Identifikačne číslo: J XXVII 

 

Účel a cieľ veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovnej oblasti 

 

 Poľovná oblasť je rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami 

pre príslušný hlavný druh zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou 

jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová 

a obhospodaruje podľa jednotných kritérií a zásad schválených poradným zborom.  

 

Veľkoplošným poľovníckym hospodárením je hospodárenie v poľovných 

oblastiach a poľovných lokalitách takým spôsobom, aby sa zabezpečil dobrý zdravotný 

stav zveri, optimálna početnosť, kvalita a správna veková a pohlavná štruktúra jej 

populácii, ako aj ostatných živočíchov ako súčasti ekosystémov. Na veľkoplošné 

poľovnícke hospodárenie sú poľovné revíry začlenené do poľovných oblastí, poľovných 

lokalít a chovateľských celkov. Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách zriaďuje Krajský lesný úrad v Trenčíne 

poradný zbor poľovnej oblasti, ktorého činnosť sa riadi štatútom. 

 

Cieľom veľkoplošného hospodárenia v poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec 

je zabezpečiť jednotné, koordinované, ekologické obhospodarovanie poľovnej zveri, 

vrátane vzácnych a chránených druhov tak, aby sa: 

 zabezpečila ochrana, zachovanie a trvalo udržateľné obhospodarovanie 
populácií všetkých druhov zveri ako integrovanej súčasti ekosystému, vrátane 
zachovania genofondu ohrozených druhov zveri, 

 

 poľovnícke obhospodarovanie zveri vykonávalo v súlade so záujmami ochrany 
prírody, lesného hospodárstva  a poľovníctva, 

 

 vytvorila a zefektívnila spolupráca medzi užívateľmi poľovných revírov 
v chovateľských celkoch a štátnou správou na úseku poľovníctva pri 
poľovníckom obhospodarovaní a ochrane zveri, 

 

 dosiahli a udržali stanovené cieľové početné stavy, hustota zveri a ich pohlavná 
a veková štruktúra, 

 

 

Hlavné ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia 

 

Vypracovať dlhodobé ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia podľa návrhu 

koncepcie.  

 

Cieľové stavy, veková a pohlavná štruktúra a cieľový plán lovu jednotlivých druhov 

zveri v poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec. 

 

 

Jelenia zver 

 

jeleň (ks) jelenica (ks) jelenča (ks) spolu (ks) 
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128 133 65 326 

 

Jeleň – vekové triedy 

I. veková trieda (ks) II. veková trieda (ks) III. veková trieda 

(ks) 

IV. veková trieda 

(ks) 

28 43 35 22 

 

Cieľový plán lovu: jelenia zver 

 

 Lov jelenej zveri bude zameraný na dôslednú selekciu tak, aby zo stavov zveri bola 

odstraňovaná predovšetkým chorá zver, prestarnutá, slabá(t.j. kondične zaostávajúca) zver, 

zver na chov nesúca(nespĺňajúca stanovené kritéria chovnosti), zver vo veku trofejovej 

kulminácie. Lov zveri bude vykonávaný na základe celoročného sčítavania zveri  

a následne bude zameraný na dosiahnutie takej početnosti zveri , ktorá sa bude pohybovať 

v rozmedzí najviac  +- 10% určených cieľových stavov zveri s pomerom pohlavia 1:1,2 

v prospech jeleníc. Ak sa dosiahne tento chovateľský cieľ  bude predpokladaný plán 

odstrelu predstavovať 30 % z NKS s možnou odchýlkou +-5% NKS a štruktúra plánu lovu 

bude vychádzať z nasledovných pomerov: jeleňov 34%, jeleníc 36 % a jelenčatá 30%. 

Z plánu odstrelu jeleňov v I. vekovej triede lov predstavuje 40%, v II. vekovej triede 30%, 

v III. vekovej triede 10%, a v IV. vekovej triede 20% pri zachovaní kritérií selektívneho 

odstrelu. Príloha č. 8 a 17. 

Maloplošný systém poľovníckeho obhospodarovania zveri priniesol mnohé nevýhody. 

Nárast stavov zveri v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol 

neúnosný. Spôsobil vysoké škody na poľnohospodárskych a lesných kultúrach. 

Nešťastným riešením bolo rozdrobenie poľovných revírov, ktoré skomplikovalo zámery v 

poľovníckom obhospodarovaní. Následkom čoho bolo síce žiaduce zníženine stavov zveri 

ale aj kvality populácie a dosiahnutých výsledkov.  

Potrebu veľkoplošného poľovníckeho obhospodarovania zveri presadzovalo a publikovalo 

viacero domácich aj zahraničných autorov (HELL, KONÔPKA, LEHOCKÝ, a kol. 2000). 

Účelom a cieľom veľkoplošného obhospodarovania zveri je podľa autorov (HELL, 

KONÔPKA a spoluautorov SABADOŠ, LEHOCJÝ, GAŠPARÍK J. ,SLAMEČKA  

Poľovnícke štúdie 2004): 

1. Dosiahnutie biologickej a ekonomickej únosnosť početnosti zveri tak aby bolo možné: 

-  optimalizovať poľovné obhospodarovanie a zabezpečiť trvalý rozvoj a využívania 

obnoviteľného prírodného zdroja ako súčasti ekosystému 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- optimalizovať druhovú štruktúru na optimálne využitie kapacity prírodného prostredia 

- regulovať početnosť a druhovú štruktúru tak aby neohrozovala neúnosným spôsobom 

objektívne záujmy ekologicky vykonávaného lesného hospodárstva a poľnohospodárstva. 

2. Dosiahnutie optimálnej sociálnej štruktúry zveri v oblasti 

3. Zabezpečenie ochrany a zachovanie genofondu všetkých druhov zveri v oblasti v 

prípade    malých izolovaných populácií zabezpečiť  ,,osviežovania krvi". 

4. Starostlivosť o zachovanie a zlepšenie životného prostredia zveri, najmä jeho úživnosti. 

5. Monitorovanie nepriaznivých antropických vplyvov na zver a jej životné prostredie, 

organizovanie opatrení na ich elimináciu a zmiernenie. 

6. Zabezpečenie vysokej úrovne chovu a ochrany zveri a starostlivosti o jej zdravotný stav. 

Výhodou veľkoplošného manažmentu zveri sú v tom, že prostredníctvom neho môžeme  

dosiahnuť zlepšenie výkonu práva poľovníctva. Najmä ekologizáciou poľovníctva, 

zachovaním genofondu a opätovným zvýšením úrovne poľovníctva na Slovensku. 

Nevýhodou a rizikom je, že si vyžaduje  koordináciu a kooperáciu činnosti medzi SPZ, 

Poľovníckou komorou, Lesným úradom, vlastníkmi poľovných pozemkov a samotnými  

vykonávateľmi lovu - poľovníkmi a ich organizáciami. 
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3. CIEĽ  PRÁCE    

Táto diplomová práca nadväzuje na  bakalársku prácu, ktorá sa zaoberala poznaním 

histórie Kulhánskej časti Továrnického panstva, ktorého vlastníkmi bola rodina baróna  

Stummera. Diplomová práca  sa zamerala na poľovnícku históriu a zber údajov.  V 

súčasnej hektickej dobe,  v čase globalizácií, neustálych a častých zmien, reorganizácií   je 

problematické získať podklady, evidenciu či poznatky o manažmente zveri už z predošlého 

decénia pre jeden revír. O to zložitejšie je zhrnúť údaje zo súboru revírov tvoriacich 

poľovnú oblasť nachádzajúcu sa v dvoch krajoch a štyroch okresoch.  

Diplomová práca sa zaoberá režijným revírom DUBISKÁ- lesná správa Duchonka 

preto, lebo tento revír bol v 19. a 20. storočí nosným pre oblasť Považský Inovec.  

Z tadiaľto sa jelenia zver v tomto pohorí rozšírila a preto je ťažisko práce jelenia zver. 

Z tohto dôvodu je cieľom tejto práce aj zhodnotenie manažmentu jelenej zveri v revíri 

DUBISKÁ a v poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec. V krátkosti budú 

publikované údaje aj o ostatných druhoch raticovej zveri (muflonia, diviačia a srnčia).  

Získané podklady z minulosti a obsah diplomovej práce môžu napomôcť poradnému 

zboru, pri tvorbe kritérií chovnosti i určovaní účelu a cieľu veľkoplošného poľovníckeho 

hospodárenia v poľovnej oblasti.  To by bol najlepší dôkaz prepojenia minulosti 

a súčasnosti pre budúcnosť a kvalitné poľovnícke obhospodarovanie. Prínosom môže byť 

aj navrhnutie opatrení  a zmien a využitie poznatkov pri ich realizácií v praxi.  V tejto 

diplomovej práci sú už zahrnuté základné ustanovenia, pojmy a dikcie nového  Zákona  o 

poľovníctve č.  274/2009 a Vyhlášky k tomuto zákonu.    Cieľom tejto diplomovej práce je 

: 

- Zhrnúť doterajšie poznatky z dostupnej literatúry a zo získaných  materiálov 

- Urobiť  rozbor súčasného stravu poľovníckeho obhospodarovania 

- Navrhnúť opatrenia na zlepšenie manažmentu raticovej zveri 

-  Zhodnotiť lov, výskytu, vzrastu a poklesu stavov rôznych druhov lovnej zveri 

    v 19,20,21 storočí a podrobnejšie v rokoch 1975-2010. 

- Manažment jednotlivých druhov zveri (jelenia, muflonia, diviačia a srnčia) 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- Zlepšenie manažmentu raticovej zveri v RR DUBISKÁ  prístupmi v 

obhospodarovaní  

   lesov a ich vplyv na úživnosť revíru.  
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4. METODIKA PRÁCE  

 

          Samotná príprava pred vypracovaním predkladanej diplomovej práce spočíva 

v štúdiu   dostupnej vedeckej  a odbornej   literatúry,  časopisov a materiálov o danej 

problematike. 

1.      Štúdium  a spracovanie  odbornej, vedeckej a historickej literatúry   v   oblasti  

histórie  

          poľovníctva. 

2.      Štúdium  a spracovanie dostupnej    literatúry  a publikácií zo sledovanej lokality.  

3.      Časť údajov bola použitá a  zachovala sa iba z ústneho podania.   

 

Je na škodu, že v dielach, z ktorých možno čerpať najviac údajov o továrnickom 

panstve a revíri Kulháň, ich autori neuviedli zdroj čerpania pre jednotlivé udalosti a fakty, 

resp. uviedli zdroje až na záver diela bez súvislostí, ktorý údaj bol z čoho a z ktorej stati či 

strany čerpaný. 
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5.  DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY, ICH ZHODNOTENIE 

     A  DISKUSIA 

5.1  História rozšírenia jelenej zveri v Považskom Inovci 

 

Historický prieskum lesov v Považskom Inovci od Jozefa Horáka z roku 1974 pojednáva 

aj o pôvode a rozšírení jelenej zveri v oblasti Považského Inovca. Nepodarilo sa zistiť, či 

čerpal z knihy od majiteľa Továrnického panstva Augusta Haupt-Stummera Jagd in den 

Westkarpathen alebo z iných historických údajov. Zhodne však potvrdzujú dolu uvedené 

skutočnosti.   

