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Jednou z cest, jak pĜedcházet škodám zvČĜí,
by mČla být snaha hospodaĜit s ní na vČtších územích
a v dobČ strádání škody minimalizovat
pomocí pĜezimovacích objektĤ v tČchto lokalitách
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Legislativní podmínky zĜizování pĜezimovacích obĤrek
Ing. Jaroslav RĤžiþka
PĜezimovací obĤrky jsou svým významem objekty mysliveckého hospodaĜení
urþené pro soustĜedČní a zadržení zvČĜe na pĜedem vybraném a pĜipravením
území za úþelem zamezení vzniku škod, které nČkteré druhy pĤsobí v období
zimního strádání, a to pĜedevším na lesních porostech.
Zákon þ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pĜezimovací objekty
blíže nedefinuje, ani nestanoví speciální podmínky pro jejich zĜizování nebo provozování.
ObecnČ je lze považovat za souþást provozování myslivosti a pĜimČĜených opatĜeních
k zábranČ škod pĤsobených zvČĜí, která by mČl þinit vlastník, popĜípadČ nájemce honebního pozemku nebo i uživatel honitby se souhlasem vlastníka pozemku, aby ochránili majetek tak, jak má na mysli § 53 citovaného zákona o myslivosti. Uzavírání zvČĜe do pĜezimovacích objektĤ na urþitou pĜechodnou dobu není tedy považováno za chov zvČĜe
v zajetí, jehož pravidla zĜizování jsou stanovena v § 7 zákona o myslivosti. Také navracení zadržené zvČĜe zpČt do volné pĜírody není pak považováno za vypouštČní zvČĜe chované v zajetí do honitby, které zakazuje § 5 odst. 1 písm. c) zákona o myslivosti.
Zadržení zvČĜe v pĜezimovacím objektu by mČlo být provádČno pouze na nezbytnČ
dlouhou dobu, tj. pĜes období zimního strádání. V žádném pĜípadČ by nemČlo docházet
k prodlužování pobytu zvČĜe v objektu do období kladení mláćat nebo i po nČkolik let.
Takovýto chov zvČĜe by mohl být pak považován za chov zvČĜe v zajetí, jehož podmínky
zĜízení jsou upraveny v § 7 odst. 1 zákona o myslivosti. Ve vztahu k uživateli honitby
není považován za chov zvČĜe v zajetí krotký nebo polodivoký chov provádČný pro úþely
zazvČĜování honiteb, nebo také chov za úþelem péþe o zranČnou zvČĜ provádČný po nezbytnČ dlouhou dobu. Nedodržení podmínek pro zĜízení chovu zvČĜe v zajetí je považováno podle § 64 odst. 1 zákona o myslivosti za jiný správní delikt, který je možno sankcionovat orgánem státní správy myslivosti u právnické osoby až do výše 40.000 Kþ.
Protože není zadržování zvČĜe v pĜezimovacích objektech považováno ani za oborní
chov, nevztahují se na urþení maximálních poþtĤ zvČĜe umístČných v objektu vzhledem
k výmČĜe objektu pravidla, která jsou urþena pro stanovování normovaných stavĤ zvČĜe
v oborách na jednotku plochy, tj. maximálnČ 1 jedinec spárkaté zvČĜe na 2 ha výmČry
obory (pĜepoþítací pomČr jednotlivých druhĤ spárkaté zvČĜe pro úþely oborních chovĤ je
uveden v § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky MZe þ. 491/2002 Sb., o zpĤsobu stanovení minimálních a normovaných stavĤ zvČĜe a o zaĜazování honiteb nebo jejich þástí do jakostních tĜíd). Poþet zvČĜe umístČné v pĜezimovacím objektu by mČl být úmČrný jeho velikosti, pĜírodním podmínkám a intenzitČ pĜikrmování a nemČl by pĜekroþit minimální standardy pro ochranu jelenovitých, které pro úþely farmových chovĤ jelenovitých stanoví vyhláška þ. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodáĜských zvíĜat,
aby takovýto chov nebyl považován za týrání zvČĜe. Citovaná vyhláška ve svém § 14
stanoví pro jelena evropského (resp. lesního) a daĖka skvrnitého (resp. evropského) hustotu chovaných zvíĜat od 0,5 do 15 kusĤ na 1 ha.
Ve vztahu ke zvČĜi umístČné v pĜezimovacím objektu, zákon o myslivosti v § 45 odst. 1
písm. t) zakazuje v tomto objektu stĜílet spárkatou zvČĜ s výjimkou zvČĜe poranČné
a chovatelsky nežádoucí. Výjimku z tohoto zákazu mĤže udČlit orgán státní správy myslivosti, kterým je pĜíslušný obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, pouze v pĜípadČ vydání rozhodnutí o uložení úpravy stavu zvČĜe v honitbČ nebo o zrušení chovu urþitého
druhu zvČĜe, ve kterém pak mĤže souþasnČ uvést, že neplatí mj. zákaz stĜílení spárkaté
zvČĜe v pĜezimovacím objektu. Samostatná výjimka bez toho, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o uložení úpravy stavu zvČĜe v honitbČ nebo o zrušení chovu urþitého druhu zvČ-
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Ĝe, nemĤže být orgánem státní správy myslivosti udČlena. Za chovatelsky nežádoucí zvČĜ
lze považovat takovou zvČĜ, jejíž výskyt narušuje dosažení urþitých vymezených biologických cílĤ, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvČĜe a prostĜedím, udržování pĜírodní kvality genofondu zvČĜe a úpravu stavĤ zvČĜe na optimální stav, tak jak má na
mysli § 3 odst. 1 zákona o myslivosti, ve kterém je stanoven obsah pojmu chovu zvČĜe.

Autor:
Ing. Jaroslav RĤžiþka
Ministerstvo zemČdČlství ýR
TČšnov 17, Praha
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Funkþní oblasti chovu zvČĜe
Josef Hromas
Roku 1958 byla založena první oblast pro chov jelení zvČĜe na Žćársku a svým
zpĤsobem je funkþní doposud, i když v podstatnČ zmČnČných podmínkách než
jaké byly pĜi jejím založení. V uvedeném roce se stali jejími zakladateli pozdČjší
docenti myslivosti na lesnické fakultČ v BrnČ, významní odborníci i praktici,
pánové Josef Neþas a Jaroslav Švarc. Jejich zámČr byl tehdy logický a nepopiratelný: malé honitby (tehdy musely mít minimálnČ 150 ha) neumožĖovaly
ani Ĝádný chov a ani lov této pĜebíhavé tlupní zvČĜe, což mČlo právČ zakládání
oblastí chovu napravit.
Od roku 1958 zaþal pracovat tzv. poradní sbor oblasti, který sestával z mysliveckých
hospodáĜĤ jednotlivých honiteb, v nichž se jelení zvČĜ vyskytovala a tento poradní sbor si
zvolil svého pĜedsedu, jímž se stával obvykle profesionální lesník – myslivec, zpravidla
jím byl Ĝeditel lesního závodu. Oblast chovu byla navíc Ĝízena státní správou myslivosti,
zpoþátku okresní a pozdČji s rozhodující pravomocí krajskou (obzvláštČ tam kde se rozkládala plocha oblasti na pozemcích dvou þi více okresĤ).
ZámČr jmenovaných odborníkĤ byl zĜejmý:
x

v rámci hranic oblasti stanovit se znalostí pĜírodních (úživnostních, krytových a klidových) pomČrĤ normované stavy zvČĜe,

x

zavést pro nČ stejná chovatelská kriteria kontrolovaná každoroþnČ na chovatelských
pĜehlídkách zvČĜe v oblasti v pĜedchozí sezónČ ulovené,

x

každoroþnČ zpracovat pro celou oblast plán chovu a lovu na základČ jarních sþítaných stavĤ zvČĜe uskuteþĖovaných ve všech honitbách oblasti ve stejných dnech

x

rozdČlit plán lovu na jednotlivé honitby co do množství, pohlaví i vČkových tĜíd

x

soustavnČ kontrolovat stavy a kvalitu zvČĜe v jednotlivých honitbách.

AutoĜi projektu pĜedpokládali, že se mĤže stát, že v dobČ lovu nebude zvČĜ rovnomČrnČ
rozptýlena ve všech honitbách oblasti a že tudíž její lov nebude vždy možný, þemuž bylo
nutno s ohledem na vyžadovanou kvalitu zvČĜe zabránit. Uvažovalo se tudíž o tom, že
honitby, z nichž zvČĜ v dobČ lovu odejde, budou moci pĜesunout lov v rámci oblasti do
honitby jiné, v níž bude proveden odstĜel podle plánu lovu stĜelcem z honitby pĤvodní za
doprovodu myslivce z honitby lépe zazvČĜené. ZvČĜina vþetnČ trofeje mČla pĜipadnout
uživateli honitby kde mČla být zvČĜ podle plánu pĤvodnČ ulovena.
Další možností bylo pĜípadné pĜesunutí krmiv z honiteb, v nichž se zvČĜ v období pĜikrmování nevyskytovala do honiteb kde se koncentrovala a kde by bez dostateþné péþe
o ni pĤsobila neúnosné škody.
Je tĜeba uvést, že jmenované situace obvykle nenastaly, nicménČ naplĖování chovatelských zámČrĤ stanovovaných poradními sbory a kontrolovaných státní správou myslivosti
vedlo k soustavnému zkvalitĖování jelení zvČĜe nejen v oblasti Žćárska, ale následnČ
i v dalších oblastech chovu jelení zvČĜe. Ty totiž byly zakládány na celém území tehdejší
republiky na základČ ministerských smČrnic z roku 1962.
ýasem jsme spolu s Doc. Švarcem pochopili, že podobnČ jako se zvČĜí jelení je nutno
hospodaĜit i s dalšími druhy tlupní (a tedy pĜebíhavé) zvČĜe, i když z nového zákona
o myslivosti se mezitím od roku 1963 zvýšila minimální výmČra honiteb na 500 ha.
Navrhli jsme proto, aby se zaþaly zakládat i oblasti chovu pro zvČĜ sika, daĖþí, mufloní,
kamziþí a þernou, ale již ne pro teritoriální zvČĜ srnþí. Tyto oblasti se skuteþnČ zaþaly
pomístnČ zakládat a obvykle se dobĜe osvČdþily, pokud v nich dobĜe pracovaly poradní
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sbory. Dokonce se zaþaly zakládat i oblasti pro chov tetĜívkĤ a tetĜevĤ, uvažovalo se
i o oblasti pro chov dropĤ.
Novela zákona o myslivosti oblasti chovu zvČĜe vypustila se zdĤvodnČním, aby se nenarušily vztahy mezi držiteli (tehdy vlastníky) honiteb a jejich uživateli. To byl následnČ
jeden z dĤvodĤ poklesu kvality nejen u jelení zvČĜe.
Po mnohých zpochybĖováních myslivecké þinnosti v našich hromadných sdČlovacích
prostĜedcích na pĜelomu našeho století byl koneþnČ pĜijat nový zákon o myslivosti, který
opČt doporuþuje zakládání chovatelských oblastí u vČtšiny jmenovaných druhĤ zvČĜe
s nezdĤvodnČnou a nepochopitelnou výjimkou u zvČĜe þerné.
Z výkladu tohoto zákona mají však být oblasti chovu zakládány na základČ dobrovolnosti držitelĤ honiteb. To ve svých dĤsledcích znamená, že pokud se taková oblast nČkde
utvoĜí, zaujímá obvykle neúmČrnČ menší rozlohu než by bylo pro chov toho kterého druhu zvČĜe tĜeba. Normované stavy zvČĜe se nestanovují pro celou oblast, nýbrž jsou sumáĜem normovaných stavĤ z jednotlivých honiteb, které ale mívají rĤzné jakostní tĜídy.
DĤsledkem bývá, že se v honitbách na oblast navazujících nemusí zvČĜ pro niž byla oblast chovu zĜízena chovat, ale mĤže se þásteþnČ lovit (zvČĜ holá a mladá zvČĜ trofejová).
Státní správa myslivosti pĜitom nemá kontrolní pravomoci vþetnČ pĜípadných postihĤ.
Není již tĜeba uvádČt jak se tato situace projevuje na snižování nejen poþtĤ, ale zejména
kvality zvČĜe.
Náprava je ovšem možná, pĜedpokládá to ale legislativní úpravu stávajícího zákona
o myslivosti pĜíp. zmČnu þi upĜesnČní jeho výkladu. Výsledkem by pak mČlo být zvýšení
odbornosti našich myslivcĤ, zvýšení jejich zájmu o chov zvČĜe a koneþnČ i zvýšení kvalit
jednotlivých druhĤ u nás chované zvČĜe. To vše pod kontrolou a pĜi zvýšení pravomocí
státní správy myslivosti na všech úrovních.

