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Zisťovanie škôd

• Škody zverou sa zisťujú v rámci JPRL

• Podľa rozsahu a spôsobu poškodenia rozlišujeme:
1. celoplošné  (výhodné použiť na malých plochách)

2. zisťovanie na skusných plochách (výhodné sú štvorcového tvaru  do 0,04 ha, 
prípadne škody hodnotiť na pásových skusných plochách)



Hodnotenie poškodenia lesných porastov

• Škoda sa zisťuje len na drevinách, ktoré sú uvedené v obnovnom 
zastúpení PSOL, pričom zmladenie, kultúra musia byť zaevidované 
v LHE

• V mladých lesných porastoch zisťujeme percentuálny podiel 
poškodených a zničených drevín

• Jedinec poškodený odhryzom nadzemnej fytomasy do 60 % sa 
považuje za poškodeného, nad 60 % za zničeného

• Jedinec poškodený obhryzom a vytĺkaním do 50 % obvodu kmienka 
sa považuje za poškodený nad 50 % obvodu kmienka za zničený



Poškodenie, zničenie v mladom lesnom poraste



Poškodenie, zničenie v staršom lesnom poraste



Postup výpočtu

• Základom je vypočítať náhradu za stratu prírastku na hektár (N1 – N4)

• Vypočítať redukovanú plochu dreviny a to vynásobením celkovej  
plochy zakmenením a zastúpením a % poškodenia dreviny (okrem N3 
kde je % poškodenia zahrnuté vo výpočte), zastúpenie a poškodenie do 
vzorca uvádzať v stotinách (60 % = 0,6 atď.)

• Celkovú škodu vypočítame vynásobením redukovanej plochy náhradou 
za stratu prírastku na hektár

• Rozsah a náklady na ochranu lesa proti zveri prevezmite s prezentácie 
(tieto údaje sa získavajú za každý okres samostatne a v systémoch 
štátnych alebo neštátnych subjektov sú vypísané automaticky, pri 
výpočte)



Oceňovanie škôd – príklad č. 1
JPRL 256

Plocha - 0,25 ha

Drevina – Dub

Zastúpenie – 100 %

Vek - 2

Poškodenie 60 % (Odhryzom)

Bonita – 26

Zakmenenie - 1



Náhrada za stratu prírastku po odhryze alebo vytĺkaní v mladých 
lesných porastoch

CPPu- Z tabuľky 1.1 (podľa 
dreviny a bonity)

N1= 307,14* (1- 0,8) = 61,43 €.ha-1



• Zo zadania vypísať údaje o poškodenej ploche, vypočítať 
redukovanú plochu dreviny a vyplniť do správnych koloniek!!!

• Redukovaná plocha dreviny = Výmera* zakmenenie*zastúpenie* 
poškodenie - (0,25*1*1*0,60 = 0,15 ha)

• N1 vynásobíme redukovanou plochou dreviny 



Oceňovanie škôd- príklad č. 2
JPRL - 896

Plocha – 1 ha

Drevina – Buk

Zastúpenie – 100 %

Vek – 5 r.

Zničenie: 100 % (Odhryzom)

Bonita – 26

Zakmenenie – 1

Rubná duba – 110 r.

Náklady na ochranu: 860 €/rok



Náhrada za zničenie mladého lesného porastu po odhryze alebo vytĺkaní

CPPu- Z tabuľky 1.1 (podľa      
bonity a dreviny)

N2= 160,16*5+860*(
110−5

110
)=

1 621,71 €.ha-1



• Zo zadania vypísať údaje o poškodenej ploche, vypočítať redukovanú 
plochu dreviny a vyplniť do správnych koloniek!!!

• Redukovaná plocha dreviny= Výmera* zakmenenie*zastúpenie*zničenie 
- (1*1*1*1 = 1 ha)

• N2 je potrebné prenásobiť redukovanou plochou dreviny



Oceňovanie škôd – príklad č. 3

JPRL – 233

Plocha – 0,4 ha

Drevina - Jaseň

Vek - 50

Zastúpenie – 60 %

Zakmenenie – 0,8

Bonita – 18

Poškodenie – 35 % (Obhryz kôry)

Rubná doba – 110 r.



Náhrada za zníženie kvality produkovaného dreva staršieho lesného 
porastu po obhryze alebo lúpaní kmeňov

SCPPu - Z tabuľky 2.1 (podľa bonity a           
% poškodenia a dreviny)

N3 = 12,68*(110-50)= 760,8 €.ha-1



• Zo zadania vypísať údaje o poškodenej ploche, vypočítať 
redukovanú plochu dreviny a vyplniť do správnych koloniek!!!

• Redukovaná plocha dreviny= Výmera* zakmenenie*zastúpenie 
(0,4*0,8*0,60 = 0,192 ha) 

• N3 je potrebné prenásobiť redukovanou plochou dreviny



Oceňovanie škôd- príklad č. 4

JPRL – 536

Plocha -0,5 ha

Vek – 25 r.

Drevina – Jaseň

Zastúpenie – 100 %

Zničenie – 40 % (Obhryzom kôry)

Rubná doba – 110 r.

Bonita – 22

Zakmenenie - 0,9

Náklady – 300 €/ha

Výnos – 250 €/ha



Náhrada za zničenie staršieho lesného porastu po obhryze alebo 
lúpaní kmeňov

CPPu- Z tabuľky 1.1 (podľa bonity 

a dreviny)

N4= 145,99*25+300*( 
110−25

110
)

- 250= 3 630,75 €.ha-1



• Zo zadania vypísať údaje o poškodenej ploche, vypočítať redukovanú plochu 
dreviny a vyplniť do správnych koloniek!!!

• Redukovaná plocha dreviny= Výmera* zakmenenie*zastúpenie* zničenie  
0,5*0,9*1*0,40 = 0,18 ha

• N4 potrebné prenásobiť redukovanou plochou dreviny



• Vypočítané škody N1 až N4 bude potrebné vpísať do tlačiva L 115

• Tlačivo nájdete aj s metodickým postupom kde sú všetky tabuľky 
potrebné k výpočtu na servise študentom Katedry integrovanej 
ochrany lesa a krajiny 

• Pre porovnanie si môžete skúsiť e-kalkulačku výpočtu náhrad za 
škody zverou, ktorú vyvinula Lesnícka ochranárska služba

• link: http://www.e-los.sk/, kde si môžete overiť správnosť výpočtu

• Na stránke e- los si vykliknete kalkulačky a tam nájdete výpočet
náhrad škôd zverou

http://www.e-los.sk/


http://www.e-los.sk/

http://www.e-los.sk/


Protokol

• Protokol bude pozostávať: 

a) Titulný list 

b) Výpočet (N1, N2,N3, N4) postup, hektárová škoda

c) Vypísané tlačivo L 115 (Hlavička nemusí byť vyplnená, stačia len 
vypísané potrebné údaje zo zadaní a príslušné vypočítané škody)

d) Možnosti ochranných postupov v každom príklade (úlohou 
študenta bude navrhnúť ako nasledovne ochrániť poškodené 
plochy, prípadne či bude potrebné ďalšie zalesňovanie atď.).

e) Študent môže získať max. 5 b.



Lesu zdar!