V čase keď  tento majetok nadobudla rodina Stummerovcov 5.V.1868 sa tu jelenia zver 

nevyskytovala.  Posledné kusy jelenej zveri ulovili vojská generála Görgeya a dielo skazy 

dokončili vlky. Početný výskyt vlkov potvrdzuje výkaz ulovenej zveri z roku 1827. Vtedy 

revír patril rodine Traunovcov (vlastníci revíru pred Stummerovcami). Ulovili 5 vlkov, 25 

srncov (lovili iba srncov), 113 jarabíc, 34 slúk. Stavy srnčej zveri museli byť vysoké. Pri 

love 25 kusov srncov a tak vysokom výskyte dravej zveri ako sú vlky, autor odhaduje 

stavy srnčej zveri na 200 – 300 kusov. V roku 1838 je známa zaujímavá  informácia, že 

príbuzný rodiny Jakub Mels- Colloredo na Kulháni poľoval na vlkov, ktoré nalákal na 

uhynutú zver, z balkóna poľovníckej chaty.  Nielen tieto ale aj nasledujúce hlásenia z 

prieskumu Považského Inovca od Jozefa Horáka dokazujú chýbajúcu jeleniu zver a výskyt 

vlkov. Túto skúsenosť potvrdzujú hlásenia o ulovenej zveri v predchádzajúcich rokoch ako 

aj informácia z polesia na neďalekom Bobote v roku 1888 boli ulovené 3 kusy diviakov, 9 

kusov srncov, 7 kusov zajacov, 41 kusov jarabíc, 1 kus jariabok.  

V 19. storočí boli nielen v Považskom Inovci ale aj na celom území Slovenska stavy 

veľkej  raticovej zveri, najmä jelenej zdecimované nadmerným lovom, pytliačením a 

tlakom predátorov. Z väčšiny územie táto úplne vymizla. Čo potvrdzuje aj tabuľka v 

publikácií Poľovníctvo na Slovensku 1920 - 1995 (BAKOŠ, HELL a kol. 1995).    Preto sa 

na mnohých lokalitách za účelom obnovy zdecimovaných stavov začali budovať zvernice. 

Ako sa uvádza (ČERVENÝ, HELL, SLAMEČKA a kol. 2004)  v publikácií Encyklopédia 

poľovníctva medzi najvýznamnejších zveľaďovateľov nášho poľovníctva patril knieža 

Hohenlohe, gróf Forgách a rodiny Pállfiovcov, Zayovcov, Habsburgovcov a 

Stummerovcov, ktorým patril aj dnešný RR Dubiská. 
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 Barón August Stummer st. ako prvý priviezol do malej obôrky na Kulháni 

(vybudovaná bola medzi dolinami Hlboká a Bystré) v roku 1986 iba jedného jeleňa, 

jelenicu a jelienča. Pôvodom to bola populácia lužného jeleňa z pohoria Leith  pri 

mestečku  Brűck an der Leitha (Rakúsko, cca 30 km od Bratislavy smerom na Viedeň). 

Jeleniu zver postupne vypúšťali do revíru. Aj napriek príbuzenskému kríženiu dosahovali 

po desiatich rokoch najlepšie jelene  hmotnosť parožia 9-10 kg. Kvalitu a dobré 

podmienky potvrdzujú aj zhody, ktoré boli umiestnené na schodišti továrnického kaštieľa. 

Tieto zhody majú dĺžky 131 a 127 cm a vážili cez 10 kg (Haupt-Stummer, 1966). 

 Problém bol však v tom, že zver po vypustení začala migrovať do celého pohoria a jej  

rozšírenie do celej oblasti Považského Inovca bolo už len otázkou času. Zver ale schádzala 

aj   do polí a na susedné majetky, kde začala spôsobovať škody a bola lovená.  Tieto 

skutočnosti potvrdzujú aj nasledovné hlásenia z okolitých lesných celkov.  

V roku 1897 bol už strelený jeleň s váhou 112 kg v revíry Dubodiel - dnešný revír 

Inovec. Prítomnosť jelenej zveri v Považskom Inovci potvrdzuje aj list polesného Schata 

z Dubodiela na Lesný úrad v Bobote zo dňa 18. 3. 1898, v ktorom sa píše: ”Podľa 

nájdených jeleních zhodov v Inovci, by sa mali nachádzať 4 kusy kapitálnych jeleňov 

dvanástorákov,  jedenásť kusov slabších jeleňov a podľa odhadu 15 kusov jeleníc a 

jelienčat. Táto zver pochádza  od slobodného baróna Stummera“.  

Na jeseň v roku 1898  lesmajster Kepler z Bobota vo svojom hlásení okrem iného uvádza:   

,,V oblasti Inovca sa  nachádzajú dve rujoviská, a to vo Zvadlici a na Lieštine” (katastrálne 

územie Dubodiel). Mimo majetku baróna Stummera jeleniu zver aj napriek malej 

početnosti výskytu začali loviť. Vlastníci majetkov susediacich so Stummerovcami začali 

zvyšovať nájomné za svoje poľovné pozemky. Toto znižovalo možnosť intenzívneho 

poľovníckeho obhospodarovania. Zo strany majiteľov Továrnického panstva bolo potrebné 

urobiť opatrenia. Vtedy už majetok vlastnili dvaja bratia, Kulháň vlastnil Leo a Duchonku 

August. Leo sa rozhodol majetok ochrániť a rozhodol sa vytvoriť zvernicu. Jej výmera 

bola v roku 1938        3 651,15 ha. V  zvernici boli tu vybudované záskoky kadiaľ mohla 

skočiť dnu, späť sa však už nedostala, a to aj od Leovho brata Augusta. Záskoky znižovali 

početnosť zveri v revíroch susediacich s revírom na Kulháni. Úmyselné poškodzovanie 

oplotenie bolo pravdepodobne časté, lebo povinnosť kontrolovať ho mali všetci pracovníci. 

Lesníci, hájnici aj strážnici každodenne. Zvernica umožnila majiteľom intenzívne 

poľovnícke obhospodarovanie. Do tejto veľkej zvernice bola privezená zver z Východných 
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Karpát z oblasti Mukačeva, a to 3 jelene a 8 jeleníc. Táto zver bola doplnená  zverou 

z Čiech a to 6 jeleňov a 16 jeleníc neznámeho pôvodu.  

V roku 1928 už podľa oficiálnych údajov boli na Kulháni ulovené nasledovné 

počty zveri:  44 kusov jelenej zveri , 12 srncov, 126 zajacov, 9 diviakov, 222 bažantov, 6 

prepelíc, 12 jarabíc, 3 divé husi, 13 líšok, 3 kuny, 1 divá mačka, 2 tchory, 1 jazvec, 24 

lasíc, 2 orly, 20 sov, 1 výr, 10 jastrabov, 20 krahulcov, 3 sokoly, 52 vrán, 18 strák, 16 slúk, 

5 veveríc, 97 sojok. Pre porovnanie o rok neskôr 1929 roku sa ulovilo: 24 ks jelenej zveri, 

4 srnci, 48 zajacov, 116 bažantov, 3 divé husy, 9 líšok, 62 sojok, 1 jastrab, 11 slúk, 1 divá 

mačka, 4 lasice, 4 hranostaje, 42 vrán, 4 straky, 2 sokoly, 1 veverica (Horák, 1974).  

 

Za panstva Stummerovcov bolo poľovnícke hospodárenie najviac zveľadené. Táto rodina 

dala základ pre rozšírenie a poľovnícke obhospodarovanie jelenej zveri v Považskom 

Inovci. Predaj a odchyt zveri zo zvernice Stummerovcov v Považskom Inovci do iných 

častí západného Slovenska potvrdzuje (RICHTER, BALIŠ, KRASUĽA, ŠPROCHA. 

1967).   

 Bol tu poľovať okrem iných významných osobnosti aj gróf Louis Karolyi, jeden zo 

zakladateľov organizácie C.I.C. a významná osobnosť svetového poľovníctva. Súčasťou 

poľovníctva boli aj ich kaštieľ v Továrnikoch, letné sídlo na Kulháni a neskôr poľovnícka 

chata na Kulháni. Kaštieľ na Duchonke dal postaviť Štefan Haupt von Buchenrode, pre 

svoju dcéru Hedalise, manželku baróna Augusta Haupt Stummera. Poľovnícky zámoček na 

Duchonke bol unikátny najmä pneumatickým orgánom na elektrický pohon s čarovným 

zvukom. V Európe boli vraj také iba dva. Vo Viedni a na Duchonke. Mal 28 registrov a 

2222 píšťal. 

Populácia jelenej zveri v Považskom Inovci vznikla krížením jelenej zveri z  lužnej 

oblasti Dunaja -  Bruck an der Leitha, Karpatskej oblasti -Mukačevo 

a západoeurópskej populácie (ČR) s neznámym pôvodom.  
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5.2 Životné  prostredie jelenej zveri v Považskom Inovci - minulosť do   

       roku 1975 

  

V dávnej minulosti bola jelenia zver  z trávnatých stepí a lužných lesov vytlačená    

rozmáhajúcim exploatáciou lesa pre poľnohospodárstvo v nižších polohách do tunajšieho 

biotopu v horských oblastí (ŽILINČÁR, 1996). Zo súčasného pohľadu  sú listnaté  a 

zmiešané lesy, ktoré sa striedajú  s trávnatou, alebo kultúrnou stepou najideálnejším 

prostredím pre jeleniu zver (BALIŠ, 1980). Súvislé komplexy zapojených  lesov tejto zveri 

nevyhovujú. Jelenia zver žijúca v súvislých lesných komplexoch sa najradšej zdržiava pri 

ich okraji, hlavne v susedstve poľnohospodársky a lesnícky využívanej pôdy (lúky, polia, 

pasienky, rúbane ...) BALIŠ, 1980). Ak takýto vhodný biotop nemá, dokáže často na väčšie 

vzdialenosti na takýto biotop migrovať. Pohorie Považský Inovec a jeho rozsiahle 

komplexy najmä rovnovekých  bukových lesov nebol ideálny pre rozšírenie jelenej zveri. 

Majitelia si tak v minulosti ako aj dnes uvedomovali chýbajúce políčka i pasienky a voľné 

priestory. Preto v rozsiahlych oblastiach vytvárali lúky a pasienky pre zver. Udržiavali 

existujúcu poľnohospodársku pôdu najmä lúky v oblasti Javoriny, ktorú vytvorila lúky 

zrejme ešte valaská kolonizácia. Nemalá čas bola využívaná ako polia, kde sa pestoval 

ovos, kukurica, raž. Tieto časti boli na Javorine dôkladne oplotené drôtmi až do výšky 130 

cm proti škodám diviačou zverou. Jelenej zveri bol na tieto polia prístup umožnený. Aj 

napriek tomu, že sa vytvárali a vytvárajú pre jeleniu zver optimálne podmienky táto bola a 

aj je k stále sa meniacim prírodným  a potravným podmienkam podstatne prispôsobivejšia 

ako zver srnčia. Výrazné zlepšenie životného prostredia pre jeleniu zver nastalo v 

minulosti aj začiatkom intenzívneho lesníckeho hospodárenia. To je spojené s 

vybudovaním lesnej železničky 1911-1914.  Rozsiahle bukové lesy poskytovali potravu 

iba počas úrody bukvice, a tá bola zväčša iba dvakrát za decénium.  Zvýšená veľkoplošná 

podrastová obnova porastov vykonávaná najmä v zimnom období poskytla v roku ťažby 

zvýšenú ponuku potravy na ťažbových zbytkoch (púčiky a tenké vetvičky). Na samotnej 

obnovovanej ploche sa nachádzalo vždy  prirodzené zmladenie buka. Plochy s menej 

intenzívnym výskytom semenáčikov buka pokryla tráva, černice a maliny. Každá takáto 

obnovovaná plocha na dobu  jedného  decénia poskytla zveri nielen pestrú potravinovú 

základňu, a neskôr aj prirodzený úkryt. Každoročne sa v zimnom období obnovovala jedna 

plocha o výmere 10-30 ha.  
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Významným prvkom v minulosti bolo obhospodarovanie všetkých lúk a pasienkov. Tie 

ktoré hospodársky nepotrebovali majitelia (barón Stummer) boli dané do prenájmu. 

