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a) výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia do troch
mesiacov od evidencie zmluvy,
b) plán chovu a lovu raticovej zveri do 10. apríla,
c) plán chovu a lovu malej zveri do 31. augusta,
d) plán starostlivosti o zver do 10. apríla,
e) plán spoloèných po¾ovaèiek do 15. septembra,
f) evidencia lovu zveri, jej úhynu, pouitých znaèiek
a pouitia diviny  na chovate¾skú prehliadku v nasledujúcom roku,
g) tatistický výkaz o revíri a stavoch zveri do 10. februára nasledujúceho kalendárneho roku,
h) plán vnadísk najneskôr 10 dní pred zaèatím vnadenia.
(3) Termíny posúdenia a schválenia navrhnutých
plánov a dokumentácie
a) chovu a lovu raticovej zveri do 30. apríla,
b) chovu a lovu malej zveri do 15. septembra,
c) starostlivosti o zver do 30. apríla,
d) spoloèných po¾ovaèiek do 30. septembra,
e) tatistický výkaz o revíri a stavoch zveri do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roku.
§ 23
Kniha návtev po¾ovného revíru
(1) Kniha návtev po¾ovného revíru musí obsahova
najmenej tieto údaje:
a) dátum návtevy,
b) èas príchodu a odchodu,
c) meno a priezvisko po¾ovníka,
d) názov lokality,
e) ulovená alebo nájdená uhynutá zver,
f) ostatné zistenia.
(2) Kniha návtev po¾ovného revíru je spravidla jedna, ak sa vedie viac kníh návtev po¾ovného revíru, musia by zaloené na presné vymedzené èasti po¾ovného
revíru.
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§ 25
Jelenia zver
(1) Plánovaný pomer pohlavia jelenej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech jeleníc.
(2) Plánovaná veková a pohlavná truktúra populácie je 40 % jeleòov, 40 % jeleníc a 20 % jelenèiat.
(3) Plánovaná veková truktúra jeleòov je takáto:
a) I. veková trieda  roèné a dvojroèné jelene
23 %,
b) II. veková trieda  trojroèné a esroèné jelene 32 %,
c) III. veková trieda  sedemroèné
a desaroèné jelene
25 %,
d) IV. veková trieda  jedenásroèné a starie
jelene
20 %.
(4) Ak sú dosiahnuté chovate¾ské ciele pod¾a § 24,
plán odstrelu jelenej zveri predstavuje 30 % z normovaného kmeòového stavu, truktúra plánu lovu je 34 %
jeleòov, 36 % jeleníc a 30 % jelenèiat. Z plánu odstrelu
jeleòov treba v I. vekovej triede ulovi 40 %, II. vekovej
triede 30 %, III. vekovej triede 10 % a vo IV. vekovej triede 20 % pri zachovaní kritérií selektívneho odstrelu;
úhyn dospelej zveri v èase lovu sa zapoèíta do plnenia
plánu lovu a odstrel sa úmerne zníi.
(5) Prevod prírastku jelenej zveri z predchádzajúceho
roku sa v pláne chovu a lovu tejto zveri vykonáva takto:
a) celý poèet jelienèat zistených k 31. marcu sa rozdelí
na polovicu,
b) 50 % jelienèat sa presunie do I. vekovej triedy jeleòov,
c) 50 % jelienèat sa presunie do kategórie jeleníc,
d) 50 % jeleòov I. vekovej triedy bez presunutého poètu
jelienèat 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 kmeòovom stave prevaha jeleníc a mladej
zveri, treba úmerne zvýi ich odstrel a obmedzi lov jeleòov II. a III. vekovej triedy. Ak sú kmeòové stavy jelenej zveri v revíri vyie ako normované, treba lovi viac
zveri, ako je roèný prírastok, prièom treba lovi intenzívnejie jelenice a jelenèatá. Roèný plán odstrelu sa
v takomto prípade vypoèíta pod¾a vzorca
O=P+

§ 24
Chovate¾ský cie¾
a kvalita po¾ovníckeho hospodárenia
(1) Chovate¾ským cie¾om v chove raticovej zveri je dosiahnutie skutoèných jarných kmeòových stavov
k 31. marcu (ïalej len jarný kmeòový stav), ktoré sú
zhodné s normovaným kmeòovým stavom zveri v danom po¾ovnom revíri, pri dosiahnutí plánovaného pomeru pohlavia, plánovanej vekovej a pohlavnej truktúry populácie a plánovanej vekovej truktúry samèej
zveri.
(2) Úroveò kvality po¾ovníckeho hospodárenia hodnotí poradný zbor a chovate¾ská rada pod¾a kritérií urèených poradným zborom osobitne za kadý po¾ovný
revír a pre kadý druh zveri.
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(JKS  NKS)
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 roèný odstrel v kusoch,

P

 oèakávaný roèný prírastok v kusoch,

JKS  skutoèný jarný kmeòový stav v kusoch,
NKS  normovaný kmeòový stav v kusoch,
D

 poèet rokov, za ktoré sa má dosiahnu normovaný
stav.

(7) Údaje do vzorca treba kadoroène aktualizova
a údaj D sa kadý rok poèas redukcie zniuje o jeden
rok.
(8) Ak je skutoèný stav zveri v revíri nií ako normovaný, loví sa menej zveri, ako je prírastok, a na prechodný èas treba zníi intenzitu lovu samièej zveri.