Autor:
Prof. Ing. Josef Hromas, CSc
PĜedseda ýeskomoravské myslivecké jednoty
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Problematika pĜezimovacích obor
a oblastí chovu zvČĜe z pohledu MŽP
Jaroslav Kosteþka
Ministerstvo životního prostĜedí (dále jen MŽP) je v souþasné dobČ zĜizovatelem
þtyĜ národních parkĤ na území ýeské republiky. Vzhledem k odlišným
podmínkám celkového managementu na území národních parkĤ, který
je zamČĜen pĜedevším na preferenci pĜírodních biologických procesĤ,
se myslivecký management Ĝídí interními pĜedpisy MŽP, které prošly
pĜipomínkovým Ĝízením jednotlivých složek daného resortu.
MŽP jako zĜizovatel s národními parky nejen spolupracuje a Ĝídí je po stránce metodické, ale pĜedevším je na jejich území ústĜedním orgánem státní správy myslivosti a zároveĖ vykonává pĤsobnost, kterou jsou na ostatním území ýR povČĜeny kraje.
KonkrétnČ se jedná o území:
x

Národní park Šumava – 14 honiteb (11x - vlastní režie, 2x -jiný vlastník - pronajaté,
1x –spoleþenstevní - pronajatá)

x

Krkonošský národní park – 6 honiteb (3x – vlastní režie, 3x – vlastní – pronajaté)

x

Národní park ýeské Švýcarsko – 1 honitba ve vlastní režii

x

Národní park Podyjí – 1 honitba ve vlastní režii

Základní cíle managementu volnČ žijících živoþichĤ, kteĜí jsou zvČĜí na území NP:
1. Základním cílem managementu volnČ žijících živoþichĤ, kteĜí jsou zvČĜí, je dosažení
pĜírodní rovnováhy v ekosystémech na území NP. Výkon práva myslivosti je jedním
z nástrojĤ umožĖující dosažení tohoto cíle v rámci managementu volnČ žijících živoþichĤ, kteĜí jsou zvČĜí.
2. DĤslednou ochranou, zlepšováním a stabilizováním vybraných biotopĤ udržet životaschopné populace ohrožených pĤvodních druhĤ volnČ žijících živoþichĤ jako napĜ.
tetĜeva hlušce, tetĜívka obecného, jeĜábka lesního, vydry Ĝíþní apod.
3. Zvýšit komplexní péþí o doposud, pĜípadnČ v budoucnu reintrodukované, pĜípadnČ
pĜirozenou cestou migrující pĤvodní druhy zvČĜe jako je rys ostrovid, los evropský
apod. a snažit se stabilizovat jejich populace.
4. CílevČdomou Ĝízenou regulací stavĤ spárkaté zvČĜe upravovat její populaþní hustotu
na únosný stav, který by mČl vycházet ze zájmĤ a potĜeb ochrany pĜírody, úživnosti
honiteb bČhem roku, možnosti pĜístupu zvČĜe k potravČ, dosavadního vývoje a stavu
škod zpĤsobených zvČĜí, konfigurace terénu a nadmoĜské výšky, v þasových horizontech konkretizovaných v plánech péþe jednotlivých NP (koncepce managementu volnČ žijících živoþichĤ, kteĜí jsou zvČĜí, musí být nedílnou souþástí plánu péþe o NP);
klást dĤraz na zlepšení pomČru pohlaví, vČkové a sociální struktury populace.
5. PostupnČ minimalizovat, až vylouþit v NP nežádoucí druhy zvČĜe jako je muflon, danČk evropský a sika a zavleþené druhy v pĜírodČ nežádoucí jako je psík mývalovitý,
mýval severní, norek americký apod. s ohledem na pĜíslušná ustanovení zákona;
6. V rámci preference pĜírodních procesĤ využívat vhodným managementem existenci
stávajících populací velkých šelem k optimalizaci stavĤ nČkterých druhĤ zvČĜe, které
tvoĜí jejich potravní složku.
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Výkon práva myslivosti na území NP:
1. Management volnČ žijících živoþichĤ, kteĜí jsou zvČĜí, je podĜízen poslání NP a potĜebám ochrany pĜírody, zabezpeþení základních cílĤ, ale i zásadám myslivecké
etiky a zásadám ochrany zvíĜat proti týrání. Z tČchto dĤvodĤ mĤže být výkon práva
myslivosti (VPM) plošnČ i þasovČ omezen nebo zakázán (ustanovení § 21 a § 66
zákona þ. 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody v platném znČní nebo § 4 a § 61 odst. 3
zákona).
2. Základní omezující podmínky VPM jsou stanoveny v rozhodnutích o uznání honiteb.
3. Péþe o zvČĜ je souþástí celkového managementu ochrany území, proto VPM nesmí
být založen na jednostranném komerþním hospodaĜení se zvČĜí.
4. V honitbách jejichž uživatelem je Správa NP je vylouþen komerþní (poplatkový) lov
všech druhĤ lovné zvČĜe.
5. Péþe o zvČĜ a VPM musí být zajišĢovány zpĤsobem, aby populaþní hustota jednotlivých druhĤ zabezpeþovala jejich biologickou reprodukci, ale zároveĖ neohrožovala
stabilitu ekosystémĤ.
6. ěízená regulace (lov) lovných druhĤ zvČĜe, která je souþástí managementu volnČ
žijících živoþichĤ v NP, musí respektovat biologické procesy a nahrazovat nepĜítomnost velkých predátorĤ na daném území.
7. Cílem managementu volnČ žijící zvČĜe v NP není lov trofejové zvČĜe pro dosažení
významné trofejové hodnoty dle mezinárodních hodnotitelských pravidel. V rámci
zachování biologických a etologických procesĤ je omezen lov dominantních jedincĤ,
kteĜí nevykazují zĜetelné fenotypové vady a poranČní, a kteĜí by mohli dosáhnout
nebo dosahují výrazné tČlesné velikosti nebo významných trofejových hodnot, což
je jeden z pĜedpokladĤ, že jsou nositeli kvalitních genetických informací v rámci populace. V rámci zachování biologických a etologických procesĤ je u spárkaté zvČĜe
vylouþen lov samþích jedincĤ III. vČkové tĜídy, kteĜí nevykazují zĜetelné fenotypové
vady a poranČní, v období reprodukce (Ĝíje):
- jelen lesní
15. až 30. záĜí
- srnec obecný15. þervence až 10. srpna
- prase divoké 1. prosince až 31. ledna (s výjimkou oblastí chovu tetĜeva
hlušce, tetĜívka obecného a jeĜábka lesního)
8. ěeditel NP mĤže rozhodnout o zpĜísnČní podmínek lovu jednotlivých druhĤ zvČĜe na
území NP.
9. Ministerstvo životního prostĜedí jako ústĜední orgán státní správy myslivosti stanovuje pro režijní honitby v NP základní omezující podmínky, které doporuþuje orgánĤm státní správy myslivosti ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 21
a § 66 zákona þ. 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní, aby
byly pĜijaty jako závazné i pro ostatní honitby na území NP. Základní omezující
podmínky:
9.1.

v honitbách jejichž uživatelem je Správa NP:
a) správa NP nebude provádČt lov kachny divoké, poláka velkého, poláka
chocholaþky, lysky þerné, husy velké, husy polní, husy bČloþelé, spoleþný
lov zajíce polního a bažanta obecného a lov holuba hĜivnáþe,
b) se stanovuje v oblastech chovu tetĜeva hlušce, tetĜívka obecného a jeĜábka lesního intenzivnČ lovit celoroþnČ prase divoké, lišku obecnou, kunu
lesní a skalní, jezevce lesního a v povolené dobČ lovu straku obecnou
a vránu obecnou a to i odchytem,

9.2.

na honebních pozemcích I. zóny NP:
a) správa NP nebude budovat pĜikrmovací zaĜízení a nebude provádČt
krmení, pĜikrmování a vnadČní zvČĜe,
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b) bude provádČn pĜedevším individuální redukþní lov spárkaté zvČĜe
v souladu s plánem mysliveckého hospodaĜení v honitbČ, který by mČl být
postupnČ dle stavĤ zvČĜe a výskytu pĜirozených predátorĤ minimalizován
a lokálnČ i vylouþen,
c) k provádČní redukþního lovu lze budovat jednoduchá lehká myslivecká
zaĜízení z pĜírodního materiálu, která nebudou umísĢována v bezprostĜední
blízkosti znaþených turistických cest,
9.3.

na honebních pozemcích mimo I. zóny NP
a) se povoluje pĜikrmovat zvČĜ v dobČ nouze na vybraných místech (pĜezimovací objekty, tradiþní zimní stávaništČ zvČĜe) v takovém rozsahu, který
vyluþuje negativní dopady na zdravotní stav zvČĜe a nebezpeþí zvýšených
škod na ekosystémech; vylouþení pĜedkládání jadrných krmiv v období pĜibližnČ od 20. 12. do konce února
b) se povoluje budovat a provozovat pĜikrmovací zaĜízení a to v místech,
kde nehrozí nebezpeþí nadmČrných škod pĤsobených zvČĜí v daném prostĜedí,
c) se povoluje lov þerné zvČĜe na vnadištích, která nejsou trvalého charakteru, vnadištČ musí být zakládána tak, aby nedocházelo ke škodám a negativního ovlivnČní ekosystému,
d) správa NP nebude provádČt lov jelení zvČĜe v pĜezimovacích objektech
s výjimkou zvČĜe slabé, poranČné a nežádoucí,
e) se stanovuje po uzavĜení pĜezimovacích objektĤ lovit v rámci doby lovu
v jejich okolí veškerou jelení zvČĜ samiþí a mladou (kolouchy),
f) se umožĖuje pro zvýšení efektivnosti lovu, snížení stavĤ spárkaté zvČĜe
(s výjimkou zvČĜe srnþí) a zajištČní klidu v zimních mČsících poĜádání tzv.
„nahánČk se slídČním“ (nČmecký zpĤsob lovu); naháĖky se slídČním musí
mít pevnČ stanovená pravidla a jsou organizovány v mČsících Ĝíjnu a listopadu ve vhodných þástech honiteb, kde je pĜedpoklad silné koncentrace
zvČĜe, za úþasti vČtšího poþtu stĜelcĤ, honcĤ a lovecky upotĜebitelných psĤ,
g) se stanovuje pĜi využití povolené doby lovu prasete divokého upĜednostnit lov selat, a lonþákĤ a z dospČlé zvČĜe se zamČĜit pĜedevším na bachynČ kromČ vĤdþích, tzn. tČch, které vedou rodinné tlupy,
h) se doporuþuje orgánu státní správy myslivosti povolit výjimku z nČkterých zakázaných zpĤsobĤ lovu podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti:
- lov prasete divokého v odchytových zaĜízeních; doporuþuje se podpoĜit
využití odchytových zaĜízení k lovu prasete divokého v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. t), kdy je možno považovat prase divoké v souþasném poþtu za chovatelsky nežádoucí a je tedy povoleno stĜílet tuto zvČĜ
v odchytových a pĜezimovacích zaĜízeních. Povolení by mČlo být výslovnČ
uvedeno v rozhodnutí o povolení, respektive naĜízení úpravy stavu zvČĜe
podle § 39 zákona o myslivosti.