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy obhospodarovaná vtedy dosiahla takmer 10% 

výmery poľovného revíru.  

 

 5.3 Životné  prostredie jelenej zveri v Považskom Inovci - súčasnosť   

      1975- 2010  

 

Starostlivosť o ochranu a tvorbu ŽP má byť zameraná predovšetkým na to, aby zver našla 

v revíri optimálne trofické a topické podmienky.  

ŽP  v súčasnosti je značne narušené činnosťou človeka. Za významný negatívny vplyv pre 

životné prostredie nielen jelenej zveri v tejto oblasti možno pokladať stavbu dvoch 

priehrad Nemečky a Duchonka začiatkom sedemdesiatych rokov. Zvýšenie návštevnosti až 

na  20 000 rekreantov vo vrchole sezóny najmä na priehrade Duchonka, ich pohyb do 

okolia ale aj hlbokých dolín revíru, hluk diskoték, spôsobil niekoľkonásobné zmenšenie 

životného prostredia. Takáto situácia, spojená s prezverením revíru jeleňou zverou 

vyvolala zvýšený výskyt škôd zverov lúpaním najmä na 20- 60 ročných bukových 

porastoch v letnom období v mesiacoch VII- VIII. Zaznamenaný bol tzv. letný hlad. Z 

živných dubových častí v okolí priehrad bola zver zatlačená do záverov dolín najmä v 

oblasti Huť, kde sa vyskytovali  súvislé bukové porasty. Na lúkach a pasienkoch, ktoré sa v 

odľahlých častiach prestali kosiť, bola vhodná tráva iba na začiatku letného obdobia. 

Situácia bola o to horšia, keď bol vrchol leta spojený s extrémnym suchom. Tento vážny 

problém, sa čiastočne vyriešil, lebo po roku 1989, keď rekreačná oblasť Duchonka 

postupne upadala a je to tak až dodnes.  

V dnešnej dobe je zvýšená návštevnosť lesa spojená s rastom húb. V rámci roka sa jedná 

zväčša o 2 - 3 periódy v dĺžke jedného až dvoch týždňov. Intenzita návštevnosti v 

jednotlivých obdobiach závisí od sociálnej situácie obyvateľstva, percenta nezamestnaných 

či dovolenkového obdobia. Výrazné zníženie vyrušovania zveri mali zvýšené sankcie za 

nepovolený vjazd automobilom a motorkou na lesnú cestu, bicyklom mimo lesných ciest.  

Podľa nového zákona ide o trestný čin. Medzi najhorších a zver najviac vyrušujúcich ale aj 

najťažšie trestateľných patria motocyklisti. Za jeden deň dokážu najazdiť aj 100 km. Sú 
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známe prípady, keď z Piešťan prešli hrebeňom Považského Inovca až do Strážovských 

vrchov.  

Medzi skupinu z najväčším nárastom výskytu patria turisti. Zväčša obyvatelia miest 

hľadajúci v lese pokoj, oddych, načerpanie nových síl, relax. Túto skupinu zákon, až na pár 

výnimiek nijak neobmedzuje. Pokiaľ sa v lese vyskytujú v únosnom počte, správajú sa ako 

na návšteve, nerušia zver svojim krikom, neničia prírodu poškodzovaním stromov, krov, 

nekladú ohne a nespôsobujú požiare, nevstupujú do mladých porastov ,nepôsobia výrazne 

negatívne na zver. Pravda je však taká, že k uvedomelému správaniu turistov a 

návštevníkov lesa má naša spoločnosť ešte ďaleko. Poľovníci a lesníci a spoločnosť budú 

musieť dlhodobo a cieľavedome pôsobiť, aby sa dosiahol požadovaný cieľ.   

To, že sa jelenia zver dokázala v nedávnej minulosti prispôsobiť  nárastu aj poklesu 

návštevníkov lesa svedčí o jej plastičnosti. Podľa vyrušovania, návštevnosti, obdobia,  

prispôsobuje potravu,  počet, dĺžku, čas i miesto  pastevných cyklov. 

 

 5.4 Životné  prostredie jelenej zveri v Považskom Inovci - budúcnosť  

2010    

 

Pre budúcnosť udržateľnosti ŽP nielen jelenej zveri v Považskom Inovci je potrebné si dať 

odpoveď na  dve otázky. 

     1.   Prvá je odpoveď na  otázku.  Čo môžeme urobiť pre zlepšenie ŽP zveri ? 

Myslím, že významný prvok, ktorý sa uvádza aj  Zákone 274/2009  § 26 pís. n)  je 

zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť 

poľovného revíru 

zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými 

spôsobmi. Zvýšenou výsadbou plodonosných drevín a uvoľňovaním ich korún ako aj ich 

zašetrovaním  výchovných zásahoch. Vlastník pozemku a jeho obhospodarovateľ sú tými 

prvkami, ktoré významným spôsobom môžu ovplyvniť úživnosť revíru. Zvyšovaním 

úživnosti poľovných revírov pre raticovú zver lesníckymi opatreniami sa zaoberá  aj 

publikácia (KONÔPKA, HELL, KAŠTIER,BUČKO,SLAMEČKA 2006) Správne  a 

výstižne konštatujú, že prvotným krokom na realizáciu lesníckych opatrení na zvýšenie 

úživnosti revírov je zmena hospodársko- úpravníckeho plánovania a modelov 

hospodárenia. Výstupom tejto činnosti sú LHP- lesné hospodárske plány, v ktorých sa 
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plánuje obhospodarovanie lesa na desať rokov. Publikácia potvrdzuje, že chovu zveri 

najlepšie vyhovujú výberkové a podrastové spôsoby obhospodarovania-  

Veľkým pozitívom nielen pre RR Dubiská ale aj celú LS Duchonka nachádzajúcu sa v 

Považskom Inovci  je, že  25% výmery obhospodarovaných lesov ja zaradených do 

objektov PRO SILVA.  PRO SILVA je hnutie lesníkov uplatňujúcich a presadzujúcich v 

lesnom hospodárstve trvalo udržateľné, alebo prírode blízke obhospodarovanie lesov.  

Základom nového moderného spôsobu obhospodarovania lesov  je zmena hospodárskeho 

spôsobu na podrastový alebo výberkový. 

 To sú spôsoby obhospodarovania  ktorého hlavnými  prvkami je: 

- druhová biodiverzita, pestré zloženie pôvodných rastlinných a živočíšnych  druhov 

v lesoch,  

   čím sa znižujú zároveň aj ekologické riziká, 

- podpora primiešaných, zriedkavých a ohrozených a  plodonosných  drevín, 

-  zachovanie prírodnej štruktúry, alebo jej vytvorenie  správnym hospodárením v lesoch, 

-  udržanie produkčnej schopnosti pôdy i návrat časti biomasy cez mŕtve drevo  do pôdy, 

-  ochrana pôdy a zachovanie jej úrodnosti a najmä protieróznej a vodohospodárskej 

funkcie 

    a zlepšenie lesnej klímy.  

 

Medzi základné zásady a kritériá  moderného obhospodarovania lesa ktoré v RR 

Dubiská presadzujú  patrí  : 

- Trvalá existencia lesa na ploche. 

Dosahuje sa postupným odoberaním stromov materského porastu, čoho výsledkom bude 

prirodzená obnova starého porastu - samoobnoviteľnosť lesa. 

- Vyrovnanosť ťažby a  prírastku drevnej hmoty.  
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Na Slovensku prirastá každoročne viac drevnej hmoty ako sa ťaží. Zásoby dreva a výmera 

lesov  na území SR majú stúpajúci trend. 

- Prednosť má výchova pred obnovou.  

Predmetom výchovy je strom až do jeho cieľovej hrúbky. Pri maximálnom využití 

rastových schopností najkvalitnejších stromov - hodnotové prírastkové hospodárstvo. 

- Obnovou porastu uprednostňujeme malé skupiny,  pestré zloženie drevín – biodiverzitu, 

vzácne ojedinele sa vyskytujúce dreviny, cenné listnáče. V prirodzene obnovených 

porastoch využiť autoredukcie  – samozrieďovania ako prírodného procesu v najmladších 

štádiách lesa. 

- Vysoká stabilita a odolnosť porastov voči nepriaznivým biotickým a abiotickým 

vplyvom.  Je dosahovaná správnou výchovou porastov i jednotlivých stromov.  

Najstabilnejšie a najodolnejšie sú porasty viacvrstvové s pestrým zmiešaním drevín, 

 rôznou hrúbkovou a výškovou štruktúrou. Takýto les je lepšie pripravený na klimatické 

zmeny. 

- Predĺženie obnovnej doby.                                                                                                

Najmä dlhoveké dreviny dub, smrekovec, borovica sú vhodné na predĺženie obnovnej 

doby.   

- Obmedzovanie používaných chemikálií.  

Minimalizácia cudzorodých látok, ktoré sa najčastejšie používajú na obranu voči hmyzu 

a burine, keď už niet inej možnosti ochrany lesov. Aplikujú sa iba tie, ktoré sú schválené v     

,, ZELENEJ KNIHE“ povolených chemických prípravkov. 

- Obmedzenie holorubov na nevyhnutne nutnú mieru.  

Podľa zákona je to tam, kde možnosť prirodzenej obnovy zanikla, a kde je to 

nutný, osvedčený a zákonný postup – agátové, topoľové a borovicové porasty.  

- Ponechávanie mŕtveho drevo a biologicky aktívnej hmoty. 

Tvorba humusu a  pestrejších spoločenstiev. 
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2. Druhou je  odpoveď na otázku. Čo môžeme urobiť, aby sme minimalizovali 

negatívne dopady a vplyvy ľudskej činnosti na životne prostredie zveri?    

Či sa nám to páči, alebo nie limitujúcim pre životné prostredie nielen jelenej zveri je 

človek. Človek je ten prvok, ktorý môže výrazne pozitívne ovplyvňovať ŽP zveri (riešime 

v prvej otázke). Človek môže a dokáže svojom necitlivým prístupom aj výrazne negatívne 

ovplyvňovať ŽP zveri. Nejde len o nesprávne lesotechnické zásahy a agrotechnické 

zásahy, zlú starostlivosť a ochranu,  poškodenie pôdy alebo aj celkového ŽP. Človek ako 

dominantný druh svojim nekontrolovaným a neregulovaným vstupom do lesa môže už v 

blízkej budúcnosti  spôsobovať vážne  problémy vlastníkom pozemkov ale aj poľovníkom. 

 Keďže rekreáciu nebolo možné ani v minulosti a nie je ani teraz zastaviť, je potrebné ju 

regulovať. A to je odpoveď na druhú zložitejšiu otázku.  

