
Príloha č. 47 
 
Žiadateľ: PZ Kľak Podhradie 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0  
Poľovný revír (názov): Podhradie 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 12 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NP Veľká Fatra  

 v lokalite Kopa, v najtichšej časti PR evidujeme prítomnosť medvedice 
s mláďaťom a sporadicky prítomnosť samca, ktorý má však svoje osobné 
teritórium oveľa väčšie. Táto časť PR zaberá približne ¼ lesnatej časti PR. 
V ostatnej časti revíru máme len náhodné pozorovania najmä pobytových 
znakov, no celkovú rezidentnú populáciu odhadujeme do 8 jedincov. 
V tejto oblasti dochádza však i k evidentnej migrácii medveďov medzi 
Malou a Veľkou Fatrou, takže počet migrujúcich jedincov môže tento počet 
dočasne navyšovať. 

Popis poľovného revíru: 
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1.stupeň ochrany; 2. stupeň – ochranné 

pásmo NP Veľká Fatra – väčšina PR. 
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): obec 

Podhradie a Nolčovo v blízkosti lesa; roztrúsené chaty v lesoch; lyžiarsky 
vlek Pohanovo. V území niekoľko turistických chodníkov (3) prepájajúcich 
Turiec a Ľubochniansku dolinu; na predhorí medzi Nolčovom a Krpeľanmi 
niekoľko  

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: na predhorí 
1 veľký salaš s cca 1100 ovcami a jeden menší salaš jariek; na lúkach na 
hrebeni pastva kráv. 

 umiestnenie včelárskych zariadení: extravilán Podhradia – 3, extravilán 
Nolčova  - 4, intravilán Konské – 3, Krpeľany – okolo 5  

Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 
 v roku 2006: 0 
 v roku 2007: 0 

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:  

 medvede pravidelne schádzajú do záhrad, do poľa a ku včelstvám. Tu 
spôsobujú škody a nepríjemné strety s obyvateľstvom. 

Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenie výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Neodporúčame povoliť ulovenie 1 jedinca. 
Žiadosť odôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 zákona. 

 v revíri neboli v minulom roku zaznamenané žiadne škody  
 
Vypracoval: Ing. Mária Boďová 
 
Upravil: Riaditeľstvo ŠOP 
 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 