Oblasti chovu zvČĜe na území NP
Na základČ § 59 odst.1 písm.c) zákona o myslivosti MŽP rozhoduje ve vČcech vymezení
oblastí pro chov zvČĜe (§ 3 odst. 3) na území národních parkĤ.
Vzhledem k celkovému pojetí managementu jednotlivých druhĤ, kteĜí jsou zvČĜí, je žádoucí, aby pĜedevším v oblastech s výskytem jelení zvČĜe, ale i tetĜevovitých a pĜípadnČ
i velkých šelem vznikaly oblasti chovu, kde bude péþe o zvČĜ, výkon práva myslivosti, ale
i ochrana jednotlivých druhĤ posuzována a realizována komplexnČ na velkém území.
Je nutné, aby byly respektovány pĜedevším biologické aspekty a potĜeby jednotlivých
druhĤ. NapĜíklad u jelena lesního jsou všeobecnČ známy jeho pĜesuny a migrace nejen
v zimním období, ale i v prĤbČhu celého roku. Tyto pohybové aktivity jsou patrné pĜedevším v horském prostĜedí, kdy s pĜíchodem zimního období vlivem klimatických podmí-
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nek, ale hlavnČ s narĤstající snČhovou pokrývkou a úbytkem potravní nabídky v hĜebenových partiích, jelení zvČĜ sestupuje do ménČ exponovaných nižších poloh, kde dokáže
naplĖovat své biologické potĜeby. Zimní migrace jsou témČĜ pravidelné, jelení zvČĜ se na
þasto historických zimních stávaništích každoroþnČ kumuluje a tím mohou vznikat urþité
problémy.
Jde pĜedevším o zvýšený tlak na dané prostĜedí, kdy pĜi nedostateþné potravní nabídce,
ale hlavnČ nedostatku klidu a neustálým zneklidĖováním ze strany návštČvníkĤ, ale i
myslivcĤ mohou vznikat urþité škody na lesních porostech, pĜi jejichž posuzování záleží
na míĜe tolerance vlastníka lesa. Ale pĜedevším se jedná o skuteþnost, která je zásadnČ
v rozporu se stávajícím zákonem o myslivosti (þ. 449/2001 Sb.) a jeho provádČcími
pĜedpisy. Jednotlivá ustanovení se soustĜedí na honitbu, minimální a normované stavy
apod., ale témČĜ neberou v úvahu pĜirozené biologické zpĤsoby chování velkých stádových (tlupních) kopytníkĤ, kteĜí se pohybují ĜádovČ po celé oblasti výskytu.
Tak bČžnČ vzniká situace, kdy v honitbách, které byly orgánem státní správy myslivosti
uznány na hĜebenových partiích hor a byly v nich ustanoveny normované a minimální
stavy jelení zvČĜe, v dobČ plné vegetace, popĜ. Ĝíje, mají i nČkolikanásobnČ vyšší stav
zvČĜe, než povoluje zákon a po napadnutí prvního snČhu jsou témČĜ bez zvČĜe. Tím opČt
nejsou naplĖovány právní normy, jelikož jsou v daném období skuteþné stavy nižší než
minimální. Na druhou stranu honitby na úpatí hor, popĜ. v pĜedhĤĜí, mající þasto kmenové stavy stanoveny ve stejné výši jako stavy minimální (nebo zde není jelení zvČĜ vĤbec
normována), jsou ve vegetaþním období témČĜ bez jelení zvČĜe (nesplĖují minimální
stav) a nejsou ani schopny plnit plán lovu, jsou v zimním období, ale þasto až po skonþení doby lovu pĜímo „narvány“ jelení zvČĜí, jejíž stavy jsou opČt v rozporu s právní úpravou. A vše se každoroþnČ opakuje a tvoĜí „zaþarovaný“ kruh, kdy pĜíroda jako taková
není schopna se vejít do vydaných právních norem.
PĜestože v souþasnosti platný zákon o myslivosti za splnČní urþitých podmínek (§ 3
odst. 3) umožĖuje vymezení oblastí chovu jednotlivých druhĤ zvČĜe, bohužel se vždy
jedná o dobrovolné rozhodnutí držitele, resp. držitelĤ honiteb, kteĜí podají návrh na vymezení oblasti, a kdy záleží pĜedevším na jejich odborném uvČdomČní, popĜ. vzájemných
vztazích.
Z tohoto dĤvodu MŽP podporuje na územích, která spadají do jeho kompetence, vytvoĜení oblastí chovu jednotlivých druhĤ zvČĜe a tato podpora je vyjádĜena i v novČ pĜipravovaných interních pĜedpisech.
V souþasné dobČ probíhají správní Ĝízení na vymezení oblasti chovu jelena lesního
s názvem „Šumava“ a oblasti chovu tetĜevovitých s názvem Šumava II pro území NP
Šumava a oblasti chovu jelena lesního s názvem „Krkonoše“ pro oblast KRNAP vþetnČ
nČkolika pĜilehlých honiteb, které s KRNAP sousedí.
ZároveĖ probíhá pĜeshraniþní spolupráce s jednotlivými zahraniþními NP, které navazují
na všechny þtyĜi naše NP, a jež by mČla alespoĖ þásteþnČ pomoci sjednotit management
jednotlivých druhĤ, vþetnČ druhĤ, kteĜí jsou zvČĜí.
Pro zahájení správního Ĝízení o vymezení oblasti chovu zvČĜe doporuþuje MŽP z dĤvodu
urychlení celého Ĝízení, aby žadatel pĜedložil:
1. Návrh na vymezení a vyhlášení oblasti chovu - jednoduchý návrh dle zák. o mysl. 449/2001 Sb. §3 odst.3 s krátkým zdĤvodnČním
2. seznam honiteb zaĜazených do oblasti
3. souhlas jednotlivých držitelĤ (popĜ. i uživatelĤ) jednotlivých honiteb
4. celkovou výmČru oblasti, z toho výmČru lesa (+ kopie rozhodnutí o uznání jednotlivých honiteb)
5. návrh jakostní tĜídy dle zaĜazení jednotlivých honiteb do jakostních tĜíd
6. návrh normovaných stavĤ a minimálních stavĤ jelení zvČĜe pro oblast chovu
(musí být shodný s rozhodnutím pro jednotlivé honitby - udČlat sumu)
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7. mapa oblasti chovu - se zakreslením hranic oblasti a hranic jednotlivých zaĜazených honiteb
8. vyjádĜení orgánu státní správy myslivosti.
PĜezimovací objekty na území NP
Historie pĜezimovacích obor se na území ýeské republiky zaþala psát právČ na území
národních parkĤ. Jejich hlavním propagátorem byl Ing. Josef Lochman, CSc. z Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti ve Zbraslavi. Jeho zásluhou bylo ve spolupráci s Východoþeskými státními lesy na LZ Harrachov a LZ Vrchlabí vypracováno mnoho
výzkumných projektĤ na území KRNAP, kdy první dva pĜezimovací objekty byly zrealizovány v letech 1968-70. Po jejich úspČšném vyzkoušení a obhájení jejich funkþnosti byla
na pĜelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století zahájena výstavba dalších
pĜezimovacích obor. Do souþasnosti bylo na území KRNAP vybudováno a plnČ se využívá
celkem 15 (16) pĜezimovacích objektĤ. Vzhledem ke konfiguraci terénu Krkonoš (protáhlá údolí do tvaru „V“) a vhodnČ zvoleným lokalitám je možno konstatovat, že na území
KRNAP v posledních letech „pĜezimuje“ v pĜezimovacích oborách 90 až 95% jelení zvČĜe
(v sezónČ 2004/05 to bylo 433 ks).
Další národní park, který ve spolupráci (a v návaznosti) na Bavorský národní park pĜijal
systém pĜezimovacích obor je NP Šumava. Prvopoþátky získávání zkušeností na území
dnešního NPŠ se datují opČt od konce sedmdesátých let minulého století, kdy ještČ pod
správou VLS Horní Planá byla vybudována první pĜezimovací obora na LS Plešný. Hlavní
období budování pĜezimovacích objektĤ nastalo až od roku 1999, kdy jich za pomoci projektu Phare bylo do souþasnosti postaveno 15. Vzhledem k rozsáhlosti sbČrného území,
složitČjší konfiguraci terénu a nČkolika dalším aspektĤm (krátké existence obor, zemČdČlské hospodaĜení na území NP apod.) je možno konstatovat, že v tČchto objektech pĜezimuje zatím pĜibližnČ 70% jelení zvČĜe. V sezónČ 2004/05 se jednalo o 586 ks.
V ostatních dvou národních parcích, tzn. NP ýeské Švýcarsko a NP Podyjí, se se zavedením systému pĜezimovacích obor vzhledem k odlišným pĜírodním podmínkám zatím
neuvažuje.
Význam a hlavní klady pĜezimovacích obor
1. Hlavní význam zavádČní systému pĜezimovacích obor je pĜedevším ve vztahu zvČĜ
versus les. Jedná se o významnou technicko-biologickou ochranu lesních porostĤ, kdy
v mimovegeteþním období za nedostatku potravní nabídky, odvádíme zvČĜ z lesních
porostĤ, kde je zvýšené nebezpeþí škod a soustĜećujeme jí ve vyhovujících lokalitách.
2. Ochrana zvČĜe pĜed negativním turistickým a civilizaþním tlakem! V souþasné dobČ za
silnČ se rozvíjejícího cestovní ruchu dochází v horském prostĜedí k témČĜ dokonalému
propojení všech sousedních obcí. To má za následek pĜerušení vČtšiny migraþních tras
do podhĤĜí, kde jelení zvČĜ v historických dobách pĜeþkávala zimní období. Tím je zvČĜ
nucena, aby zĤstávala ve vyšších polohách, kde pĜi nepĜíznivém poþasí a v souþasnosti
za témČĜ trvalého rušení, není schopna bez pomoci þlovČka uspokojovat své biologické
potĜeby. V podstatČ se jedná o umČlé vytvoĜení klidového území
3. ZajištČní existence stabilní a kvalitní populace jelení zvČĜe v daném prostĜedí. Snahou
každého vlastníka i uživatele honitby by mČlo být zachování kvalitní životaschopné populace, ve které bude zastoupeno co nejširší spektrum vČkových tĜíd a tím zabezpeþena pĜírodČ blízká biologická reprodukce.
4. Zlepšení potravní nabídky v zimním a pĜedevším jarním období v souladu
s fyziologickými potĜebami zvČĜe. Základem je dostatek objemového krmiva, jehož
hlavní složku potravy tvoĜí vláknina (senáže, vhodné siláže, kvalitní seno), a vylouþení
jadrných krmiv, která obsahují nadmČrné množství bílkovin.
5. Jednoduchá kontrola zdravotního stavu zvČĜe. PĜi zjištČní veterinárních problémĤ lze
pomČrnČ snadno zajistit pĜeléþení velkého množství jedincĤ.
6. Jednodušší fixace a manipulace s divokou zvČĜí pĜi výzkumných projektech (znaþkování, sledování migrací, sledování vČkové struktury apod.)
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7. UsnadnČní odstranČní nevhodných, poranČných a nemocných jedincĤ z dané populace
jelení zvČĜe.
8. Nový zpĤsob pojetí prĤbČrného lovu tak, jak je aplikován v nČkterých zahraniþních
státech. Jedná se o zpĤsob prĤbČrného lovu, pĜi nČmž pĜedevším holá jelení zvČĜ
v prĤbČhu roku není ve volnosti témČĜ lovena. Tím se sníží stres, který je bČžný
v našich honitbách, jelení zvČĜ pĜechází do denní aktivity a to se mĤže projevit pĜedevším nižším tlakem na lesní porosty a následné škody. V podzimním a zimním období
po uzavĜení zvČĜe do pĜezimovacích objektĤ, jejichž výmČra bývá 50 i více hektarĤ, je
v pĜezimovacích oborách provádČn zkušeným „oborníkem“ prĤbČrný þi redukþní lov až
do výše plánu lovu.
Zápory pĜezimovacích obor
1. Koncentrace þasto vČtšího množství jelení zvČĜe na malé ploše, þímž vzniká zvýšený
tlak na prostĜedí pĜezimovací obory.
2. Zvýšená možnost pĜenosu nákaz a parazitĤ.
3. Zvýšená kompetice v rámci vnitrodruhových, popĜ. i mezidruhových vztahĤ.
4. Hrozba zvýšeného stresu, zranČní apod. pĜi neukáznČnosti nČkterých jedincĤ z lidské
populace vþetnČ jejich psích spoleþníkĤ.
5. Zvýšená atraktivita pro pytlaþící psy, popĜ. velké šelmy.
6. Zvýšená atraktivita a pomČrnČ zjednodušená možnost pytláctví.
7. Snížení pĜirozené úmrtnosti slabých jedincĤ, kteĜí by v pĜirozených podmínkách nebyli
schopni pĜežít zimní období.
ZávČr
Jednotlivé druhy zvČĜe se po tisíciletí v rámci evoluce fyziologicky vyvíjely tak, aby byly
schopny pĜežívat pravidelné klimatické zmČny v rĤzných typech prostĜedí. Bohužel, vlivem stále se zdokonalující lidské civilizace, jsou jednotlivé druhy nuceny pĜizpĤsobovat
se stále více a þím dál tím rychleji se mČnícím podmínkám. Proto je na nás, na lidech,
abychom se i my jednou pokusili vnímat základní biologické potĜeby jednotlivých druhĤ
a naším pĜístupem jim vytvoĜili vhodné životní podmínky. Dokážeme to…..?

Autor:
Ing. Jaroslav Kosteþka, Ph.D.
Ministerstvo životního prostĜedí
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Nové pohledy
na význam a funkci oblastí chovu pro zvČĜ
Vladimír Hanzal
Názory nebo pohledy na oblasti chovu zvČĜe jsou v souþasné dobČ tĜi.
Dominující je negativní názor na oblasti chovu, jako území kontrolovaného
a Ĝízeného hospodaĜení se zvČĜí, neboĢ jeho zastánci tvrdí, že oblasti slouží
pouze k namnožení zvČĜe a následnému vzniku škod na porostech.
Negativní pĜístup k hospodaĜení se zvČĜí v oblastech vyplývá potĜeby maximálnČ
eliminovat tlak zvČĜe, zejména jelení, na lesní ekosystémy.
To se þásteþnČ daĜí v nepĜehledném prostĜedí malých pronajatých honiteb,
bez pravidel, Ĝádu a dĤsledné kontroly.
V souvislosti s diskusemi o potĜebČ vytvoĜit oblasti chovu se vytvoĜil další názorový
smČr u nČkterých držitelĤ a uživatelĤ honiteb, kteĜí se zĜízením oblastí chovu souhlasí,
ale nehodlají se pĜipojit. Více þi ménČ se chtČjí stát parazity, neboĢ vychází z logické úvahy, že i pĜi redukþním odstĜelu v oblastech budou respektovány základní chovatelské
principy a tudíž mĤže z honiteb v oblasti þasem pĜitáhnout i silnČjší jelen.
Další a nejménČ populární názor vychází od biologĤ, kteĜí marnČ dokladují, že pouze
populace s vyrovnanou vČkovou a sexuální strukturou, která žije na území o odpovídající
rozloze a je pod Ĝízenou kontrolou mĤže prosperovat a není ve vztahu k ostatním aktivitám v krajinČ konfliktní.
Souþasnou situaci v chovu - nechovu velkých kopytníkĤ však mĤžeme nazvat vítČzstvím
nadČje nad zkušeností. Klasickým pĜíkladem je pĜemnožená þerná zvČĜ, která se celoevropsky vymkla kontrole a podobnČ je tomu i v pĜípadČ jelena siky. PĜitom v souvislostí
s þernou zvČĜí bylo již v roce 1969 na celostátní konferenci „Myslivost – spárkatá zvČĜ“
konstatováno, že „ZvČĜ þerná je dnes více pĜedmČtem lovu než chovu.“ Tento stav se
nezmČnil, pouze se pĜi zdĤvodĖování žádostí o odstĜel dospČlých kĖourĤ setkáváme
s tvrzením, že škody na zemČdČlských pozemcích dČlají pĜedevším ti nejvČtší divoþáci.
Selata a lonþáci prý neškodí. Takže máme rozbitou strukturu kmenových stavĤ se všemi
negativními dĤsledky pro ekosystém a o absenci starých kĖourĤ, kteĜí jsou významným
stabilizaþním faktorem v populaci svČdþí i skuteþnost, že na hodnocení trofejí pĜed výstavou v Lysé nad Labem, bylo pĜedloženo k ohodnocení pouze necelých 80 trofejí zlatých
a stĜíbrných kĖourĤ z nejménČ 300.000 kusĤ þerné zvČĜe ulovené na území naší republiky za uplynulých pČt let.
Neuškodí tedy malé ohlédnutí do historie vzniku oblastí chovu jelení zvČĜe na území našeho státu. Tzv. jelení oblasti byly zĜízeny v roce 1968 a na území tehdejší republiky jich
bylo celkem 55, z toho bylo v ýechách a na MoravČ 29 oblastí. Jejich zĜízení bylo odĤvodnČno praxí provČĜenými výsledky dlouhodobých závČrĤ výzkumĤ, že hospodaĜení
s jelení zvČĜí není možné provozovat podle jednotlivých honiteb, nýbrž že chov jelení zvČĜe je nutno plánovat na rozlehlejších souvislých územích, kde je jelení zvČĜ stálá a kde se
bude pĜi jejím chovu postupovat podle jednotného chovatelského plánu. ZĜízení jeleních
oblastí mČlo zajistit nejen kvalitní populaci jelení zvČĜe, ale též mČly vést k omezení škod
pĤsobených touto zvČĜí. Na narĤstající škody pĤsobené jelení zvČĜí dĤraznČ upozorĖoval
již Neþas (1969) na výše zmínČné konferenci v ýeských BudČjovicích. PĜi analýze pĜíþin
konstatoval, že jelení zvČĜ se vyskytuje v podstatnČ vyšších stavech než je únosné a navrhl z populaþního hlediska velmi vhodné cesty regulace poþetních stavĤ.
Bohužel situace v oblasti poþetních stavĤ se v následujících letech celoevropsky vyvíjela
velmi nepĜíznivČ. PĜíþina spoþívala v obecném podcenČní produkce biomasy
v agroekosystémech, na kterou reagovala spárkatá zvČĜ populaþní explozí. Bohužel tato
pĜíþina je v dĤsledku obecné neznalosti ekologických vazeb a toku energie v pĜírodČ vytr-