Jedinú možnosť, ktorú majú vlastníci pozemkov a  poľovných revírov, a ktorú by mal aj 

štát alebo štátna správa do budúcna presadzovať, vidím v regulovanej turistike a v zonácií 

lesov. V každom pohorí, regióne či oblasti by mali byť vyčlenené zóny pre rekreáciu, 

turizmus, oddych, kde bude lesné aj poľovnícke obhospodarovanie prispôsobené tejto 

zóne. Vybudovali by sa tu značené turistické chodníky, udržiavali kosené voľné plochy, 

budovali prístrešky, lavičky, boli by tu vodné plochy aj bezpečné ohniská. Mimo takto 

vyčlenených zón by bol vstup zakázaný, alebo obmedzovaný s ohľadom na počet návštev 

alebo obdobie. Toto by boli zóny pre neobmedzenú hospodársku činnosť, poľovanie a 

najmä zóny pokoja pre zver. Lenže to je zrejme  ďaleká budúcnosť, a preto lesníci na LS 

Duchonka vybudovali lesnícky náučný chodník, ktorý vedie z Duchonky na Kulháň. Ten je 

nielen nástrojom regulovanej turistiky, ale aj zdrojom informácií o ich práci a lese, ale aj o 

tom ako sa v lese správať, aká zver tu žije, prečo ju v zime prikrmujeme, prečo, kedy a na 

akú zver poľujeme.  

Čiastočne upravuje vstup do revíru aj nový Zákon 274/2009 §24  č.4) Na žiadosť užívateľa 

poľovného revíru a odporúčanie obvodného lesného úradu vydá obec v čase hniezdenia, 

kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením 

a) obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti, 

 b) oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých 

druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre 

zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza, 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



c) zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice.  

Otázna však zostáva vykonateľnosť takéhoto nariadenia zo strany žiadateľov ako aj ochota 

vydať ho so strany Lesného úradu. Tento rébus zrejme vyrieši až čas, keď si ľudia budú 

musieť uvedomiť, že majú nielen právo vstupovať na pozemky za účelom oddychu, 

rekreácie, zberu plodov,  ale aj zver musí mať  právo na primeranú ochranu svojho 

životného priestoru. 

 

5.5 RR Dubiská a  jelenia oblasť Považský Inovec J XXVII -  jelenia  

zver. 

 

Je dobré, že sa vďaka  niekoľkým nadšencom zachovala evidencia lovu za tak  dlhé 

obdobie. Vďaka vzniku poľovnej oblasti ako aj poradného zboru si začali nadšenci zo 

všetkých chovateľských celkov v poľovnej oblasti vymieňať skúsenosti a názory na 

skvalitnenie obhospodarovania jelenej zveri v Považskom Inovci.  

Za 35 rokov sa u v RR Dubiská ulovilo 1226 kusov jelenej zveri z toho jeleňov I vt. bolo 

106 kusov,  II vt. 210 kusov, III vt. 52 kusov a IV vt. 21 kusov. Spolu 389 jeleňov čo je pri 

27 kusov medailových  6,9%.  Príloha č.7.  Toto percento je  nízke z dôvodu vyššieho lovu 

jeleňov v nižších  vt. . Staršie jelene po ruji odťahujú viac na stranu povodia Váhu kde sú 

lovené často aj pred dosiahnutím bodovej kulminácie alebo ako chovné.  V tomto období 

sa ulovilo v RR Dubiská 485 jeleníc a 352 jelienčat. Priemerne za rok sa ulovilo 3 kusov 

jeleňov I vt. , 6 kusov II vt. , 1 kus III vt., 1 kus IV vt., 14 kusov jeleníc a 10 jelienčat.  

RR Dubiská bolo za 35 rokov  ulovených 27 medailových trofejí, čo je 15,7 % z celej 

jelenej oblasti. Príloha č. 13. Hodnotu striebornej  medaile dosiahlo podľa bodovania CIC 

5 trofejí-  14,2% a bronz 22 trofejí - 16,1% z celej jelenej oblasti za sledované obdobie 35 

rokov.  Príloha č. 12.  Z ôsmich najsilnejších trofejí Považského Inovca , ktoré mali 

bodovú hodnotu nad 200 bodov tri pochádzali z RR Dubiská čo je 37,5 %. Príloha č. 11.   

Medailovo najúspešnejšie obdobie  pre RR Dubiská sú roky 1992 a 93 kedy bolo 

bronzovou medailou ocenených  5 jeleních trofejí  o a jedna striebornou. Ešte 

významnejšie výsledky sa dosiahli v rokoch 2006 a 7 kedy boli bronzovou medailou 
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ocenených tiež  5 jeleních trofejí  a  striebornou dve trofeje obe z roku 2007. Príloha č. 10 

a 13. 

Podobne medailovo úspešné boli tieto  roky aj v oblasti považský Inovec. V období rokov 

1991 - 1993 bolo ulovených 22 bronzových a 11 zlatých jeleních trofejí.  V rokoch 2006 a 

7 sa ulovilo 15 bronzových a 4 strieborné jelenie trofeje.  Príloha č. 12 a 14. 

 

V celom Považskom Inovci  oblasti J XXVII bolo ulovených od roku 1975  171 kusov 

medailových jeleňov z toho 35 strieborných a 136 bronzových.  Príloha č. 12 a 16. Zlatá 

trofej sa v Považskom Inovci zatiaľ oficiálne neulovila, aj keď informácie o jej nelegálnom 

ulovení medzi poľovníkmi kolujú.  

Keďže výmerou zaberá RR Dubiská iba 6,5% podiel z oblasti Považský Inovec dosiahnuté  

výsledky sú dobré.  Riešením návrhu opatrení, využívaním novodobých poznatkov a 

správnym usmerňovaním manažmentu obhospodarovanie všetkých druhov zveri môžu v 

tomto revíri dosiahnuť oveľa viac.  

Dlhodobo  sa nedarí znížiť stavy zveri na normované. Príčinou je vyššia úživnosť revíru, 

najmä poľnohospodárskej pôdy, prírode blízke obhospodarovanie lesa so zvyšujúcou sa 

úživnosťou a najmä veľká migrácia zveri v Považskom Inovci. 

Výrazne vyšší lov bol v rokoch  1992 -1998 a rokoch 2006 - 2009. Dôvodom bola potreba 

eliminácie škôd zverou.  

  Jelenia zver sa v Považskom Inovci stala zverou hlavnou. Potvrdilo aj vytvorenie jelenej 

oblasti J XXVII.  Keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že v roku 1886 sa v tomto pohorí 

vôbec nevyskytovala  musíme konštatovať nielen dobré poľovnícke obhospodarovanie 

všetkých vlastníkov a vysokú prispôsobivosť tejto zveri. V roku 1884 sa  na ulovilo na 

území dnešného Slovenska iba 494 kusov jelenej zveri. Z toho 377 bolo v Bratislavskej a 

Komárňanskej župe. Iba 117 kusov jelenej zveri sa ulovilo na ostatnom území, kde mal 

byť prirodzený výskyt jelenej zveri. V roku 1924 - 1929 sa lovilo priemerne ročne 1273 

kusov jelenej zveri. roku 1933 -1936 sa lovilo priemerne 2369 kusov jelenej zveri. V 1961 

bolo ulovených 6032 kusov a 1991 dosiahol lov rekordných 21833 kusov. V rokoch 1995 -

2002 sa loví cca 10000 kusov jelenej zveri. Údaje boli publikované v diele Poľovníctvo na 
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Slovensku (BAKOŠ, HELL a kol. 1995). Rast stavov jelenej zveri sa prejavil a táto zver sa 

stala dominantnou na  Slovensku.  

 

 

5.6 RR Dubiská  jelenia oblasť Považský Inovec J XXVII - muflonia  zver 

 

Pre mufloniu zver nie je vyhlásená lokalita v Považskom Inovci okrem zvernice 

Sochoň. U muflonej zveri treba zistiť skutočnú veľkosť ich populácie ako aj jej výskyt 

mimo vyhlásenej lokality. Podľa našich údajov táto prevyšuje ako do počtu tak i do 

rozlohy svoje stanovené hranice, preto je nutné o korigovanie tohto stavu a zamedziť 

ďalšiemu rozširovaniu tejto zveri do oblasti. Mali by sme sa opätovne zamerať na 

kvalitu tejto zveri  a nie na jej kvantitu. Muflonia zver sa do pohoria Považský Inovec 

rozšírila zo severnej časti pohoria zo zvernice Sochoň. Jej stavy pozvoľna stúpali.  V 

RR Dubiska prvý krát zostala zimovať cca v roku 1995 pri krmelci v doline Saková. Na 

Duchonskej strane zostali zimovať skôr, okolo roku 1985.  Jej populácia sa postupne  

zvyšovala a gradovala v rokoch 1991 - 1995. 

V poslednom decéniu výrazne poklesli stavy tejto zveri nielen v RR Dubiská , ale aj v 

lokalite P. Inovec. Je to najmä vplyvom rysov, ale aj ,,vytláčenie " tejto zveri mimo 

oblasť J XXVII do oblasti Marhátu, kde sa v minulosti nevyskytovala. Začiatok poklesu 

je datovaný do 1996, keď sa počas 3 rokov vyskytoval v revíri vlk, možno svorka vlkov. 

Lov tu poklesol z priemerných 23 kusov na 7 kusov ročne. Príloha č. 5 .  

Je potrebné konštatovať, že v období rokov 1991- 1995 boli stavy muflónej zveri 

neúnosné a poľovníci už sami  nedokázali  lovom regulovať populáciu tejto zveri. V RR 

Dubiská máme zdokumentované celoročne stavy v roku 1992 – 130 kusov,   1993 – 150 

kusov,   1994- 200 kusov a v roku 1995 cez 230 kusov muflónej zveri.   

Početnosť populácie muflónov škodami na kultúrach výrazne negatívne  ovplyvňovala 

lesné hospodárstvo. 
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Prehľad najsilnejších muflónich trofejí z poľovnej oblasti J XXVII Považský 
Inovec 

 
         

Poradie Meno lovca PR Rok Vek Bodová  hodnota 
(b. CIC) 

1. 
2 

P. Lorenc 
M. Michalka 

Sochoň 
PZ Javorina  

1999 
2005 

9 226,95 
220,20 

3. J. Krchnavý Kálnica 2007 9 219,05 
4 V. Slávik Kálnica 1972 8 214,20 
5. I. Slimák Kálnica 1972 7 211,20 
6. I. Vojta Kálnica 1994 8 208,85 
7. L. Blum Sochoň 1992 6 207,80 
8. I. Benčai Sochoň 1992 6 207,25 
9. M. Gajdošík Hôrka   1996 5 207,25 
10. hosť Sochoň 1990 10 205,45 

 

 

Z desiatich najsilnejších muflónich trofejí pochádzajú iba 4 zo zvernice Sochoň.  

Bodové hodnoty potvrdzujú vysokú kvalitu tejto populácie aj vhodnosť stanovišťa. 

Všetkých 10 najsilnejších trofejí dosiahlo zlatú medailu.  Dosiahnuté výsledky  nútia 

poľovníkov  hľadať riešenia vo vyhlásení muflónej lokality. Bolo by zrejme chybou zaujať 

stanovisko úplnej eliminácie tejto populácie. Muflónia zver tu je a nerieši sa ani jej 

budúcnosť ani legalizácia, ani rozvoj a občerstvenie populácie.  

 

 

  5.7 RR Dubiská  jelenia oblasť Považský Inovec J XXVII -  srnčia   zver 

 

V RR Dubiská ale aj v centrálnej časti Považského Inovca je srnčia zver pod tlakom zveri 

jelenej a diviačej. K výraznému znižovaniu srnčej  populácie v lesných revíroch prispieva 

populácia rysov. To sa odráža aj v celkovom poklese lovu. Za sledované obdobie 1975- 

2009 bolo ulovených 260 kusov srnčej zveri. Z toho 107 srncov, 80 sŕn a73 srnčiat.  Ročný 

priemer je 6 kusov. Príloha č. 6 .  

