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Plán odstrelu sa v takomto prípade vypoèíta pod¾a vzorca
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§ 26

Srnèia zver
(1) Plánovaný pomer pohlavia srnèej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech sàn. Plánovaná veková a pohlavná truktúra normovaného kmeòového stavu je pribline 40 % srncov, 40 % sàn a 20 % vlaòajích srnèiat.
Plánované vekové zloenie srncov v normovanom kmeòovom stave je takéto:
a) I. veková trieda  roèné srnce
18 %,
b) II. veková trieda  dvojroèné a päroèné srnce 54 %,
c) III. veková trieda  esroèné a starie srnce
28 %.
(2) Prevod prírastku srnèej 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 sàn,
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 skutoèný stav srnèej zveri v revíri rovná normovanému a ak jeho truktúra zodpovedá èleneniu
uvedenému v odseku 1, musí sa roèný odstrel rovna
roènému prírastku, ktorý je 32 % z kmeòového stavu;
úhyn dospelej zveri v èase lovu sa zapoèíta do plnenia
plánu lovu a odstrel sa úmerne zníi.
(4) Z celkového plánu lovu majú srnce predstavova
asi 33 %, srny 35 % a srnèatá 32 %. Odporúèa sa strie¾a viac srnèiat samièieho pohlavia ako samèieho pohlavia. truktúra plánu lovu srncov má by takáto:
a) I. veková trieda
36 a 40 %,
b) II. veková trieda
25 a 30 %,
c) III. veková trieda
20 a 30 %.
(5) Ak skutoèný stav zveri nezodpovedá normovanému stavu, postupuje sa obdobne ako pri plánovaní jelenej zveri.
§ 27
Danielia zver
(1) Plánovaný pomer pohlavia danielej zveri je 1:1,
najviac 1:1,2 v prospech danielic. Plánovaná veková
a pohlavná truktúra normovaného kmeòového stavu
je 40 % danielov, 40 % danielic a 20 % vlaòajích danielèat. Plánované vekové zloenie danielov v normovanom kmeòovom stave je takéto:
a) I. veková trieda  roèné a dvojroèné
32 %,
b) II. veková trieda  trojroèné a esroèné
45 %,
c) III. veková trieda  sedemroèné a starie
23 %.
(2) Prevod prírastku danielej zveri z predchádzajúceho roku a samèej zveri do vyích vekových tried sa vykoná takto:
a) celý poèet danielèat zistených k 31. marcu sa rozdelí
na polovicu,
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b) 50 % danielèat sa presunie do I. vekovej triedy danielov,
c) 50 % danielèat sa presunie do kategórie danielic,
d) 50 % danielov I. vekovej triedy bez presunutého poètu danielèat sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy.
(3) Ak sa skutoèný stav danielej zveri v revíri rovná
normovanému stavu a ak jeho truktúra zodpovedá
èleneniu uvedenému v odseku 1, má sa roèný odstrel
rovna roènému prírastku, ktorý je asi 30 % z kmeòového stavu; úhyn dospelej zveri v èase lovu sa zapoèíta do
plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníi.
(4) Pri dosiahnutí normovaného kmeòového stavu
z celkového plánu lovu daniele predstavujú 33 %, danielice 35 % a danielèatá 32 %. truktúra plánu lovu
danielov je takáto:
a) I. veková trieda
45 %,
b) II. veková trieda
25 %,
c) III. veková trieda
30 %.
(5) Ak skutoèný stav zveri v revíri nezodpovedá normovanému stavu, postupuje sa podobne ako pri plánovaní jelenej zveri.
§ 28
Muflonia zver
(1) Plánovaný pomer pohlavia muflonej zveri je 1:1,
najviac 1:1,2 v prospech muflónic. Plánovaná veková
a pohlavná truktúra normovaného kmeòového stavu
je 40 % muflónov, 40 % muflónic a 20 % vlaòajích
muflónèat s miernou prevahou samèekov. Plánované
vekové zloenie muflónov v normovanom kmeòovom
stave je takéto:
a) I. veková trieda  roèné a dvojroèné
muflóny
47 %,
b) II. veková trieda  trojroèné a päroèné
muflóny
42 %,
c) III. veková trieda  esroèné a starie
muflóny
11 %.
(2) Prevod prírastku muflonej zveri z predchádzajúceho roku a samèej zveri do vyích vekových tried sa
vykoná takto:
a) celý poèet muflónèat zistených k 31. marcu sa rozdelí na polovicu,
b) 50 % muflónèat sa presunie do I. vekovej triedy muflónov,
c) 50 % muflónèat sa presunie do kategórie muflónic,
d) 50 % muflónov I. vekovej triedy bez presunutého
poètu muflónèat sa presunie do II. vekovej triedy,
z II. vekovej triedy sa presunie 33 % do III. vekovej
triedy.
(3) Ak sa skutoèný stav muflonej zveri v revíri rovná
normovanému a ak jeho truktúra zodpovedá èleneniu
uvedenému v odseku 1, musí sa roèný odstrel rovna
roènému prírastku, ktorý je asi 30 % z kmeòového stavu; úhyn dospelej zveri v èase lovu sa zapoèíta do plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníi.
(4) Z celkového plánu lovu muflóny majú predstavova 33 %, muflónice 35 %, muflónèatá samèieho pohlavia 15 % a muflónèatá samièieho pohlavia 17 %. truk-