16

vale pĜehlížena a ignorována. Akceptování této pĜíþiny by totiž znamenalo pĜiznání významného podílu viny na stranČ hospodáĜĤ v krajinČ na pĜemnožení velkých kopytníkĤ.
To je však další a velmi nepopulární problém.
Dynamický nárĤst poþetních stavĤ spárkaté zvČĜe v následujících dvou desetiletí
a zejména škody na lesích byly spoleþnČ s neznalostí ekosystémových vazeb, dĤvodem
ke zmČnČ obecného názoru na funkci a význam oblastí chovu spárkaté zvČĜe s tím, že
jim bylo dáno za vinu pĜemnožení jelení zvČĜe. Vydáním provádČcí vyhlášky þ. 20/1988
Sb. k zákonu o myslivosti se prakticky o jeleních oblastech pĜestalo hovoĜit a po dvaceti
letech tak zanikly. NČkolik let ještČ pĜežívala daĖþí oblast Kapinos v jižních ýechách, neboĢ tam nebyly problémy se škodami.
V té dobČ ještČ nikdo nepĜedpokládal, jak dynamicky se bude vyvíjet ve stĜední EvropČ
síĢ komunikací, jak se budou rozrĤstat aglomerace a jak se bude zvyšovat rekreaþní zatížení pĜírody. Všechny tyto vlivy vedou k fragmentaci krajiny a negativnímu ovlivĖování
životního prostĜedí všech živoþichĤ. Ve vztahu k velkým kopytníkĤm kteĜí potĜebují ke
svému životu vesmČs znaþný prostor, si dĤsledky fragmentace krajiny pro existenci pĜedevším jelení zvČĜe uvČdomili biologové, mysliveþtí odborníci a pĜátelé pĜírody ve Spolkové republice NČmecko. Poþátkem 90. let minulého století se pĜi Zemském mysliveckém
svazu v Hesensku zaþala formovat pracovní skupina odborníkĤ (Arbeitsgemeinschaft Rotwild/Europa) Ĝešících problém vznikajících izolovaných populací jelení zvČĜe. Tato skupina postupnČ dala vznik nadaci „Lebensraum Rotwild in Gründung“. PostupnČ byl vytvoĜen
tým nČkolika desítek odborníkĤ a ti zjistili, že na území NČmecka je Ĝada místních subpopulací, které nemají možnost udržovat kontakt s jedinci téhož druhu v jiné subpopulaci
a jejich množství je natolik malé, že není vylouþen jejich postupný zánik.
Výsledkem práce této skupiny bylo v první fázi zmapování výskytu jelena lesního na
území NČmecka, jeho migraþních koridorĤ a pĜekážek v migraci. V další etapČ jsou navrhována opatĜení pro umožnČní pĜirozené migrace, napĜíklad budováním tzv. zelených
mostĤ pĜes dálnice, které však mohou sloužit všem živoþichĤm. V souþasné dobČ je vybudováno zhruba 30 zelených mostĤ v nejrizikovČjších lokalitách.
PĜi studiu migrací logicky dospČli k tomu, že v pohraniþních oblastech migruje jelení
zvČĜ do naší republiky a u nás lze pĜedpokládat, že vzniknou stejné problémy jako ve
SRN. Z tohoto dĤvodu bude nezbytné zaþít úzce spolupracovat. PerspektivnČ totiž vznikne z naší republiky tranzitní území protkané sítí dálnic, rychlotratí a jiných rychlostních
komunikací, které spolehlivČ vytvoĜí nepĜekonatelné bariéry pro zvČĜ a budou nebezpeþné i z hlediska pĜípadného stĜetu s pĜetahující zvČĜí.
V Rakousku se touto problematikou zabývá dr. Friedrich Völk (Rakouské spolkové lesy)
a hledá Ĝešení otázek sezónních migrací jelení zvČĜe. PĜi své práci konstatoval, že staré
migraþní koridory jelení zvČĜe vedou také pĜes ýR a Slovensko. Území obou státĤ však
vČtšina zvČĜe nemĤže pĜejít, neboĢ naráží na nejrĤznČjší pĜekážky. Ve svých projektech
má dr. Völk vytypované navazující oblasti v EvropČ, v nichž je relativnČ dost prostoru
i klidu a jelení zvČĜ jimi mĤže migrovat po svých staletých stezkách. Je však nutné pomoci jí nejen budováním zelených mostĤ pĜi výstavbČ dopravních koridorĤ ale zastavením bezohledné likvidace zvČĜe pĜi migraci. V NČmecku se napĜíklad otázkám dopravní
sítČ a její prostupnosti pro zvČĜ, zejména problematice psychologických a technických
bariér vČnuje dr. Helmut Wölfel z Univerzity v Göttingenu.
Jak je vidČt, tak v prĤbČhu nČkolika málo let došlo k výraznému posunu vnímání pĜístupu ke všem složkám pĜírody, vþetnČ jelení zvČĜe. Vývoj situace si dĜíve þi pozdČji vynutí
potĜebu pĜehodnotit náš pĜístup ke všem volnČ žijícím živoþichĤm a já vČĜím, že budou
muset vzniknout oblasti s chovy jelení a jiné spárkaté zvČĜe a k tomu se pĜímo nabízí
novČ vzniklé „Ptaþí oblasti“. Jinak nebude možné získat kontrolu nad dílþími populacemi
velkých kopytníkĤ a trvale je udržovat je v existenþním optimu a zároveĖ hospodáĜsky
využívat krajinu. Zkušenosti posledního desetiletí nám jednoznaþnČ ukazují, že zavedený
„zdivoþelý“ pĜístup k redukci spárkaté zvČĜe nevede ke kýženému cíli, ba naopak.
PĜi honbČ za trofejemi v pronajatých honitbách byli vystĜíleni dospČlí jeleni a stále je zašetĜována holá. PĜitom vČkovČ vyrovnaná struktura s potĜebným poþtem dospČlých
a dominantních kusĤ je nezbytným pĜedpokladem pro stabilizaci populace a její kontrolu.
To je z hlediska etologického známé pravidlo a je zbyteþné o nČm diskutovat. Vyrovna17

ného stavu však není možno dosáhnout bez koordinovaného hospodaĜení v rozsáhlých
oblastech a úþinné kontroly ze strany státní správy. Bude velmi prospČšné analyzovat
všechny dosavadní zkušenosti za uplynulých témČĜ padesát let a zaþít se Ĝídit rozumem.

Autor:
Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
Katedra ekologie
ZemČdČlská fakulta JU v ýeských BudČjovicích
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Zhodnocení funkþnosti
zimovacích obĤrek
po stránce technické a ekonomické,
jejich využívání a perspektiva u LesĤ ýeské republiky, s.p.
Vladislav Badalík a Václav RybáĜ
V roce 2002 zpracovala Agentura projektĤ obnovy lesa v Teplicích
na základČ zadání vedení státního podniku Lesy ýR, studii
„Vyhodnocení úþinnosti zimovacích obĤrek u LýR a návrh jejího dalšího využití“.
Práce byla nakonec pojata šíĜeji, obsahovala dĤkladnou faktografickou rešerši,
která sama o sobČ zodpovČdČla Ĝadu zásadních otázek.
Zahrnula zhodnocení úþelu a funkce pĜezimovacích obĤrek, historii vzniku a postupu
jejich zavádČní v ýR, souþasný stav pĜezimovacích obĤrek u všech vlastníkĤ a uživatelĤ,
umístČní a rozloha obĤrky, sbČrnou oblast, technické Ĝešení obĤrky, péþí o pĜezimující
zvČĜ, ekologické aspekty využívání pĜezimovacích objektĤ, lov zvČĜe v pĜezimovacích
obĤrkách, ekonomiku pĜezimovacích obĤrek a vyhodnocení efektivnosti pĜezimovacích
obĤrek. Využito bylo celkem 27 písemných pramenĤ a vČtší množství osobních informací
uživatelĤ, projektové dokumentace a písemných zpráv.
Dále bylo provedeno detailní šetĜení a zdokumentování ve všech pĜezimovacích objektech u LýR, a to vþetnČ vyhodnocení stavu porostĤ ve sbČrných oblastech pĜezimovacích
obĤrek. Na závČr byla vypracována doporuþení pro vedení podniku Lesy ýR, s.p. PonČvadž jsou poznatky v plné míĜe doposud aktuální, dovolujeme si je prezentovat na této
konferenci.
Historie vzniku a postupu zavádČní pĜezimovacích obĤrek v ýR
PĜezimovací obĤrky mají svĤj pĤvod v alpské oblasti Rakouska, vyznaþující se velmi pĜíznivými terénními podmínkami pro tento úþel (dlouhá, hluboká a dobĜe oddČlená údolí).
SpolehlivČ se nám nepodaĜila zjistit doba jejich vzniku. Dle MAVER-MELNHOFA to bylo již
ve 30-tých letech 20.století. Dle DONAUBAUERA a REIMOSERA až v roce 1951.
Prvním, kdo s pĜezimovacími obĤrkami pĜišel v ýeskoslovensku, byl Ing. Josef
Lochman, CSc., z VÚLHM Zbraslav. Nadále se
stal jejich horlivým propagátorem. První dvČ
pĜezimovací obĤrky pro jelení zvČĜ byly pod
jeho vedením vybudovány v Krkonoších
v r.1970. Na bývalém LZ Vrchlabí to byla
obĤrka Hádek, na LZ Harrachov Bílá Voda.
V r.1975 následovaly na LZ Harrachov i
Vrchlabí další obĤrky.
V roce 1974 vydal VÚLHM Zbraslav první
rozsáhlejší písemnou informaci o pĜezimovacích obĤrkách, vþetnČ vyhodnocení prvních
zkušeností s nimi. Byla to tehdy populární TEI
VÚLHM þ.1/74, která se dostala na odborná pracovištČ celé republiky.
Rozhodující pro další rozšiĜování pĜezimovacích obĤrek byla konference VTS ve Vrchlabí
20.5.1976. Po této konferenci byla dána pĜezimovacím obĤrkám v odborných kruzích
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široká popularita a podpora ze strany MLVH. V roce 1977 vypracoval Ing.Lochman statut
pĜezimovacích obĤrek.
V rámci Vojenských lesĤ a statkĤ byla vybudována prvá pĜezimovací obĤrka na ŠumavČ
na LS Plešný v r.1976, další na LS Arnoštov v r.1977. NejvČtší rozmach obĤrek nastal
u bývalých Východoþeských st.lesĤ, kde byl za spolupráce VÚLHM zpracován program
budování pĜezimovacích objektĤ pro jelení zvČĜ v Krkonoších a Orlických horách.
V r.1982 shrnul LOCHMAN desítileté zkušenosti s provozem pĜezimvacích objektĤ.
V zimČ 1979/1980 dle nČj bylo již v provozu celkem 25 pĜezimovacích obĤrek, pĜevážnČ
pro jelení zvČĜ. Z toho bylo :
x

Východoþeských státních lesĤ 14 (LZ Vrchlabí 3, LZ Harrachov 4, LZ Maršov 3 a LZ
Rychnov n. Kn. 4)

x

Vojenských lesĤ a statkĤ - Horní Planá 4 (LS Plešný, LS Arnoštov, LS Horní Planá a
LS Stožec)

x

StĜedoþeských státních lesĤ 3 (LZ KĜivoklát 2, LZ Rožmitál)

x

Severomoravských státních lesĤ 2 (LZ Jeseník, LZ Ostravice)

x

Západoþeských státních lesĤ 1 (LZ PĜimda)

x

Severoþeských státních lesĤ 1 (LZ Janov v Kr.h.)