Za  posledných 10 rokov bolo v RR Dubiska ulovených 64 kusov srnčej zveri. Odstrel sa 

zameral na prestárle a výradové jedince.  V celej poľovnej oblasti sa ulovilo za 10 rokov 
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2897 kusov srnčej zveri najmä v poľovných revíroch poľných a lesných, ktoré hraničia s 

poľom. . Príloha č. 8 . V poľovnej oblasti je srnčia zver v love po diviačej zveri druhým 

najpočetnejším druhom.  

V poľnohospodársky obrábanej krajine sa darí srnčej zveri lepšie. Trofejové hodnoty však 

nie sú v tejto oblasti výrazné. Škody tu však spôsobuje výkonná poľnohospodárska 

technika a aj pytliačenie túlavých psov z obcí.  Srnčia zver je často napadnutá strečkami a 

je potrebné aj jej pravidelné odčervovanie. Jednou z výhod srnčej zveri je, že si rýchlo 

zvyká na zvýšený tlak a stráca plachosť, čo sa potom  častejšie zneužíva na pytliačenie.  

 

 5.8 RR Dubiská  jelenia oblasť Považský Inovec J XXVII -  diviačia  zver 

 

Z trofejovou hodnotu diviačej zveri nemôžeme byť spokojný. Jej kvalita bola v minulosti 

dobrá a takmer každoročne sa lovil diviak medailovej hodnoty. V súčasnosti kvalita trofejí  

neustále klesá. Dôvodom je omladzovanie populácie a celoročný lov diviačej zveri a 

čiastočne aj vysoké % lovu na spoločných poľovačkách.   

 Za  obdobie 35 rokov sa priemerne ročne lovilo 47 kusov. Vzhľadom k tomu, že v 

minulosti bola početnosť lovu podstatne menšia, je hodnota priemeru lovu za rok v  

jednotlivých decéniách výpovednejšia.  Na začiatku sledovania za 5 ročné obdobie 1975 -

1979 bol ročný priemer 10 kusov. Príloha č. 4. V decéniu 1980-1989 sa lovilo v  priemere 

21 kusov ročne. V rokoch 1990 -1999 to bolo v priemere už 63 kusov ročne a v poslednom 

decéniu 2000 -2009 sa ulovilo 74 kusov ročne, z toho na poľovačkách 494 kusov čo 

predstavuje 66%. V priemere na jednu spoločnú poľovačku bolo ulovených 16 kusov 

diviačej zveri.  

 Diviačia zver je najpočetnejšou zverou v RR Dubiská. Od roku 1975 t.j. za 35 rokov tu 

bolo ulovených 1638 kusov diviačej zveri.  

 

  Z tohto počtu bolo ulovených :    

 102 kusov diviakov   - (6%) 

 103 kusov diviačic    -  (6%) 
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 479 kusov lanštiakov - (30%)  

 954 kusov prasiatok   - (58%) 

Pre diviačiu zver je  vo Vyhláške 344/2009 - § 29 je v bode č. 4 stanovený chovateľský 

cieľ loviť : 10 -15% diviakov a diviačic, 20-25% lanštiakov a 60 -70% prasiatok.  

Podľa teraz platnej vyhlášky bol za minulé obdobie (35 rokov) chovateľský cieľ 

dodržaný v love dospelých kusov. O 10% viac sa ulovilo lanštiakov a o toto množstvo 

menej sa ulovilo prasiatok. 

V celej poľovnej  oblasti Považský Inovec bolo ulovených za roky 2000 - 2009 viac ako 

6000 kusov diviačej zveri. Priemerne ročne sa lovilo 250 kusov diviakov a diviačic, 2000 

kusov lanštiakov a  3500 kusov prasiatok. Z uvedeného vyplýva nasledovná skutočnosť.   

Ak chceme dodržať  plánovaný pomere pohlavia diviačej zveri 1:1. Plánovaná veková a 

pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je 23 % diviakov - dvojročných a 

starších, 23 % diviačic - dvojročných a starších, 24 % lanštiakov a 30 % diviačat 

vlaňajších.  

Musíme sa poľovnej oblasti priblížiť k doporučovanému lovu.  

Pre oblasť to znamená znížiť početnosť lovu lanštiakov a zvýšiť lov prasiatok !   

Aj napriek vzrastajúcemu lovu jej počty neustále stúpajú. 

Faktorov nárastu populácie diviačej zveri je viacej : 

- nepochybne sa na zvýšení populačnej hustoty výrazne podpisuje zvýšená frekvencia  

miernych zím, zrejme z dôvodu globálneho otepľovania. 

- nemalý podiel na zvýšení početnosti má aj  prístup a  starostlivosť zo strany poľovníkov. 

- veľkoplošné obhospodarovanie polí. 

-  zašetrovanie diviačic pri individuálnom love.  

- tvorba životného prostredia a vytváranie hustejších porastov, ktoré vznikajú z 

prirodzeného zmladenia.  

-  častejšie semenné roky plodonosných drevín, hlavne buk a dub. 
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- chýbajúci tlak predátorov- hlavne vlka. 

Zvýšené počty diviačej zveri je najefektívnejšie znižovať na spoločných poľovačkách. 

Preto aj ich počet a úspešnosť v poslednom decéniu narastá. Je s tým samozrejme spojený 

aj výrazný ekonomický efekt pri poplatkových spoločných poľovačkách.  

Významný vplyv na  diviačiu  zver mali mať veterinárne opatrenie z dôvodu výskytu moru 

ošípaných a diviačej zveri. Cieľom bolo zabrániť šíreniu moru, zníženie početnosti 

populácie a zlepšenie pohlavnej štruktúry v prospech dospelých jedincov na úkor 

prasiatok. Po viac ako 15 rokoch je potrebné skonštatovať, že mor sa vyskytoval v rôznych 

oblastiach viac ako 10 rokov. Početnosť populácie stúpla a za najväčšiu chybu možno 

považovať výrazné omladenie populácie diviačej zveri jej celoročným lovom aj v poľných 

revíroch, kde diviačia zver nebola bonitovaná.  Ak nechceme aby bola populácia diviačej 

zveri týmito opatreniami poškodená, musia nastať zmeny: 

1. V monitorovaní a celoročnom love iba u prasiatok a lanštiakov so stanovením 

minimálneho  počtu lovu v revíroch, kde je táto zver bonitovaná a maximálneho počtu v 

revíroch, kde bonitovaná nie je. 

2. Vo výraznom obmedzení lovu  dospelej zveri vo veku 3- 6 rokov najmä u  samcov. 

Dôvodom je dopracovať sa  k trofejam. 

3. V možnosti výrazne obmedziť alebo zakázať loviť diviačiu zver na  spoločných 

poľovačkách po celý rok. Výrazné percento lanštiačok ale aj diviačic má už v januári, 

niekedy aj v decembri prasiatka, a loviť ich je neetické 

 Ako sa uvádza v publikácií Diviačia zver - biológia, chov a lov (HELL, 

GAŠPARÍK, SLAMEČKA, 2005) pre les je diviačia zver užitočná na rozdiel od ostatných 

druhov raticovej zveri. Medzi najpozitívnejšie vlastnosti patrí : 

- požieranie hmyzu a jeho lariev ktoré sú pre les škodlivé.  

- požieranie drobných hlodavcov.  

- prevzdušňovanie hrabanky a pôdy v ktorej potom lepšie klíčia semená lesných 

drevín. 

 

Nutným dôvodom zmien je aj skutočnosť, že pre RR Dubiská je diviačia zver 

tržbonosná, t.j. efekt tržieb je vyšší ako pri zveri jelenej. Túto skutočnosť si začínajú  
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uvedomovať aj v ostatných revíroch. V lesných revíroch ako je RR Dubiská, ale aj 

prevažná časť jelenej poľovnej oblasti  J XXVII Považský Inovec je diviačia zver 

nespôsobuje žiadne škody.  

 

 

 

 

5.9 RR Dubiská  jelenia oblasť Považský Inovec J XXVII -   

      VEĽKÉ ŠELMY 

 

Rys ostrovid 

Pred obdobím II. svetovej vojny nebola písomná zmienka o výskyte rysov v Považskom 

Inovci.  

V súčasnosti sa tu rys nachádza trvale.  Jeho pohyb a početnosť najlepšie poznať na novom 

snehu. Odhadovaná početnosť výskytu je 4 - 6 kusov. Vzhľadom na to, že tu nemá 

prirodzených  nepriateľov a je celoročne chránený na celom území Slovenska možno sa 

domnievať, že jeho početnosť je regulovaná nelegálnym lovom a porušovaním zákona. 

Viac ako pytliaci jeho stavy ovplyvňujú poľovníci - pytliaci. Pravdepodobnou príčinou sú 

,,škody", ktoré rys spôsobuje na srnčej a muflónej zveri. Ojedinele v zimnom období uloví 

zoslabnuté alebo osamotené jelienča, ktoré sa nepričlenilo k čriede. Najčastejším úlovkom 

sú však drobné hlodavce a vtáky. Neoceniteľnou službou tejto prekrásnej šelmy patriacej 

do prírody je udržiavanie zdravých populácií a únosných stavov srnčej a muflónej zveri, čo 

poľovníci dokážu iba čiastočne. V RR Dubiská ho monitorujeme pravidelne.   

 

Medveď hnedý  

Písomné zmienky uvádzajú, že lesníci medveďov v tejto oblasti ojedinele pozorovali a v 

dávnej minulosti, za majiteľa Stummera ich aj lovili. Medvede sú  dnes ojedinelými  

návštevníkmi Považského Inovca. Objavujú sa tu 3-5 krát za decénium v čase dozrievania 

lesných plodov ( VII- X), pred hlavnou poľovníckou sezónou. Prezimovať sa vracajú späť 

do Strážovských vrchov. V roku 1993 nafilmoval medveďa v RR Dubiská na lúke 
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Potáčovská Ing. Dušan Mikuš. V tom istom roku ulovil pod Jazerom slabého jeleňa tým, 

že ho prekvapil skokom na cestu a zlomil mu chrbticu. Medveď nerobil  v revíroch takmer 

nijaké škody. Plašil zver počas ruje tým, že chodil za ručiacimi jeleňmi na rujoviská a 

vyrušoval zver a poškodzoval oplôtky. Živil sa lesnými plodmi, mravcami a vývrhmi 

ulovenej zveri. Po zverejnení v miestnych novinách o jeho výskyte výrazne klesla 

návštevnosť lesa. Posledný výskyt bol zaznamenaný v rokoch 2005-7.Stretnutie  s 

medveďom alebo pozorovanie jeho stôp bolo pekné spestrenie pochôdzky v lese.  

Vlk dravý 

Vlk bol v minulých storočiach najrozšírenejšou veľkou šelmou v Považskom Inovci. 

Staršie knihy uvádzajú, že ich tu lovili z okien lesovní. Vlk bol jedným z hlavných 

elementov likvidácie pôvodnej jelenej zveri v tejto oblasti. Dokázal to, ale za výdatnej 

pomoci človeka, ktorý lovil všetko, čo mu spôsobovalo škodu a znižovalo jeho úrodu, a 

tým aj možnosť prežiť. Hojný výskyt spôsobil, že vlk  bol výrazným regulátorom srnčej a 

mladej diviačej zveri. V roku 1977 bola Jozefom Krajčom  neďaleko chaty  Kubánka -  RR 

Dubiská v Považskom Inovci ulovená vlčica o váhe 46 kg.   Posledný zaznamenaný výskyt 

vlka je z leta  roku 1995-1997. 
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6. NÁVRH OPATRENÍ A VYUŽITIE POZNATKOV NA 

USMERNENIE MANAŽMENTU POĽOVNEJ ZVERI V 

POVAŽSKOM INOVCI 

 

Z výsledkov práce vyplýva dobré poľovnícke obhospodarovanie poľovnej zveri 

v minulosti, ktorého výsledkom bola primeraná trofejová kvalita najmä jelenej zveri ale aj 

muflónej zveri. Správna starostlivosť o zver nielen v čase núdze, ale najmä tvorba a 

starostlivosť o životné prostredie zveri najmä zo strany lesníckeho obhospodarovanie bude 

dôležitým prvkom pre jej  budúcnosť. 

