
Príloha č. 71 
 
Žiadateľ:  Lesy SR, OZ Čadca  
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír (názov): PR Beskyd 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 8 (dospelých samcov 2, dospelých 
samíc 1, tohoročné mláďat 3, ostatných 2) 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa CHKO Kysuce – 4 (1 medvedica, 2 
mláďatá, 1 medveď) 

 uvedené jedince sa vyskytujú na území viacerých priľahlých poľovných 
revírov a dochádza k duálnemu sčítavaniu tých istých jedincov  

Popis poľovného revíru: 
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 2. stupeň, 5. stupeň – NPR Veľká Rača, 

PR Vychylovské skálie 
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): nízka 

hustota ľudských sídel – iba záver Vychylovky, rekreačné objekty 
v osadách Vychylovky, nízka hustota, revír je v prevažnej miere situovaný 
v prihraničnom území SR/PR, cca 90% LPF  

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: bez 
salašov, pastva mladého HD v blízkosti osady Šudovia  

 umiestnenie včelárskych zariadení: jednotlivé úle v blízkosti osady Šudovia 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 

 v roku 2006: bez škôd 
 v roku 2007: bez škôd 

Počet povolených a ulovených medveďov v jednotlivých rokoch, spolu za 
ochranný a regulačný lov: 
 2005 2006 2007 
 0/0 0/0 0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  
 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Neodporúčame povoliť ulovenie jedinca medveďa hnedého. 
Žiadosť neodôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 zákona. 

 za posledných 8 rokov neboli z územia PR Beskyd hlásené žiadne škody 
spôsobené medveďom hnedým 

 nízka koncentrácia hospodárskych zvierat v danom území nie je 
predpokladom vzniku škôd 

 z dôvodu nízkej hustoty trvalého osídlenia a rekreačných objektov je 
predpoklad možných konfliktov medzi ľuďmi a medveďmi minimálny  

 PR Beskyd sa nachádza v prihraničnom území s PR, jeho severnú hranicu 
tvorí štátna hranica s Poľskou republikou, územie je západnou hranicou 
trvalého výskytu medveďa hnedého na Slovensku s migračnými koridormi  
do Poľskej republiky a ďalej do ČR 
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