V tomto pĜehledu chybí ještČ nČkteré další obĤrky, které již byly rovnČž v provozu napĜ.
u Severoþeských st.lesĤ (LZ Frýdlant, založena 1979), a nynČjší LZ Kladská, založena
1976.
Pro oblast Krušných hor v rámci Severoþeských st.lesĤ vypracoval VÚLHM program budování pĜezimovacích objektĤ v režijních i pronajatých honitbách. V letech 1979 – 1980
mČly být vybudovány v pronajatých honitbách 4 obĤrky a v režijních honitbách 6 obĤrek.
Vybudovány ale byly je 3 v režijních honitbách (LZ Janov 2, LZ Klášterec).
Také pro horské oblasti Severomoravských st.lesĤ zpracoval MLýOUŠEK a LOCHMAN
program výstavby pĜezimovacích objektĤ. Do transformace LH v r.1992 byla postavena
zhruba polovina objektĤ v Jeseníkách a Beskydech.
I v prĤbČhu 80-tých let 20.stol. byly budovány další pĜezimovací objekty, nenalezli jsme
však o tom žádnou soubornou informaci.
Stav pĜezimovacích obĤrek k roku 2002
PĜezimovací obĤrky jsou nadále široce využívány i v zemi jejich pĤvodu – Rakousku.
Podle DONAUBAUERa a REIMOSERa bylo v r.2001 v Rakousku v provozu pĜes 300 pĜezimovacích obĤrek pro jelení zvČĜ. Také v NČmecku jsou využívány, nezískali jsme však
údaje o jejich poþtu.
V ýR byl v 90-tých letech 20.stol. pĜístup k pĜezimovacím obĤrkám výraznČ diferencován podle vlastníkĤ lesa, organizace honiteb a zpĤsobu jejich využívání.
V zimní sezónČ 2001/2002 bylo v provozu u Krkonošského národního parku 16 pĜezimovacích obĤrek, u Národního parku Šumava 15 obĤrek, u LýR 14 obĤrek, u KolowrataKrakovského v Orlických horách 2 a u Janeþka v Orlických horách 1.
Vysoce je tĜeba hodnotit ucelený systém
pĜezimovacích objektĤ u KRNAPu, zdokonalený dlouholetým provozem (až 30 let),
který dosahuje vynikajících výsledkĤ. O
tom však informuje Správa KRNAP.
V rámci LýR zanikla v 90-tých letech
20.stol. Ĝada pĜezimovacích objektĤ
z rĤzných dĤvodĤ (vytvoĜení nových honiteb o menší výmČĜe – obĤrka se dostala do
pronajaté honitby, nedohoda s uživateli
pronajatých honiteb ve sbČrné oblasti, pro-
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blémy s financováním provozu atd.). NapĜ. na LS Jeseník takto zanikly 3 funkþní obĤrky.
Naopak byly novČ vybudovány za LýR 4 obĤrky – 2 u LS Frýdlant (Na hrázi 1997, DČtĜichov 2001) a LS Jablonec n. N. (Fojtka 1996, Bukovka 1998).
V sezónČ 2001/2002 bylo u LýR v provozu 13 pĜezimovacích obĤrek v režijních honitbách a 1 v honitbČ pronajaté. Jsou to 2 na LS Frýdlant, 4 na LS Jablonec n. N., 2 na LS
Rychnov n.Kn., 2 na LS Karlovice, 1 na LS Janovice u R. (v pronajaté honitbČ), 1 na LS
Frýdek-Místek, 1 na LS Ostravice a 1 na LZ Kladská.
Od této doby byla 1 zimovací obĤrka zrušena na LS Karlovice. Dále byla pro zchátralost
zrušena v r.2002 také 1 na LS Rychnov n. Kn., v roce 2005 však je obnovována. NovČji
jsou v r.2005 budovány 3 pĜezimovací obĤrky v Krušných horách – 2 na LS Klášterec n.
O. (z toho 1 v pronajaté honitbČ) a 1 na LS Litvínov.
UmístČní a rozloha pĜezimovací obĤrky, sbČrná oblast
Správné umístČní pĜezimovací obĤrky je rozhodující pro její efektivnost. VýbČr lokality
je velmi nároþný a vyžaduje dobrou znalost chování zvČĜe v dané oblasti. PĜitom je nutno
dát pĜednost komplexnímu Ĝešení celé oblasti, jedna samostatná pĜezimovací obĤrka
vesmČs není efektivní.
Ideální terénní konfigurace pro umístČní pĜezimovací obĤrky je v dolní þásti dlouhých
a hlubokých údolí na horských úboþích (Alpy, Krkonoše), kde jsou pro zvČĜ v zimním období jednotlivá údolí prakticky oddČlena. Jak ale ukázaly praktické výsledky provozu
mnoha obĤrek na našem území, není tato konfigurace terénu podmínkou pro dobrou
funkci obĤrky. Významnou úlohu pro uzavĜení maximálního podílu populace jelení zvČĜe
hraje i její lákání do obĤrky, následnČ i zvyk.
VšeobecnČ je doporuþováno využití pĤvodního dobĜe umístČného a zvČĜí hojnČ navštČvovaného krmelištČ na zimních stávaništích. Pokud je budováno zaĜízení nové, je úþelné
krmelištČ vybudovat o rok dĜíve, než oplocení.
Názor na rozlohu pĜezimovací obĤrky prodČlal znaþný vývoj a doposud není jednotný.
V alpské oblasti jsou zĜizovány velké pĜezimovací obĤrky o rozloze nČkolik desítek hektarĤ. DONAUBAUER a REIMOSER uvádí v Rakousku výmČru 0,3 – 0,5 ha na 1 kus zvČĜe,
nejménČ však 20 ha. Domnívají se, že v tČchto velkých pĜezimovacích obĤrkách je ménČ
ovlivĖováno chování zvČĜe. Na druhou stranu patĜí k jejich negativĤm nejen stránka ekonomická, ale i tendence laní v nich klást a zĤstávat celoroþnČ.
Ve statutu pĜezimovacích objektĤ navrženém LOCHMANEM je doporuþována výmČra
6 – 10 ha, maximálnČ 20 ha, pro kapacitu 50 – 60 kusĤ jelení zvČĜe. KRNAP, kde jsou
zkušenosti s pĜezimovacími objekty nejvČtší, v souþasné dobČ prosazuje obĤrky malých
výmČr pro 20 – 25 kusĤ jelení zvČĜe o výmČĜe 3 ha, pro 40 kusĤ jelení zvČĜe o výmČĜe
5 ha. Tyto menší obĤrky ale vyžadují perfektnČ vybrané lokality s vhodným denním stávaništČm pro zvČĜ (houština). V ýR nebyl nikdy zjištČn negativní dopad menších výmČr
pĜezimovacích obĤrek na jelení ani jinou zvČĜ a proto lze pĜedpokládat zĜizování obĤrek
v rozmezí 3 – 7 ha, podle oþekávaného stavu zimující zvČĜe.
V zimovací obĤrce má zaujímat pĜevážnou þást výmČry les, má zde rovnČž být louka
nebo políþko pro zvČĜ. Podle LOCHMANA – statut pĜezimovacích objektĤ – by les mČl zaujímat 2/3 výmČry, zbývající 1/3 pak políþka nebo
louky pro zvČĜ. Les by mČl být starší, nejlépe
v mýtním vČku, kromČ 5 – 10 % celkové výmČry, která by mČla být tvoĜena mladým porostem
sloužícím jako kryt pro zvČĜ. Praxe ukázala, že
úživné plochy pro zvČĜ mají podstatnČ menší
význam než se pĜedpokládalo a zpravidla také
zaujímají ménČ než 1/3 výmČry. Zejména ve
vyšších nadmoĜských výškách jsou pro zimující
zvČĜ nepĜístupné (pod snČhem). V souþasné dobČ je kladen vysoký dĤraz na kvalitu, umístČní a
rozlohu mladého porostu sloužícího jako kryt pro
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zvČĜ. Kostra porostu musí být dostateþnČ mechanicky chránČna proti zimnímu ohryzu.
V pĜezimovací obĤrce musí být tekoucí voda (potok) a ke krmelišti musí být zpevnČná
pĜístupová cesta, pokud možno upravena jako prĤjezdná.
Expozice lokality není zĜejmČ rozhodující. DĤležité ale je, aby v blízkosti obĤrky nebyly
frekventované turistické cesty nebo veĜejné komunikace, které by zvyšovaly nebezpeþí
vyrušování a stresu zvČĜe.
Jako sbČrnou oblast pĜezimovacího objektu oznaþujeme oblast honiteb, ze kterých se do
pĜezimovací obĤrky stahuje zvČĜ na zimní období. DČje se tak pĜirozenou migrací
s pĜíchodem zimy a napadením snČhu, ze zvyku u dlouhodobČ fungujících objektĤ i lákáním pomocí vnadČní vhodnými krmivy. SbČrná oblast mĤže být jednoznaþnČ definována
konfigurací terénu, mĤže však být ne zcela pĜesnČ zjistitelná, neznáme-li pĜesnČ migraþní
tahy zvČĜe. Rozloha sbČrné oblasti se pohybuje v tisících hektarĤ.
Pro úspČšné plnČní poslání pĜezimovacího objektu musí být sbČrná oblast v zimČ prakticky bez zvČĜe (KRNAP dosahuje uzavĜení 90 – 95 % jelení zvČĜe). Ve sbČrné oblasti je
také nezbytné vyĜadit z provozu všechna krmelištČ pro daný druh zvČĜe a krmelištČ pro
jiné druhy zvČĜe (srnþí) ohradit tak, aby byly pĜístupné jen pro tyto jiné druhy zvČĜe.
Tato záležitost se stala v devadesátých letech vážným problémem znehodnocujícím efektivitu pĜezimovacích objektĤ tam, kde jsou ve sbČrné oblasti jiní uživatelé honiteb (honitby pronajaté) tyto zásady nerespektující.
Oplocení a vybavení pĜezimovací obĤrky
Oplocení pĜezimovacího objektu musí být pro zvČĜ neprostupné. Provedení oplocení by
mČlo odpovídat dobČ, po kterou má být objekt funkþní. Z poþátku byly budovány objekty,
u kterých se plánovala životnost 2 decénia, nyní se vČtšinou poþítá s životností delší.
V sedmdesátých letech bylo vesmČs budováno oplocení z dĜevČných neodkornČných tyþí
na dĜevČných sloupcích nebo polštáĜích vázaných na stromech. V poslední dobČ je oplocení nejþastČji kombinované z pletiva s velkými oky (napĜ. typ Obora) a 3 – 4 vodorovnými žerdČmi, na dĜevČných sloupcích s betonovými patkami v zemi, nebo i betonovými
þi ocelovými sloupky. V národních parcích se používá jen dĜíví, podle nových informací se
i zde již provádí opravy pletivem (NPŠ). Životnost dĜevČného neimpregnovaného oplocení
je 20 – 25 let. Životnost kombinovaného oplocení z pozinkovaného pletiva a žerdí se
sloupky na betonových patkách je 30 i více let (samozĜejmČ je zde výrazný cenový rozdíl).
Výška oplocení má být dle LOCHMANA i podle zkušeností 2,5 m + prĤmČrná výška snČhové vrstvy. PĜitom, pokud by je zvČĜ musela pĜesazovat proti kopci, mĤže být o 0,2 až
0,3 m nižší. Kombinované oplocení (pletivo, žerdČ) zajišĢuje požadavek na neprostupnost
plotu spolehlivČji. Oplocení ze svislých plotovek je používáno jen výjimeþnČ a je finanþnČ
nároþnČjší.
V oplocení pĜezimovacího objektu jsou 2 – 4 vrata. DvČ vrata jsou na prĤchozí komunikaci, další podle konfigurace terénu a zvyklostí zvČĜe. Vrata jsou zpravidla dvoukĜídlá,
dĜevČná nebo kombinovaná dĜevČná s kovovou kostrou. VýjimeþnČ byla použita závČsná
posuvná vrata. Vrata musí být dobĜe uzamykatelná a dostateþnČ odolná proti násilnému
vniknutí (pokusy jsou dosti þasté). Je naprosto nevhodné, aby kromČ zamykatelných vrat
existoval také pĜelez (schĤdky).
Pro dodateþné vnikání zvČĜe do obĤrky (po uzavĜení vrat) slouží záskoky. V mnoha
obĤrkách perfektnČ slouží na zemi vybudované záskoky a zvČĜ je hojnČ využívá. Zejména
ve svažitých terénech je konstrukce záskokĤ nenároþná a levná. PĜesto Ĝada uživatelĤ
pĜezimovacích obĤrek záskoky odmítá jako nefunkþní, nebo nákladné na výstavbu, což
ale pramení spíše z osobního pĜístupu pracovníka. Velmi nákladné a nepĜíliš praktické
jsou „pĜepouštČcí“ (pĜechytávací) obĤrky, ve kterých je zvČĜi zakládáno a tato je po odchycení pĜepouštČna do vlastní pĜezimovací obĤrky (napĜ. Kyþera, LS Frýdek Místek).
Naopak se v nČkterých obĤrkách velmi dobĜe osvČdþily „vlezy“ (prĤlezy) pro zvČĜ, prostupné pouze dovnitĜ.
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Rozhodující význam má v obĤrce krmelištČ, které má sestávat z:
x

dostateþnČ velkého zásobníku pro objemové krmivo, s kapacitou podle poþtu uzavĜené zvČĜe a možnosti doplnČní v prĤbČhu zimního období. Zásobník je vybaven
žebĜinami (jeslemi) v dostateþné šíĜi, podle poþtu zvČĜe a krytý stĜechou,

x

zásobník jadrného krmiva, který mĤže být v jednom celku se zásobníkem objemového krmiva, s dostateþným poþtem dĜevČných korýtek k podávání jadrného krmiva.
Moderním prvkem jsou samonásypné zásobníky s jednoduchým dávkováním,

x

sklep na dužnaté krmivo (je bezpodmíneþnČ nutný),

x

krecht nebo silážní jáma tam, kde jsou podávány zvČĜi Ĝepné Ĝízky þi koĜínky.