  Pohlavná štruktúra populácií jelenej zveri, sa v posledných rokoch výrazne 

zlepšila. Veková štruktúra sa zhoršuje tým, že ubúda jeleňov starších vekových tried. V 

revíroch je možné pozorovať vysokú kvalitu mladých jeleňov I a II vekovej triedy.  Jeleni  

III a v.t. sa často lovia nesprávne a predčasne pred vrchom svojich bodových možností. 

Často sa evidujú ako úhyn alebo sa vôbec medzi ulovenú jeleniu trofejovú zver nepriznajú.  

Najvýraznejší prepad kvality ale aj početnosti je u muflónej zveri, ktorá sa tu 

vyskytuje izolovane a neprebieha výmena krvi a genetiky s okolitými pohoriami, čo bolo 

výhodou v období keď sa minimálne vyskytovali zarastavé jedince.   

Srnčia zver dosahuje vyššiu početnosť a kvalitu trofejí  iba v nižšie položených 

revíroch. V lesných a horských revíroch ako je RR Dubiská bude potrebné túto populáciu 

zachovať a chrániť pred vplyvom dravcom najmä zlepšovaním jej kondície a životného 

priestoru. 

Diviačia zver si vyžaduje zlepšiť štruktúru lovu, najmä znížením lovu lanštiakov a 

zvýšením lovu prasiatok. Kvalitné diviačie trofejové hodnoty dosiahneme iba ochranou  

lovu mladých 3-5 ročných diviakov.  

Opatrenia na zlepšenie manažmentu by sa mali týkať viacerých oblastí. 

Predovšetkým je potrebné:  

1. Zabezpečiť akčnosť jednotnej organizácie poľovníckej činnosti pre celú 

chovateľskú oblasť, a to vytvorením poradného zboru, ktorý by zároveň kontroloval 

dodržiavanie prijatých opatrení na úseku poľovníctva. Poradný zbor by mal pozostávať 

z vybratých poľovných hospodárov, pracovníkov výskumu, zástupcov SPZ, ako aj štátnej 

správy. Poradný zbor by riešil aktuálne otázky manažmentu poľovnej zveri.  
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2. Zlúčením niektorých poľovných revírov zabezpečiť, aby poľovné revíry spĺňali 

podmienku minimálnej výmery a prirodzených hraníc v najväčšej možnej miere.  

3. Čo najskôr vykonať rebonitáciu celej chovateľskej oblasti súčasne a určiť jej 

akostnú triedu. Bonitovať jeleniu zver čiastočne aj na poľnú poľovnú plochu.  

4. Určiť NKS sumárne pre celú oblasť stanoviť alikvotné podiely NKS pre každý 

poľovný revír v oblasti a určiť správnu vekovú a pohlavnú štruktúru NKS. 

5.  Veľkú pozornosť venovať zisťovaniu JKS, ktorých výška je veľmi dôležitá pre 

ďalšie poľovnícke plánovanie. Zabezpečiť jednotné sčítanie zveri v celej oblasti, aby sa 

zistili reálne JKS a ich štruktúra. Tu je potrebná bezpodmienečná spolupráca medzi 

jednotlivými užívateľmi poľovných revírov. Poľovní hospodári by sa mali pravidelne 

schádzať, aby sa informovali o stavoch zveri v oblasti. 

Keďže v rámci oblasti sú už dostatočne známe miesta zimnej koncentrácie a smery 

migrácie zveri, treba zohľadniť pri zisťovaní JKS aj túto skutočnosť. 

6.  Vypracovať jednotné kritériá selektívneho odstrelu jelenej, srnčej a muflónej 

zveri pre celú chovateľskú oblasť Považský Inovec. 

7. Na základe zistených JKS zostaviť plán lovu raticovej zveri pre celú oblasť a 

následne na základe výmery určiť výšku plánu lovu pre jednotlivé poľovné revíry.  

8. Z dôvodu stabilizácie vekovej štruktúry jeleňov zaviesť obmedzenie a sprísnenie 

kritérií lovu jeleňov III. a IV. vekovej triedy. Keďže takýchto jeleňov je v revíroch málo, 

ďalším povolením ich lovu by v III. a IV. vekovej triede v populácii jeleňov klesalo  

zastúpenie. Zákaz lovu jeleňov III. a IV. vekovej triedy by mal trvať minimálne 3 roky, 

kým sa veková štruktúra populácie neupraví. 

9. Počas tohto obdobia sa venovať intenzívnemu selektívnemu odstrelu 2 – 5 

ročných jeleňov. Práve tu bola selekcia doteraz nedostatočná. Na základe vypracovaných 

kritérií selektívneho odstrelu intenzívne loviť všetkých výradových jeleňov, ktoré ich 

spĺňajú a prísne chrániť jeleňov nádejných a chovných.  

10. Upraviť lov jeleníc a jelienčat. Keďže populácia jeleníc je tiež značne 

omladená, treba intenzívne loviť najmä jelienčatá a dvojročné jeleničky. Staršie jelenice 

loviť len viditeľne slabé, vychudnuté, poranené a pod. Treba odporučiť poľovným 

hospodárom cez poradný zbor aby upozorňovali v PZ na doporučené kritérium chovnosti 

u jelienčat, ak ich váha presiahne 40 kg a jeleníc ak ich váha presiahne 80 kg(vyvrhnutý 

kus bez hlavy).  
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11. Lov dospelých diviakov minimalizovať. Uvedeným postupom sa určite zvýšia 

bodové hodnoty trofejí diviakov a okrem toho sa dosiahne priaznivá veková štruktúra 

populácie (samozrejme, ak ju nezdecimuje KMO). 

 Resp. považovať za chovného každého diviaka do veku 6 rokov. Okrem kusov 

postrieľaných či chorých. 

12. U muflónej zveri je potrebné  zamerať sa namiesto kvantity na kvalitu. U 

muflónej zveri badať pokles kvality i početnosti samčej populácie. Je potrebné 

občerstvenie  populácie Považského Inovca z kvalitných revírov.    

Z toho dôvodu je potrebné čo najskôr prijať opatrenia, ktoré zabezpečia zachovanie 

a zveľadenie genofondu muflonej  zveri.   

 

13. a) Zlepšiť úroveň starostlivosti o zver najmä v spôsoboch prikrmovania a voľbe 

krmív. Podávať menej jadrového a viac dužinatého krmiva ako doteraz. Je neprípustné 

sypať krmivo voľne na zem a vytvárať tak semeništia rôznych parazitov a chorôb. 

Zabezpečovať prípravu kvalitnejšieho objemového krmiva. Viac sa venovať prikrmovaním 

prirodzeného krmiva v zimnom období. Za ideálnu sa považuje letnina z mladých 

výhonkov bazy, osiky, žihľavy a maliny, 

      b) Vybudovať kŕmne zariadenia pre diviačiu zver, 

      c)  Kŕmidlá pre srnčiu zver ohradiť preliezacími ohrádkami, 

      d)  Zakladať a udržiavať väčšie množstvo políčok pre zver, 

      e) Chrániť srnčiu zver pri kosbe krmovín tak, že zabezpečíme montáž 

           odplašovacích zariadení na zberové stroje. Bez tohto opatrenia budú straty 

na  

           srnčej zveri každoročne citeľné, 

       f) Zabezpečiť efektívnu spoluprácu poľovníkov a polície pri ochrane zveri pred  

           pytliakmi. Podľa potreby nasadiť niektoré špeciálne jednotky v boji proti  

           pytliakom, 

       g) Obhospodarovať lesné lúčky a pasienky, nielen pre zlepšenie životného  

            prostredia a úživnosti  zveri ale aj pre minimalizáciu škôd vlastníkov lesa.   

 

14. Veterinárnymi opatreniami a celoročným neobmedzeným odstrelom diviačej 

zveri (prasa lanštiak) ako povolením jej lovu a v PZ hospodáriacich mimo lesa iba na 

poľnohospodárskej pôde došlo k výraznému omladenie diviačej populácie. Stavy diviačej 

zveri sa takmer neznížili. Skôr naopak, týmto sa vytvárajú  podmienky na šírenie chorôb.  
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            15.  Organizovať rôzne poľovnícke konferencie, semináre a vzdelávania členov 

poľovníckych združení, alebo minimálne poľovných hospodárov,  vyvíjať osvetovú 

činnosť medzi poľovníkmi. 

             16.   Zúčastňovať sa regionálnych a celoslovenských seminárov a školení. 

Uplatňovať najnovšie poznatky zistené na Slovensku i v zahraničí v manažmente všetkých 

druhov zveri.  

            17. Dodržiavať zákony, vyhlášky a predpisy platiace na úseku poľovníctva. 

Presadzovať a rozvíjať etiku a priateľské prostredie na úseku poľovníctva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

7. ZÁVER 

 

      Význam tejto práce spočíva nielen v publikovaní a zachovaní dlhodobej poľovníckej  

evidencie, ale aj v zhodnotení výsledkov pre zlepšenie práce na úseku poľovníckeho 

obhospodarovania. Zozbieraním a poskytnutím výsledkov členom poradného zboru sa 

práca stane užitočnou pre praktický život a prevádzku.     

 Prebonitovanie  Považského Inovca na oblasť s chovom jelenej zveri bolo prvým, 

ale  zároveň  aj posledným krokom ku skvalitneniu manažmentu poľovnej zveri. V roku 

2010 bude z dôvodu platnosti nového zákona opätovné prebonitovanie.  

 Vznik veľkej poľovnej oblasti a chovateľských celkov s veľkoplošným 

obhospodarovaním zveri nám dáva nádej pre zlepšenie obhospodarovania a dosiahnutie 

kvalitnejších výsledkov. Treba si však uvedomiť, že aj ten najlepšie prepracovaný systém, 

a snaha nadšencov a legislatívcov  môže zlyhať na ľuďoch. 

 Najmä v poľovníctve často do popredia vystupuje hlavne ľudský faktor a všetky zlé 

vlastnosti ľudí sa tu ukazujú vypuklejšie, najmä egoizmus, nedôverčivosť, 

uprednostňovanie individuálnych  záujmov pred spoločnými. Najmä nevhodný prístup k 

zveri ako majetku spoločnému a poľovníctvu ako takému.  

Navrhnuté racionalizačné  opatrenia by mohli čiastočne zastaviť súčasného úpadku a 

umožniť rozvoj vpred. 

 Novým kladným  prístupom jednotlivca, skupín, či poľovných združení sa dajú v 

poľovníctve dosiahnuť  lepšie výsledky. 
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Príloha č. 1.           Chovateľské celky, okresy, revíri a ich výmery v Poľovnej oblasti 

                               Považský Inovec   J XXXVII.  

 

Chovateľský celok - Nové Mesto nad Váhom (J XXVII Považský Inovec) 

Por. č. ID revíru Názov poľovného revíru Uživateľ poľovného revíru Výmera (ha) 

1 349 Beckov PZ Hurban - Beckov 2011 

2 343 Hôrka Lesy SR OZ Trenčín 1627 

3 342 Hrádok PZ Siroň, Hrádok 1563 

4 348 Kálnica - Sever PZ Kálnica 1330 

5 347 Kočovce KLK s.r.o. 947 

6 340 Modrová PZ Modrová, Modrová 1294 

7 341 Nová Lehota-Stará Lehota PZ Bezovec, Nová Lehota 2331 

8 346 Nová Ves nad Váhom PS Nová Ves nad Váhom 1495 

9 344 Ostré vrchy Združenie vlastníkov poľovných 1447 

10 1869 Tematín PS Lúka 2146 

11 345 Zvernica-Sochoň Lesy SR OZ Trenčín 530 

    

Chovateľský celok - Trenčín (J XXVII Považský 

Inovec) 

 

Por. č. ID revíru Názov poľovného revíru Uživateľ poľovného revíru Výmera (ha) 

1 305 Družstevník Držkovce PZ Družstevník 2700 

2 1743 Dubiská Lesy SR OZ Prievidza 3330 

3 436 Hradište PZ Dubodiel, Veľká Hradná 1508 

4 308 Chválov PZ Chválov, Veľké Hoste 1574 

5 438 Inovec PZ Inovec, Dubodiel 2074 

6 439 Palúch Les. hospodárstvo Inovec, sro. 2796 

7 309 SNP Dvorec PZ SNP, Dvorec 2355 
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8 307 Stará hora Araver a.s., Trenčín 1021 

9 437 Svinná POS Rozmarín 1598 

10 440 Trenčianske Stankovce PS Žilákovce s.r.o. 3964 

11 306 Zlatníky PZ 1. máj, Zlatníky 1655 

    

Chovateľský celok -  Nitra (Topoľčany) ( JXXVII Považský Inovec) 

Por. č. ID revíru Názov poľovného revíru Uživateľ poľovného revíru Výmera (ha) 

1  Brezina PZ Brezina, Prašice 2335 

2  Javorina PZ Javorina 3171 

3  Skalka - Úhrad PZ Babica Bojná 2197 

4  Vinohrady PZ Vinohrady, Závada 1909 

 

Príloha č. 2       Zloženie poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec 

 

 

Chovateľský celok 

 

Trenčín (OLÚ TN) 

Nové Mesto nad Váhom (OLÚ NM) 

Nitra (OLÚ NR) 
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Poľovné revíry v chovateľskom celku Trenčín  

Družstevník Držkovce 

Dubiská 

Hradište 

Chválov 

Inovec 

Palúch 

SNP Dvorec 

Stará hora 

Svinná 

Trenčianske Stankovce 

Zlatníky 
Poľovné revíry v chovateľskom celku Nové Mesto nad Váhom: 

Beckov 

 Hôrka 

Hrádok 

Kálnica - Sever 

Kočovce 

Modrová 

Nová Lehota-Stará Lehota 

Nová Ves nad Váhom 

Ostré vrchy 

Tematín 

Zvernica-Sochoň 
Poľovné revíry v chovateľskom celku Nitra: 

Brezina 

Javorina 

Skalka - Úhrad 

Vinohrady 
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Príloha č. 3.    Poľovné lokality v poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec 

 

Poľovnou lokalitou je ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej alebo 

muflonej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri. 

 

 

M 2 Muflonia lokalita 

 

poľovný revír poľnohospodárska pôda lesná pôda vodné plochy ostatné plochy spolu 

Nová Ves nad 

Váhom 
701 ha 703 ha 14 ha 77 ha 1495 ha 

Zvernica - Sochoň 72 ha 457 ha 0 ha 1 ha 530 ha 

 

Celková výmera poľovnej lokality M 2 je 2025 ha, patrí do pôsobnosti Obvodného lesného úradu 

v Novom Meste nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). 

Chovateľský celok Nové mesto nad Váhom. 

 

D 22 Danielia lokalita 

 

poľovný revír poľnohospodárska pôda lesná pôda vodné plochy ostatné plochy spolu 

Zlatníky 773 ha 882 ha 0 ha 0 ha 1655 ha 

Chválov 1359 ha 215 ha 0 ha 0 ha 1574 ha 

Dubiská 133 ha 3172 ha 14 ha 11 ha 3330 ha 

Brezina 1735 ha 600 ha 0 ha 0 ha 2335 ha 

 

Celková výmera poľovnej lokality D 22 je 8894 ha, patrí do pôsobnosti Obvodného lesného úradu 

v Trenčíne (Zlatníky, Chválov, Dubiská), okres Bánovce nad Bebravou (73,75 % výmery poľovnej 

lokality)a do pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Nitre (Brezina,) okres Topoľčany ( 26,25 % 

výmery poľovnej lokality). 

Chovateľský celok Trenčín – Zlatníky, Chválov, Dubiská 

Chovateľský celok Nitra - Brezina 
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Príloha č. 4:Lov diviačej zveri 1975-2009 RR Dubiská  

 

Príloha č. 5:Lov muflonej zveri 1975-2009 RR Dubiská  
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Príloha č. 6:Lov srnčej zveri 1975-2009 RR Dubiská  

 

Príloha č. 7:Lov jelenej zveri 1975-2009 RR Dubiská  
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Príloha č. 8 Lov zveri v J XXVII Považský Inovec v rokoch 2000 - 2009 
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Príloha č. 9 Odstrel zveri v RR Dubiská 2000- 2009 
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Príloha č.10                                                                        Príloha č.11 

Medailové trofeje 1975 – 2010                                   Desať najsilnejsích trofejí J XXVII                                     

v RR Dubiská     

                                
1990 úhyn 209,80 

2007 V. Kepka 208,66 

1993 Zámečník Fl. 207,80 

1990 Kašička Ant. 206,23 

1991 Rapaič Ra. 206,13 

1998 Kmeťo Ľubos. 203,72 

1978 Boldiš C.,Ing. 201,02 

2003 J. Šmolík 200,46 

1962 Ševčovic Ján 199,80 

1993 V. Scheer 199,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 V. Kepka 208,66 

2003 J. Šmolík 200,46 

 1992 H. Wild 193,00 

2007 Reiter 192,28 

1996 K. Ebner 188,93 

2006 Wagner 188,20 

1987 J,Kerák 185,82 

1994 D. Mikuš 182,97 

1970 Dr, Weis 181,00 

1995 úhyn 179,26 

1994 Jarmer 179,95 

2002 J. Šmolík 179,38 

2006 Kepka  179,37 

2002 J. Šmolík 179,38 

1992 Seyr 179,00 

1985 J. Spišiak 175,47 

2007 Jarmer 176,45 

2009 A. Nalezený 175,73 

1975   175,00 

1998 E. Buchnas 174,65 

1992 Obritzberger 174,00 

1992 úhyn 174,00 

2006 Suchý 173,58 

2005 H. Reiter 172,45 

2006 Zengen  172,16 

1991 úhyn 172,00 

1976   170,00 
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Príloha č.12                                                          Príloha č.13 

Medailové trofeje v oblasti J XXVII            Medailové trofeje v RR Dubiská 

  revír 
DUBISKÁ   

  zlato striebro bronz Spolu 

1975     1 1 

1976     1 1 

1985     1 1 

1987     1 1 

1990   1   1 

1991     1 1 

1992   1 3 4 

1993     2 2 

1995     1 1 

1996     1 1 

1998     1 1 

2002     2 2 

2003   1   1 

2005     1 1 

2006     4 4 

2007   2 1 3 

2009     1 1 

Spolu   5 22 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

J XXVII Považský Inovec  

    zlato striebro bronz Spolu 

1975   1 3 4 

1976     4 4 

1978   1 3 4 

1979   1 2 3 

1980     1 1 

1981     3 3 

1982     2 2 

1983     4 4 

1984   2 2 4 

1985     2 2 

1986   1 3 4 

1987     5 5 

1988     3 3 

1989   2 4 6 

1990   2 4 6 

1991   4 6 10 

1990 úhyn 209,80 1990 úhyn 

1993   4 5 9 

1994     5 5 

1995     7 7 

1996   1 3 4 

1997     1 1 

1998   1 2 3 

2000   1 1 2 

2001     3 3 

2002     6 6 

2003   2 5 7 

2004     5 5 

2005   2 4 6 

2006   1 7 8 

2007   3 8 11 

2008   1 6 7 

2009         

Spolu   33 130 163 
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Príloha č.14                                                              Príloha č.15 

Strieborné trofeje J XXVII Považský Inovec                             

  

 

 

 

1990 úhyn Dubiská 209,80 

2007 V. Kepka Dubiská 208,66 

1993 Zámečník Fl. Kálnica 207,80 

1990 Kašička Ant. Inovec, Palúch 206,23 

1991 Rapaič Ra. Inovec Dubodiel 206,13 

1998 Kmeťo Ľubos. Kálnica-Sever 203,72 

1978 Boldiš C.,Ing. Inovec, Palúch 201,02 

2003 J. Šmolík Dubiská 200,46 

1962 Ševčovic Ján Inovec, Palúch 199,80 

1993 V. Scheer Stará hora 199,57 

1989 Slezáček Jo. Inovec, Palúch 199,41 

1975 Tadial Ján,Ing. Hôrka 198,75 

2000 Úhyn Trenč.Stankovce 197,97 

2005 Žák Karol Inovec Dubodiel 197,97 

1984 Motola Bohuš Inovec Dubodiel 197,56 

1991 Pajdušák M. Inovec, Palúch 196,40 

2006 J. Závodský Stará hora 195,86 

2008 Zemánek Vl. Trenč.Stankovce 195,42 

2007 Bartaloš Štef. Hrádok 195,33 

1986 Gunár Otto Inovec, Palúch 194,40 

1984 Boldiš Cyril Inovec, Palúch 194,06 

2005 Tučka Milan Hrádok 193,53 

1991 J.Škultéty PZ Zlatníky 193,23 

1992 H. Wild Dubiská 193,00 

1993 Uko Jozef Kálnica 192,93 

1962 Abrahám L. Nová Ves 192,40 

2007 Reiter Dubiská 192,28 

1989 Adlt LS Topoľč.  192,00 

1979 Huňa Jozef Inovec Dubodiel 191,77 

1992 Urbánek Ján Inovec, Palúch 191,63 

1993 Úhyn   Trenč.Stankovce 191,23 

1967 Huňavý Frant Inovec, Palúch 191,00 

1992 Vojta Igor Kálnica 190,96 

2003 Úhyn Lúka Tematín 190,83 

1996 Masarik Mi. Hôrka 190,45 

1991 Letko Július Trenč.Stankovce 190,23 

Tabuľka Dubiská - medailové alebo 
najsilnejšie v roku 

Rok 
Dubiská 
strelec 
nálezca 

Body 
CIC 
jeleň 

Poznámk
a 

1970 Dr. Weis 181,00   

1975   175,00   

1976   170,00   

1979   164,00   

1980   160,00   

1981   157,00   

1982   154,50   

1985 J.Spišiak 175,47   

1987 J. Kerák 185,82   

1989 Strigl  161, 89   

1990 úhyn 209,80   

1991 úhyn 172,00   

1992 H. Wild 193,00   

1992 Seyr 179,95   

1992 Obritzberger 174,00   

1992 úhyn 174,00   

1994 D. Mikuš 183,00   

1994 Jarmer 179,95   

1995 úhyn 179,26   

1996 K. Ebner 188,93   

1997 L. Wiklický 145,27   

1998 E. Buchnas 174,65   

1999 D. Mikuš 93,00   

2000  Landsteter 144,83   

2001 J. Brandl 169,52   

2002 J. Šmolík 179,38   

2003 J. Šmolík 200,46   

2004 F. Zemlicka 142,26   

2005 H. Reiter 172,45   

2006 Wagner 188,2   

2006 V. Kepka 179,37   

2006 Suchý 173,58   

2006 Zengen  172,16   

2007 V. Kepka 208,66   

2007 Reiter 192,28   

2007 Jarmer 176,45   

2008 O. Režo 126,33   

2009 A. Nalezený 175,73   
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Príloha č.16 Tabuľka všetkých trofejí ulovených v oblasti J XXVII Považský Inovec 1975 - 2009 