Péþe o pĜezimující zvČĜ
ZvČĜ v pĜezimovacích objektech musí být po celou dobu uzavĜení krmena kvalitními
a pestrými krmivy, protože je na nČ zcela odkázána.
Názory na správnou výživu zvČĜe v pĜezimovacích obĤrkách se od sedmdesátých let
znaþnČ zmČnily. Tento vývoj je pĜedevším ovlivnČn rozsáhlým výzkumem ve farmových
chovech.
Péþe o zvČĜ v pĜezimovacích objektech je pĜedmČtem jiných referátĤ a proto se jí zde
nezabýváme. Nyní však již existují tuzemské podrobné materiály zabývající se analýzou
výživy spárkaté zvČĜe v pĜezimovacích obĤrkách, doporuþující krmné dávky, technologii
i techniku krmení (napĜ. TģMA, PINTÍě, 2002). V praxi je patrné témČĜ úplné vymizení
granulovaných krmiv. Naopak je zaznamenán silný rozmach používání senáží
v plastových obalech. Zcela urþitČ stojí za zmínku také kvalitní lesní siláž používaná
v KRNAPu.
Ekologické aspekty využívání pĜezimovacích objektĤ
Pokud je nám známo, v ýeské republice nebyly zaznamenány protesty orgánĤ ochrany
pĜírody ani ekologických iniciativ proti provozování pĜezimovacích obĤrek pro zvČĜ. Je
však Ĝada pĜípadĤ, kdy samozvaní „ochránci zvČĜe“ pĜezimovací obĤrky poškozují, aby
mohla zvČĜ uniknout. Dochází k poškozování oplocení z dĜevČných tyþek (proto je používána kombinace pletiva a žerdí), násilnému otevírání uzamþených vrat (napĜ. v r.2002 na
LS Ostravice) a dokonce i k niþení zaĜízení.
KritiþtČjší názory jsou v NČmecku. V r.2001 probČhla diskuse v þasopise Die Pirsch.
WÖLFEL mimo jiné kritizoval omezení pohybu zvČĜe témČĜ po polovinu roku, nemožnost
oddČlení jelenĤ od holé zvČĜe, atd. Z jeho informací však nepĜímo vyplývá, že pĜezimovací obĤrky jsou využívány (zneužívány) i k jiným úþelĤm, než pro které jsou urþeny –
uzavírání zvČĜe po více než pĤl roku, zabraĖování migrace zvČĜe do jiných honiteb atd.
DospČl k závČru, že by mČly být jen krátkodobým Ĝešením do 15 let.
DONAUBAUER a REIMOSER považují pĜezimovací obĤrky jen za nouzové Ĝešení
v pĜípadČ vyþerpání všech dalších možností – snížení stavu jelení zvČĜe na únosný stav,
vyrovnání pomČru pohlaví a vČkové struktury populace s celkovým Ĝešením zlepšení životního prostĜedí pro jelení zvČĜ (tedy opatĜení myslivecká, lesnická a krajinotvorná).
Obávají se, že dlouhodobým používáním pĜezimovacích objektĤ se snižuje rozptyl zvČĜe
v letním období a že by dokonce mohlo dojít i ke zmČnám chování zvČĜe smČĜující
k závislosti na þlovČku (postupný selekþní genetický proces). Proto považují pĜezimovací
obĤrky za oprávnČné jen je-li jelení populace ohrožena na existenci a souþasnČ je realizován projekt na zlepšení životního prostĜedí pro zvČĜ. Dokonce požadují takové oplocení
obĤrky, aby umožĖovalo v pĜípadČ ohrožení zvČĜe uvnitĜ obĤrky nebo pĜi nedostatku krmiva únik zvČĜe ven. Je tĜeba zdĤraznit, že tato extrémnČ ekologická práce nebyla podložena žádnými výsledky výzkumu þi zkušenostmi a mČla charakter spíše spekulací.
V ýR za 30 let užívání obĤrek nebyla nikdy zaznamenána zmČna v chování jelení zvČĜe
(alespoĖ podle literatury a zjištČných skuteþností). StejnČ tak nebyla zjištČna vzniklá zá-
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vislost zvČĜe na þlovČku, snížení rozptylu zvČĜe v letním období, snížení únikových vzdáleností zvČĜe atd. po opuštČní pĜezimovací obĤrky.
V turisticky frekventovaných oblastech se naopak pĜezimovací obĤrky stávají úþinným
nástrojem k ochranČ jelení zvČĜe v zimním období pĜed turisty nerespektujícími zákazy
a doporuþení.
Lov zvČĜe v pĜezimovacích obĤrkách
Od poþátku výstavby pĜezimovacích obĤrek je u nás diskutována otázka vhodnosti þi
nevhodnosti lovu zvČĜe v pĜezimovacích obĤrkách. Ve vČtšinČ z nich byl a je provádČn
prakticky jen asanaþní odstĜel poranČných a nemocných kusĤ. PĜístupy k odlovu
v obĤrkách mají vČtšinou subjektivní charakter. V mnoha obĤrkách je asanaþní odstĜel
provádČn šetrnČ, aniž by došlo ke stresování ostatní zvČĜe. NeoprávnČné jsou názory
nČkterých uživatelĤ pĜezimovacích objektĤ, bránících se provedení i asanaþního odstĜelu.
Otázkami odstĜelu zvČĜe v tČchto objektech se již od poþátku zabývá LOCHMAN. Tehdy
však se spíše jednalo o to, aby objekty nebyly zneužívány pro odstĜel zvČĜe prominentními loveckými hosty. Již tehdy doporuþoval, aby prĤbČžný odstĜel byl proveden skuteþnČ
intenzivnČ, aby zde nemohly zĤstat žádné kusy slabé, nemocné nebo podprĤmČrné.
Nedoporuþoval odstĜel trofejové zvČĜe, kromČ špiþákĤ a popĜ. I. vČk. tĜídy.
Zajímavý, a to i ekonomicky, je odchyt a prodej živé zvČĜe v pĜezimovacích obĤrkách,
který byl v nČkterých objektech v Orlických horách na LS Rychnov n.K. dlouhodobČ provádČn.
Souþasná myslivecká legislativa (zákon o myslivosti þ.449/2001 Sb. § 45. odst. 1, písmeno t) zakazuje „stĜílet spárkatou zvČĜ v odchytových a aklimatizaþních zaĜízeních
a v pĜezimovacích objektech, s výjimkou zvČĜe poranČné a chovatelsky nežádoucí“. PomČrnČ široký pojem „chovatelsky nežádoucí“ umožĖuje kromČ asanaþního odstĜelu i odstĜel slabé zvČĜe, která je vždy v urþitém procentu uzavĜena. NeumožĖuje však podstatnou redukci stavu. Nebrání však v odchytu živé zvČĜe.
Ekonomika pĜezimovacích obĤrek
Rozbor investiþních nákladĤ na výstavbu obĤrek byl proveden v cenách roku 2000 –
2002 a využity byly údaje LýR, KRNAP a NPŠ:
Oplocení vþetnČ vrat a záskokĤ jednoduché dĜevČné
na dĜevČných sloupcích
DĜevČné v trvalejším provedení, dĜevČné sloupky
životnost cca 20 let
Pletivo kombinované se žerdČmi, dĜevČné sloupky na
betonových patkách, životnost cca 40 let
VnitĜní vybavení obĤrky
pro 30 ks, jednoduché, úsporné provedení
pro 30 ks, trvalejší provedení
pro 50 ks, trvalejší provedení
Náklad na vybudování pĜezimovací obĤrky
pro 30 ks, malé s výmČrou od 3 ha,
životnost cca 20 let
pro 30–50 ks, výmČra zhruba 5 ha, jednodušší provedení, životnost cca 20 let
stejná obĤrka s životností 30 – 40 let

cca 300 Kþ/bm
350–450 Kþ/bm
600–650 Kþ/bm

od 200 tis.Kþ
od 300 tis.Kþ
400–500 tis.Kþ
500–550 tis.Kþ
700–800 tis.Kþ
1 mil.Kþ

Rozbor nákladĤ na provoz obĤrky byl proveden ve všech pĜezimovacích obĤrkách LýR.
PrĤmČrný náklad na krmení 1 kusu jelení zvČĜe za sezónu zde þiní prĤmČrnČ zhruba 2500
Kþ.
Roþní náklady na pĜezimování 1 kusu jelení zvČĜe v pĜezimovací obĤrce þiní vþetnČ odpisĤ (podílu nákladĤ na vybudování obĤrky) a podílu oprav zhruba 3,3 – 3,8 tis.Kþ. Veškeré ceny jsou bez DPH.
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Vyhodnocení efektivnosti pĜezimovacích obĤrek
Exaktní vyhodnocení efektivnosti využití zimovacích obĤrek by muselo mít charakter
dobĜe provedeného dlouhodobého výzkumu. Ve všech nám známých pĜípadech je jejich
efektivnost hodnocena nepĜímo podle snížení tlaku zvČĜe na prostĜedí pĜedevším podle
poklesu škod zvČĜí na lese a snížení nákladĤ na ochranu lesa. Touto problematikou se
zabývá Ĝada prací a vyznívají kladnČ. Problematická je kvantifikace pĜínosu, neboĢ ta je
možná jen pĜi pomČrnČ pĜesném vytyþení sbČrné oblasti. Toto je reálné a pĜesné prakticky jen v pĜípadČ uceleného systému pĜezimovacích obĤrek (KRNAP).
Do vyhodnocení efektivnosti je tedy tĜeba na jedné stranČ zapoþíst náklady na provoz
pĜezimovací obĤrky po odeþtení nákladĤ na pĜikrmování ve volné honitbČ, na druhé stranČ snížení škod zvČĜí ve sbČrné oblasti a nížení nákladĤ na ochranu proti zvČĜi klasickým
zpĤsobem (oplocenky, nátČry, nástĜiky, další mechanické zpĤsoby). PĜi systémovém využití pĜezimovacích objektĤ a dodržování nezbytných opatĜení (vylouþit z provozu další
krmelištČ pro jelení zvČĜ ve spádové oblasti a eliminovat zvČĜ mimo obĤrku), vychází tato
rozvaha pĜíznivČ.

ŠetĜení a vyhodnocení obĤrek v rámci LýR
Ve všech pĜezimovacích obĤrkách LýR probČhlo podrobné šetĜení v rámci nČhož byly
soustĜedČny a zpracovány údaje o umístČní obĤrek, pĜírodních podmínkách, majetkových
pomČrech, technickém Ĝešení, stavu a životnosti
objektĤ, stavech pĜezimující zvČĜe nejménČ za 5
let, provedených odstĜelech, kvalitČ a rozsahu
krmení zvČĜe, nákladovosti provozu, personálním zajištČní, atd. Ke každé obĤrce byla zpracována podrobná dokumentace vþetnČ dokumentace mapové a fotografické.
KromČ toho byly mapovČ zpracovány sbČrné
oblasti a migraþní tahy zvČĜe podle informací
lesního personálu, informace o odstĜelech zvČĜe
v honitbách pokrývajících sbČrné oblasti a
zejména o zjištČných škodách zvČĜí ve sbČrných
oblastech.
Každá obĤrka pak byla hodnocena z tČchto hledisek:
x

umístČní a konstrukþní Ĝešení vþetnČ stavu a životnosti zaĜízení

x

péþe o zvČĜ, personální zajištČní a nákladovost

x

funkþnost obĤrky (poþet uzavĜené zvČĜe, podíl uzavĜené zvČĜe)

x

vliv funkce obĤrky na snížení škod zvČĜí

UmístČní obĤrky a konstrukce a stav zaĜízení bylo ze 14 provozovaných obĤrek velmi
dobré v 6, dobré v 6 a nevyhovující ve 2 pĜípadech. Péþe o zvČĜ vþetnČ vynakládaných
prostĜedkĤ velmi dobrá v 5 pĜípadech, dobrá v 6 pĜípadech a ménČ vyhovující ve 3 pĜípadech. Funkþnost obĤrky byla velmi dobrá v 7 pĜípadech, dobrá ve 4 pĜípadech a nízká ve
3 pĜípadech. Kladný vliv provozu pĜezimovací obĤrky byl zĜetelný v 11 pĜípadech a ménČ
patrný þi nezjištČný ve 3 pĜípadech.
Celkové hodnocení významu pĜezimovacích obĤrek u LýR tedy vyznČlo kladnČ.
ZávČry ze šetĜení a doporuþení pro vedení LýR
Uvádíme podstatné ze závČrĤ šetĜení:
x

PĜezimovací obĤrky jsou nadále úspČšnČ užívány jak v zahraniþí, tak i v ýR. Mají
smysl i po snížení stavu spárkaté zvČĜe na její únosný stav.
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x

Využití pĜezimovacích obĤrek pro spárkatou, zejména jelení zvČĜ, je i ekonomicky
efektivní a to zejména pĜi systémovém Ĝešení celé oblasti.

x

Podmínky pro využití pĜezimovacích obĤrek u LýR jsou podstatnČ horší než tomu
bylo pĜed rokem 1993. Honitby mají menší výmČry a myslivost je pĜímo Ĝízena (režijní honitby) jen v malém poþtu honiteb. Uživatelé pronajatých honiteb vesmČs nemají zájem na pĜezimovacích objektech a to nejen na provozování obĤrek, ale i na
spolupráci ve sbČrné oblasti (ukonþení pĜikrmování, pĜípadné podílení se na nákladech).

x

V pĜezimovacích obĤrkách þiní roþnČ náklad na 1 kus jelení zvČĜe 3,3 – 3,8 tis.Kþ
bez DPH. Zvýšené náklady na zimování jelení zvČĜe v pĜezimovacích obĤrkách – proti péþi ve volné honitbČ zpravidla nejsou vyšší než škody zvČĜí ve sbČrné oblasti,
které by zvČĜí byly zpĤsobeny pĜi absenci pĜezimovacího objektu.

x

ÚroveĖ provozu pĜezimovacích obĤrek u LýR není všude stejná. Za špiþkové je
možno hodnotit obĤrky Na Hrázi (LS Frýdlant), Nyþovy Domky (LS Jablonec) a Kyþera (LS Frýdek-Místek). Provozování pĜezimovacího objektu vyžaduje od lesního personálu vyšší nasazení i osobní zainteresovanost.

Z doporuþení pro vedení LýR uvádíme:
x

Zvážit ve vybraných oblastech (Jizerské hory, Jeseníky, Beskydy, Krušné hory, Orlické hory) s pĜedpokladem znaþné efektivity využití pĜezimovacích objektĤ pro jelení
zvČĜ, podporu programĤ na ochranu lesa proti zimním a jarním škodám zvČĜí pomocí
pĜezimovacích objektĤ.

x

Pokud pĜezimovací objekty existují a nebo budou novČ zĜizovány, pokusit se Ĝešit
celou oblast systematicky, bez rozdílu zpĤsobu využití honiteb. Vztahy mezi uživateli
honiteb Ĝešit smluvnČ a upravit zejména:
- závazek podílet se na Ĝešení zimování zvČĜe pomocí pĜezimovacích objektĤ
- závazek respektovat a dodržovat provozní Ĝád pĜezimovacího objektu vþetnČ
sbČrné oblasti (zastavení krmení ve sbČrné oblasti atd.)
- závazek podílet se na nákladech provozu pĜezimovacího objektu, ponČvadž
v honitbČ ve sbČrné oblasti odpadne zimní péþe o jelení zvČĜ

x

Pokud by pĜezimovací objekt byl budován v pronajaté honitbČ LýR, hradit investiþní
náklady.

x

Výše uvedené závazky zahrnout v pĜedmČtných oblastech do ustanovení pĜipravované smlouvy o pronájmu honitby (rok 2003).

x

Pokud bude rozhodnuto o budování pĜezimovacích objektĤ, zabránit živelnému pĜístupu a Ĝešit pokud možno celé oblasti. Zpracovat kvalitnČ pĜipravený zámČr projednaný se všemi zúþastnČnými a teprve potom pĜistupovat k výstavbČ jednotlivých objektĤ.

Postup u LýR po roce 2002
V roce 2003 bohužel nedošlo k zahrnutí pĜíslušných ustanovení, která by upravovala
pĜístup nájemcĤ honiteb k provozovaným þi
zĜizovaným pĜezimovacím objektĤm, do
smluv o pronájmu honiteb na další desetileté
období.
Ke zrušení jedné zimovací obĤrky došlo
v r.2003 na LS Rychnov n.K. a to pro její
zchátralost. V letošním roce je opČt obnovována neboĢ hraje významnou roli pro zachycení jelení zvČĜe migrující z Polska.
Dále byl v letošním roce nastartován rozsáhlejší program v oblasti Krušných hor.
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Jedná se o dvČ obĤrky na LS Klášterec, z toho jedna je v pronajaté honitbČ (investiþní
náklady hradí LýR) a jedna obĤrka je budována na LS Litvínov.
LýR, s.p., v souþasné dobČ chápe systém ochrany lesa proti zimním a jarním škodám
spárkatou zvČĜí, zejména jelení, jako jeden z efektivních zpĤsobĤ, schopný ve vhodných
podmínkách dlouhodobČ tuto problematiku Ĝešit.

AutoĜi:
Ing.Vladislav Badalík
Ing.Václav RybáĜ
Lesy ýR, s.p.
Agentura projektĤ obnovy lesa v Teplicích
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Zdravotní aspekty chovu zvČĜe
v pĜezimovacích objektech
JiĜí Lamka a Jaroslav ýechura
Postavení pĜezimovacích objektĤ ve vztahu k veterinárnímu zabezpeþení
PĜezimovací objekt pro chov spárkaté zvČĜe je zaĜízení sloužící k biotechnické ochranČ
honebních pozemkĤ pĜed škodami pĤsobenými zvČĜí; provoz objektu je realizován vlastníkem, pĜíp. nájemcem honebního pozemku, nebo nájemcem honitby na základČ souhlasu vlastníka þi nájemce honebního pozemku. Ve znČní §2 zákona o myslivosti (449/2001
Sb.) pĜezimovací objekt není oborou ani chovem zvČĜe v zajetí, je pouze zpĤsobem
zvláštního provádČní myslivosti v honitbČ jejím držitelem þi nájemcem.
Chov zvČĜe ve volnosti (tj. i v pĜezimovacích objektech) pĜedstavuje pro majitele þi nájemce honiteb také plnČní povinností ve smČru k veterinárnímu zákonu 166/1999 Sb.
Tyto povinnosti (pĜedevším § 4, 5, 11 a 12) nabývají zvláštČ na významu, pokud si uvČdomíme, že koncentrace zvČĜe v pĜezimovacích objektech jsou mnohonásobnČ vyšší než
pĜirozené a dále, že toto zkoncentrování zvČĜe trvá nČkolik mČsícĤ. Vznikají tak pĜedpoklady pro snadnČjší šíĜení infekþních onemocnČní, ke kterým je zvČĜ citlivá (napĜ. slintavka a kulhavka, tuberkulóza skotu ale i další). Z praktického pohledu to znamená, že pokud by byla ve volných populacích zvČĜe prokázána nČkterá z tČchto nebezpeþných nákaz, naĜízeními veterinární služby budou muset být v honitbách uþinČna opatĜení, která
napomohou její eliminaci. Lze proto oþekávat, že mezi taková to opatĜení by spadal i zákaz soustĜećování zvČĜe do pĜezimovacích objektĤ se všemi negativními dopady na honební pozemky a z toho plynoucí škody zvČĜí. Jak pĜitom lesníci dobĜe vČdí,
k definitivnímu poškození tČch nejcitlivČjších lesních porostĤ mĤže dojít i ve velmi krátké
dobČ (tĜeba i nČkolika hodin), natož pokud by musela být vypuštČna celá pĜezimovací
sezóna (nebo i více sezón). DobĜe znát a být schopen ve spolupráci s veterinární službou
úþinnČ kontrolovat zdravotní stav zvČĜe je tedy i v zájmu majitelĤ a nájemcĤ honiteb ale
hlavnČ majitelĤ lesních porostĤ.
Léþebné zásahy v pĜezimovacích objektech
Ve všech našich pĜezimovacích objektech je zvČĜ pravidelnČ ošetĜována pĜípravky s antiparazitárními úþinky. Chovatelé chtČjí zvČĜi v období, kdy je ideálnČ dostupná, poskytnout vedle potravního zajištČní také možnost zbavení se parazitární zátČže, kterou získala mimo pĜezimovací objekt. Proti tomuto zámČru asi nelze mnohé co namítnout. Co je
však diskutabilní a ne vždy úplnČ v poĜádku, tj. mnohdy velmi nedbale až neodbornČ
uskuteþnČný léþebný zásah. Nedostatky se týkají jeho termínování, pĜípravy, vlastního
zajištČní i kontroly.
Termínování zásahu. Z logiky vČci a zájmu o co nejlepší výsledek vyplývá, že uskuteþnit
léþebný zásah je tĜeba co nejdĜíve po uzavĜení zvČĜe do objektu, což by mČlo být po
krátké dobČ ustálení provozních podmínek (nastolení þasové pravidelnosti v péþi o zvČĜ
v objektu, pĜizpĤsobení se zvČĜe podávaným krmivĤm aj.) a etologických pomČrĤ
v chované skupinČ. Ne vždy tomu tak je, spíše naopak. PĜitom jedinČ vþasným zásahem
pĜerušíme negativní pĤsobení parazitĤ na hostitele hned od poþátku provozu objektu
a tím získáme celkovČ vyšší efektivnost zásahu (omezení celkové doby parazitární zátČže
zvČĜe, zlepšení využitelnosti pĜedkládaných krmiv, u samic vyšší životní prosperita promítající se pĜíznivČ do vývoje plodĤ apod.).
PĜíprava zásahu. Léþebný zásah musí být cílený, tj. použito by mČlo být takové léþivo þi
kombinací léþiv, která pokrývají co nejširší spektrum pĜítomných parazitĤ nebo alespoĖ
tu þást, která je pro zvČĜ nejpatogennČjší. PĜedléþebný pĜehled o parazitostatu zvČĜe je
možné získat mnoha zpĤsoby (vyšetĜení podzimních úlovkĤ, pozorování zvČĜe v objektu,
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vyšetĜením trusu zvČĜe z objektu aj.). Ideální je, pokud taková to šetĜení (i tĜeba založená laicky – napĜ. sledování stĜeþkovitosti v ulovených kusech zvČĜe bČhem konce podzimu a zaþátku zimy aj.) jsou pravidelná a výsledky k dispozici v dobČ pĜípravy zásahu. Má
to mj. i tu výhodu, že není tĜeba používat zbyteþnČ takových veterinárních pĜípravkĤ,
které pro danou populaci nemají plnohodnotné uplatnČní (napĜ. pĜípravek s úþinností proti motolicím tam, kde se nevyskytují apod.).
Vlastní prĤbČh zásahu. ObecnČ platí, že dosažení dobré úþinnosti léþebného zásahu u
volnČ žijících zvíĜat v kombinaci se skupinovým podáváním léþivých látek, je jednou
z vĤbec nejsložitČjších léþebných situací u zvíĜat. Tak i pro pĜezimovací objekty je tĜeba
respektovat obecnČ známé zásady pĜedkládání medikovaných krmiv. Praxe je však þasto
jiná, tyto zásady bývají pĜehlížené až ignorované. DĤsledkem jejich nedodržení je špatný
poléþený kontrolní nález (pokud je vĤbec uskuteþĖován, viz dále) a hledání viny u druhých.
Kontrola zásahu. Je-li to možné (napĜ. u parazitóz plic ano, u stĜeþkovitosti ne), lze doporuþit ve vhodném þasovém odstupu zkontrolovat efektivnost léþebného zásahu a to
nejsnadnČji prostým porovnáním pĜed a poléþených parazitologických nálezĤ; není-li nalezená efektivnost dostateþná, je tĜeba hledat dĤvody. VČtšinou jsou jimi nedbalosti þi
pochybení v pĜípravČ a v zajištČní vlastního zásahu. Kontrolní vyšetĜení (nejþastČji je to
vyšetĜení trusu) nejsou pĜitom finanþnČ nároþná. Pokud je využijeme i ve prospČch zvýšení úþinnosti zásahu, dosáhneme lepšího zhodnocení celkových nákladĤ léþebného zásahu. Z praktických podmínek (spolupráce s firmou Lesy Janeþek s.r.o., Kvasiny, pĜezimovací objekt Pádolí) mĤžeme doložit (Tab. 1), že vyhodnocení úþinnosti léþebného zásahu
na poþátku spolupráce s chovem vedlo k potĜebné úpravČ zpĤsobu podávání medikovaného krmiva. Tato úprava zajišĢuje již po mnoho let až do souþasnosti ideální poléþené
nálezy. DlouhodobČjší pĜedléþebné kontroly parazitárního stavu populací zvČĜe ve shodné
lokalitČ nám zároveĖ dávají možnost získat pĜehled také o þasovém vývoji parazitóz v její
populaci (Tab. 2).
Tabulka 1: Kvantitativní pĜed a poléþené nálezy Elaphostrongylus cervi (poþet larev /
1g trusu) z pĜezimovacího objektu Pádolí (Lesy Janeþek s.r.o., Kvasiny)
zimní
sezóna

pĜed
léþbou

po
léþbČ
2 týdny

3 – 4 týdny

1996/97

93
(n = 5)

63
(n = 6)

190
(n = 8)

98/99

262
(n = 7)

-

45
(n = 7)

99/00

425
(n = 15)

-

2
(n = 15)

00/01

208
(n = 20)

-

0
(n = 20)

01/02

-

-

0
(n = 20)

02/03

153
(n = 15)

-

0
(n = 15)

03/04

97
(n = 20)

-

10
(n = 20)

04/05

85
(n = 20)