Rok meno poľovné združenie  body CIC 

1975 Tadial Ján,Ing. Hôrka 198,75 

1975   Dubiská 175,00 

1975 Tadial Ján,Ing. Hôrka 174,12 

1975 Boldiš Cyril Inovec, Palúch 170,60 

1976 Krchnavý Ján Kálnica 182,62 

1976 Sedlarík Vl. Hôrka 177,76 

1976 Tadial Ján,Ing. Hôrka 173,96 

1976 Masarik Milan Hôrka 170,88 

1976   Dubiská 170,00 

1977 G. Remeň Stará hora 181,87 

1977 G. Reixinger Stará hora 174,46 

1978 Boldiš C.,Ing. Inovec, Palúch 201,02 

1978 E. Dieter Stará hora 184,45 

1978 Mikulička Jo. Hrádok 182,25 

1978 Vašica A.,MVDr. Inovec, Palúch 174,90 

1978 Vejvodič Ja. Kálnica 170,40 

1979 Huňa Jozef Inovec Dubodiel 191,77 

1979 Pajdušák M. Inovec, Palúch 185,00 

1979 Krchnavý Ján Kálnica 180,55 

1980 Rubaninský I. Hrádok 176,23 

1981 PZ Kálnica 174,49 

1981 Šebáň Štefan Beckov 172,04 

1981 Hvožďara Ja. Inovec, Palúch 170,89 

1982 Krchnavý Ján Kálnica 172,70 

1982 Zemánek Vl. Inovec, Palúch  172,14 

1983 Zemánek Vl. Inovec, Palúch 189,05 

1983 Lašo Milan Inovec Dubodiel 182,74 

1983 Slatina Jozef Inovec, Palúch 171,25 

1983 Pilko Jozef Inovec Dubodiel 170,34 

1984 Motola Bohuš Inovec Dubodiel 197,56 

1984 Boldiš Cyril Inovec, Palúch 194,06 

1984 Švec Jozef Beckov 184,86 

1984 Porubský La. Trenč.Stankovce 176,69 

1985 Patrnčiak Ján Inovec, Palúch 175,74 

1985 J.Spišiak Dubiská 175,47 

1986 Gunár Otto Inovec, Palúch 194,40 

1986 Adamkovič LS Topoľčany 186,67 

1986 Ábel Karol Hrádok 173,00 

1986 Godál Emil Inovec, Palúch 171,74 

1987 J.Kerák Dubiská 185,82 

1987 Pečeňanský R Inovec, Palúch 182,25 

1987 Hološ Fr. Inovec, Palúch 179,97 

1987 Úhyn-Pečeňanský Inovec, Palúch 174,70 

1987 Neboháč Mar. Beckov 170,31 

1988 Pečeňanský R Inovec, Palúch 177,25 

1988 Hološ Fr. Inovec, Palúch 176,97 

1988 Drnák Rudolf Trenč.Stankovce 173,10 

1989 Slezáček Jo. Inovec, Palúch 199,41 

1989 Adlt LS Topoľč.  192,00 
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Pokračovanie prílohy č 16 

rok meno poľovné združenie  body CIC 

1989 Kmeťo Ľubos. Kálnica 185,34 

1989 Krchnavý Ján Kálnica 175,05 

1989 Porubský La. Trenč.Stankovce 170,70 

1989 Beňovič An. Hrádok 170,20 

1990 úhyn Dubiská 209,80 

1990 Kašička Ant. Inovec, Palúch 206,23 

1990 Maňo Rudolf Trenč.Stankovce 184,22 

1990 Huňavý Fr. Inovec, Palúch 182,71 

1990 úhyn Priet. Šišov 180,00 

1990 Hološ Fr. Inovec, Palúch 178,97 

1991 Rapaič Ra. Inovec Dubodiel 206,13 

1991 Pajdušák M. Inovec, Palúch 196,40 

1991 J.Škultéty PZ Zlatníky 193,23 

1991 Letko Július Trenč.Stankovce 190,23 

1991 Kontra Ed. Inovec, Palúch 185,68 

1991 Úhyn Trenč.Stankovce 184,87 

1991 Krchnavý Št. Kálnica 180,30 

1991 Hladek Rudolf Hrádok 178,22 

1991 Úhyn Dubiská 172,00 

1991 Scher Vl. Inovec Dubodiel 170,84 

1992 H. Wild Dubiská 193,00 

1992 Urbánek Ján Inovec, Palúch 191,63 

1992 Vojta Igor Kálnica 190,96 

1992 Minárik Vl. Inovec Dubodiel 182,97 

1992 Hološ Fr. Inovec, Palúch 180,95 

1992 Seyr Dubiská 179,95 

1992 I. Michalka PZ Úhrad 176,35 

1992 Obritzberger Dubiská 174,00 

1992 úhyn Dubiská 174,00 

1992 Krchnavá Ján Kálnica 172,35 

1992 Pečeňanský R Inovec, Palúch 171,97 

1992 Krchnavý Ján Kálnica 171,95 

1992 Opet Jozef Hrádok 171,49 

1992 Boldiš Cyril Inovec, Palúch 170,58 

1993 Zámečník Fl. Kálnica 207,80 

1993 V. Scheer Stará hora 199,57 

1993 Uko Jozef Kálnica 192,93 

1993 Úhyn   Trenč.Stankovce 191,23 

1993 Koníček Mi. Beckov 189,02 

1993 H. Wild LS Topoľčany 184,00 

1993 Úhyn Kálnica 177,18 

1993 Matlák Jo. Inovec Dubodiel 176,95 

1993 I. Michalka PZ Úhrad 176,35 

1994 D. Mikuš Dubiská 183,00 

1994 Jarmer Dubiská 179,95 

1994 Kostelbauer LS Topoľčany 177,95 

1994 Jánošík Ivan Palúch, Inovec 173,87 

1994 Rickert Hôrka 172,50 

1995 Bruner Rainer Hôrka 186,35 
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Pokračovanie prílohy č. 16 

rok meno poľovné združenie  
body 
CIC 

1995 úhyn Dubiská 179,26 

1995 Mocko Marián Kálnica 179,13 

1995 Hipík Jozef Hôrka 177,47 

1995 Bolech Jaro. Kálnica 175,60 

1995 Koníček Mi. Beckov 172,62 

1995 Bušík Ivan Palúch, Inovec 170,89 

1996 Masarik Mi. Hôrka 190,45 

1996 K. Ebner Dubiská 188,93 

1996 M. Kopecký Stará hora 186,00 

1996 Úhyn Trenč.Stankovce 173,22 

1997 I. Michalka PZ Jav.TO 172,97 

1998 Kmeťo Ľubos. Kálnica-Sever 203,72 

1998 Pytliactvo Palúch, Inovec 177,69 

1998 E. Buchnas Dubiská 174,65 

2000 Úhyn Trenč.Stankovce 197,97 

2000 I. Michalka PZ Javorina  170,20 

2001 L. Vitek  PZ Jav.TO 177,00 

2001 Úhyn Kálnica 172,82 

2001 J. Závodský Stará hora 170,10 

2002 Urbánek Ján Trenč.Stankovce 188,40 

2002 J. Šmolík Dubiská 179,38 

2002 F. Jarmer Dubiská 179,00 

2002 Tučka Milan Hrádok 177,97 

2002 Hrušovský Jo. Trenč.Stankovce 171,03 

2002 Úhyn Palúch, Inovec 170,19 

2003 J. Šmolík Dubiská 200,46 

2003 Úhyn Lúka Tematín 190,83 

2003 Zemánek Vl. Trenč.Stankovce 185,83 

2003 C- Ottesen ŠL TN Hôrka 184,09 

2003 Konopa Voj. Kálnica 171,20 

2003 Minárik Mi. Trenč.Stankovce 170,26 

2004 Ellinger Pavol Palúch, Inovec 172,96 

2004 Habdák Ján Trenč.Stankovce 172,25 

2004 Kovács Ľud. Palúch, Inovec 172,24 

2004 Urbánek Ján Trenč.Stankovce 170,67 

2004 R. Závodský Stará hora 170,62 

2005 Žák Karol Inovec Dubodiel 197,97 

2005 Tučka Milan Hrádok 193,53 

2005 Hladký Pavol Beckov 176,22 

2005 L. Vitek  PZ Javorina  172,80 

2005 H. Reiter Dubiská 172,45 

2006 J. Závodský Stará hora 195,86 

2006 Wagner Dubiská 188,20 

2006 Klener Ralph Trenč.Stankovce 184,72 

2006 V. Kepka Dubiská 179,37 

2006 Paskal Hrádok 174,50 

2006 Suchý Dubiská 173,58 

2006 Zengen  Dubiská 172,16 

2006 Janíková Erika Inovec Dubodiel 170,90 
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Pokračovanie prílohy č. 16 

rok meno 
poľovné 
združenie  

body 
CIC 

2007 V. Kepka Dubiská 208,66 

2007 Bartaloš Štef. Hrádok 195,33 

2007 Reiter Dubiská 192,28 

2007 Kucharovič Já Kálnica OV  189,48 

2007 Bulko Ľubomír Trenč.Stankovce 185,60 

2007 I. Michalka PZ Javorina  183,60 

2007 Ondrášik Jo. Nová Ves 178,20 

2007 Bulík Ivan Palúch, Inovec 177,41 

2007 Jarmer Dubiská 176,45 

2007 Ďuriš Emil Trenč.Stankovce 176,42 

2007 Lorenc Eman. Kálnica 175,43 

2008 Zemánek Vl. Trenč.Stankovce 195,42 

2008 J. Štefkovič 
PZ Brezina 

Prašice  188,57 

2008 Kováč Dušan Trenč.Stankovce 187,85 

2008 Úhyn Kálnica   187,28 

2008 LeCompte P Kálnica OV  182,50 

2008 Janiš Jozef Trenč.Stankovce 178,79 

2008 R.Šajbidor Stará hora 178,45 

2009 A.Nalezeny Dubiská 175,73 

2009 Ľ. Vítek 
PZ Bukovinka 

TO 195,82 

2009 Hladký Pavol Beckov 195,43 

2009 Ellinger Pavol PS Žilákovec 185,85 

2009 Uherčík Miroslav Beckov 182,67 

2009 Malec Peter 
PZ Inovec 
Dubodiel 180,93 

2009 Ľ. Vítek 
PZ Bukovinka 
TO 195,82 

2009 Hladký Pavol Beckov 195,43 

2009 Ellinger Pavol PS Žilákovec 185,85 

2009 Uherčík Miroslav Beckov 182,67 

2009 Malec Peter 
PZ Inovec 
Dubodiel 180,93 
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Príloha č. 17 Cieľové stavy zveri v poľovnej oblasti JXXVII Považský Inovec 
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 Príloha č. 18 Najsilnejší pravý nájdený 209,80 a ľavý ulovený jeleň 208,66        

 

Príloha č. 19 Prikrmovaci zariadenie v zime   
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Príloha č. 20 V.Kepka a jeho trofej 208,66 
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