-

0
(n = 20)

n – poþet vyšetĜení
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Tabulka 2: Kvalitativní prĤkazy plicnivek v zimních sezónách z pĜezimovacího objektu
Pádolí (Lesy Janeþek s.r.o., Kvasiny)

zimní
sezóna

prokázané druhy plicnivek a þetnost jejich prĤkazu
Dictyocaulus
viviparius

Varestrongylus
sagitatus

Elaphostrongylus
cervi

0

0

0

1994/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
- pravidelný prĤkaz

- ojedinČlý prĤkaz

- bez prĤkazu

0 - nesledováno

PĜezimovací objekty jako zdroj informací o zdravotním stavu zvíĜat obecnČ
Populace volnČ žijících pĜežvýkavcĤ chované doþasnČ v pĜezimovacích objektech (hlavnČ jelení zvČĜ) jsou obdobnČ vnímavé k mnohým infekþním chorobám rĤzného pĤvodu
(virového, bakteriálního, parazitárního aj.) jako velcí a malí hospodáĜští pĜežvýkavci
(skot, ovce, kozy event. další). ObČ skupiny se mohou vzájemnČ ovlivĖovat hlavnČ spoleþným využíváním pastvin. To je v naší zemi velmi aktuální situace a to díky uplatĖování
nových trendĤ v obhospodaĜování zemČdČlské pĤdy; ty spoþívají v pastevním chovu plemen hospodáĜských zvíĜat s masnou užitkovostí za dotaþní podpory státu. Nákazová situace u hospodáĜských pĜežvýkavcĤ ale není vždy zcela ideální. ObdobnČ nepĜíznivou þi
alespoĖ nejasnou mĤže být i situace u zvČĜe, která je pĜeshraniþního pĤvodu (napĜ.
v nČkterých objektech provozovaných v Krkonoších a Orlických horách, ale i jinde). SoustĜedČní zvČĜe v pĜezimovacích objektech po nČkolik zimních mČsícĤ nám tak dává možnost monitorovat nákazovou situaci nejen u zvČĜe ale souþasnČ i u hospodáĜských pĜežvýkavcĤ. Sledováním pĜíhraniþní i pĜeshraniþní situace ve smČru k mykobakteriózám
(tuberkulóza skotu, paratuberkulóza) se aktuálnČ zabýváme ve spolupráci s Výzkumným
ústavem veterinárního lékaĜství v BrnČ.
Ostatní veterinární zásahy
V pĜezimovacích objektech jsou pomČrnČ þasto uskuteþĖovány i odchyty zvČĜe za úþelem redukce poþtu chovaných kusĤ nebo jejího znaþení pro potĜebu dalšího sledování
(telemetrie, pĜímé pozorování aj.). Takovéto odchyty jsou zajišĢovány pomocí buć klasických odchytových zaĜízení, distanþní techniky nebo kombinovanČ (klasický odchyt + kontaktní ošetĜení). Všechny pĜístupy pĜedstavují nežádoucí zatížení chované zvČĜe, které
mĤže vyústit i ve zdravotní þi jiné komplikace pro porovoz objektu (mírná až nevratná
poškození zvČĜe konþící i jejím úhynem, prolomení oplocení a úniky zvČĜe aj.). Je proto
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tĜeba tyto odchyty organizovat tak, aby zatížení zvČĜe pro ni bylo þasovČ i intenzitou co
nejsnesitelnČjší a nestalo se kontraproduktivním. VšeobecnČ pĜijatelnČjšími jsou pĜístupy
jako je manipulace se zvČĜí v noci, pĜi umČlém osvČtlení, þasovČ co nejkratší, výkony
provádČné odborným a zkušeným personálem, práce s pĜedem zklidnČnými zvíĜaty aj.;
pĜi takovýchto zásazích je tĜeba vždy respektovat místní lokalitní a chovatelsko-provozní
podmínky.
Výživa zvČĜe v pĜezimovacích objektech
Tato problematika je po mnoho let obsáhle diskutovanou kapitolou péþe o zvČĜ
v pĜezimovacích objektech a vzhledem k odbornému zamČĜení této konference bude jistČ
náplní jiných odborných sdČlení. Není proto souþástí našeho pĜíspČvku.
Péþe o pohodu zvČĜe
Respektování pohody (welfare) zvČĜe po dobu pobytu v pĜezimovacím objektu by mČla
patĜit mezi pevné body v péþi o zvČĜ. Tato péþe spoþívá pĜedevším v zajištČní kvalitní
výživy po všech stránkách ale i dalších nezbytných podmínek pro nerušený pobyt zvČĜe
v objektu.
PĜedcházení dietetickým problémĤm zvČĜe se lze vyhnout využitím kvalitativnČ a kvantitativnČ vyvážené potravy, neboĢ si musíme uvČdomit, že po dobu péþe o zvČĜ tuto nepĜikrmujeme nýbrž krmíme. Potrava proto musí být dostupná všem jedincĤm v chované
skupinČ, má respektovat zimní fyziologické nároky zvČĜe, musí být podávána pravidelnČ,
bez náhlých zmČn, v množstvích nedovolujících narušení kvality krmiv, nejlépe zpĤsoby
zabraĖujícími kontaminaci potravy exkrementy, ale také zpĤsoby, které nedovolují nežádoucí pĜijímání obalových a vázacích materiálĤ þi jejich navlékání na bČhy, krk, parohy
apod.
V prĤbČhu provozu pĜezimovacího objektu je tĜeba se vyhnout nebo na minimum omezit zbyteþné rušivé vlivy (napĜ. vyĜazování nemocných þi zranČných jedincĤ, odchyty,
sbČry vzorkĤ trusu, shozĤ, focení þi filmování, vnikání cizích lidí þi ostatních zvíĜat do
objektu aj.). Tyto rušivé vlivy se následnČ projevují zdravotními komplikacemi (úrazy,
narušené zpracovávání pĜijaté potravy, úhyny díky stresu a vyþerpání zvČĜe) nebo také
provoznČ (porušení oborního oplocení a úniky) a mohou být velkou komplikací v naplnČní
smyslu pĜezimovacích objektĤ.

AutoĜi:
Doc. RNDr. JiĜí Lamka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
MVDr. Jaroslav ýechura
Krajská veterinární správa pro Hradecký kraj
Inspektorát Trutnov
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PĜirozené sezónní zmČny ve výbČru potravy
a trávicím traktu pĜežvýkavé zvČĜe
JiĜí Kamler & Miloslav Homolka
VolnČ žijící pĜežvýkavá zvČĜ je adaptovaná na využívání rostlinné hmoty
s vysokým obsahem vlákniny, která je pro jiné býložravce s jednoduchým
žaludkem obtížnČ stravitelná. Pro efektivní trávení vlákniny se u nich vyvinul
pĜedžaludek, který slouží jako rezervoár potravy, jež je zde mikrobiálnČ
trávena. Toto uspoĜádání trávicího traktu umožnilo pĜežvýkavcĤm uspČt
v konkurenci o potravní zdroje s jinými typy býložravcĤ a pĜežvýkavci dnes
pĜedstavují rĤznorodou skupinu zvíĜat s hmotností od pČti do nČkolika set
kilogramĤ obývajících africké stepi, naše stĜedoevropské lesy i severské tundry.
U jednotlivých druhĤ pĜežvýkavcĤ se bČhem jejich vývoje vytvoĜila celá Ĝada adaptací
na rĤzné podmínky prostĜedí. Podle schopnosti trávit vlákninu je lze rozdČlit na okusovaþe, spásaþe a pĜechodné typy (Hofmann, 1989). Toto rozdČlení je pravdČpodobnČ známé,
a proto jen pro pĜipomenutí okusovaþi jsou specializovaní na konzumaci tČch nejkvalitnČjších, ale málo dostupných zdrojĤ potravy (byliny, semena, mladé výhonky a listy dĜevin), zatímco spásaþi zvolili strategii pĜesnČ opaþnou, tedy pĜíjem velkého množství málo
kvalitní potravy s vysokým podílem tČžce stravitelné vlákniny (traviny), ovšem dostupné
v prakticky neomezeném množství. Touto specializací se tak významnČ omezila potravní
konkurence mezi tČmito skupinami pĜežvýkavcĤ a relativnČ zvýšila kapacita prostĜedí.
Schopnost pĜežvýkavcĤ poradit si s potravou s vyšším podílem vlákniny jim sice pomohla rozšíĜit se ve vysoké poþetnosti do mnoha oblastí, ale na druhé stranČ sebou pĜinesla
i urþité nevýhody. Asi nejvČtším úskalím tohoto zpĤsobu trávení potravy je složitost celého trávicího procesu pĜežvýkavcĤ a jeho závislost na bachorových mikroorganismech.
Tyto komplikace se projevují pĜedevším ve vČtší citlivosti trávení na zmČny vnČjších
podmínek a dlouhou dobou potĜebnou pro pĜizpĤsobení se novým složkám potravy.
Proto pĜežvýkavcĤm maximálnČ vyhovuje, pokud mají stále dostatek kvalitní potravy
stejného složení. Naopak každá zmČna pĜijímané potravy byĢ k lepšímu vede k doþasnému zhoršení výživy zvíĜete, protože nepĜizpĤsobená mikrobiální populace bachoru
nedokáže tuto potravu využít. V extrémním pĜípadČ mĤže náhlá zmČna krmiva vyvolat
i akutní poruchu trávení a úhyn kusu (známé jsou napĜíklad úhyny daĖkĤ, kteĜí se
pĜecpali jadrnými krmivy).
Sezónní cykly zvČĜe
PĜestože se zvČĜ snaží minimalizovat zmČny v pĜijímané potravČ napĜ. i tím, že bČhem
vegetace postupnČ migruje do vyšších poloh, kde je nástup jara pomalejší, musela si
poradit s výraznými zmČnami potravní nabídky bČhem roku a najít mechanismy pro pĜežití zimního období s nedostatkem potravy. Výsledkem dlouhodobého pĤsobení pĜírodních
vlivĤ jsou sezónní cykly, ke kterým dochází u všech našich druhĤ zvČĜe, a jež postihují
trávicí trakt, ale i celkový metabolismus kusu. Vše je pĜizpĤsobeno šetĜení energie
v období, kdy zvČĜ þelí nepĜízni poþasí a nedostatku potravy, která má navíc i velmi nízkou kvalitu. Tyto zmČny jsou þásteþnČ vyvolané pĜímo pĜijímanou potravou a závisejí na
mČnící se potravní nabídce prostĜedí, ale do urþité míry i postupném zkracování dne. Proto k urþitým zmČnám dochází i u zvČĜe na farmách, kde má k dispozici stejná krmiva po
celý rok. Dobrým pĜíkladem jsou pokusy z Nového Zélandu (napĜ. Freudenberger et al.
1994), kde u jelenĤ došlo v zimČ ke snížení velikosti bachoru, retence dusíku a produkce
tČkavých mastných kyselin i pĜesto, že byli krmeni stále stejnými krmivy.
NejvýraznČjší zmČnou trávicího traktu v zimním období je zmenšení celkové velikosti
bachoru o pĜibližnČ 20-35%. Spolu s tím ale dojde i k zmenšení bachorových papil, které
zvČtšují vstĜebávací plochu a podobnČ se zmenší vstĜebávací plocha tenkého stĜeva.
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V bachoru se drasticky zmČní i složení mikroorganismĤ, kde vymizí druhy specializované
na energeticky bohaté složky. NeménČ významné zmČny postihují i metabolismus zvČĜe,
který v podzimním období pracuje na plné obrátky a snaží se z pĜijaté potravy vytČžit
maximum energie a uložit ji ve formČ tukových zásob. Naopak od zaþátku zimy dochází
postupnČ k útlumu životních funkcí, jakémusi „zimnímu spánku“. Výzkumy v posledních
letech ukázaly, že se výraznČ sníží srdeþní þinnost (až o 60%) a snižuje se teplota periferních þástí tČla. Toto snížení je nejvČtší v nejsilnČjších mrazech a umožĖuje výrazné
úspory energie (Arnold et al. 2004). ZvČĜ také utlumí pohybovou aktivitu, zmenší poþet
potravních period a pĜesune se do míst, která jí poskytnou útoþištČ pĜed vČtrem. Cílem
všech tČchto zmČn jsou maximální úspory energie, kterou zvČĜ získává þásteþnČ z potravy a þásteþnČ z tukových zásob.
VýbČr potravy u zvČĜe
Složení potravy zvČĜe závisí zejména na potravní specializaci druhu a dostupných zdrojích potravy v prostĜedí a sezónČ. Potravní specializace urþuje hlavní potravní strategii
druhu, tedy sklon k výbČru urþitého spektra potravy. NejvýraznČji se to projevuje u okusovaþĤ, kteĜí prakticky nepĜijímají traviny. NapĜ. v potravČ srnce, z nČkolika rĤzných prostĜedí netvoĜily traviny nikdy významnČjší podíl. Spásaþi a pĜechodné typy nemají tak
jednoznaþné požadavky na výbČr potravy a rozhodující pro nČ je dostupné množství. To
je možné dobĜe dokumentovat na pĜíkladu jelena, v jehož letní potravČ v Beskydech pĜevažoval maliník (pĜes 90%) , zatímco v Jeseníkách byla jeho potrava založena na travinách (pĜes 95%).
Sezónní zmČny ve výbČru potravy
Složení potravy všech druhĤ naší zvČĜe podléhá výrazným sezónním výkyvĤm. BČhem
vegetace je ve vČtšinČ prostĜedí dostatek pĜirozené potravy a jednotlivé druhy zvČĜe se
mohou chovat podle své potravní specializace. V této dobČ budou okusovaþi spásat
dvoudČložné byliny a dĜeviny, ostatní druhy traviny a podle bohatosti potravní nabídky
i þásteþnČ dĜeviny. Podíl travin v jejich potravČ ale bude prakticky vždy významný. Již
zmínČná potrava jelena z Beskyd s pĜevahou listí maliníku je v tomto ohledu výjimkou
a ukazuje na schopnost jelena pĜizpĤsobovat výbČr potravy nabídce prostĜedí. Koncem
léta a v podzimním období zvČĜ zintenzívní potravní aktivitu a maximalizuje pĜíjem stravitelných živin. V této dobČ je také její trávicí ústrojí pĜipraveno zpracovávat velká množství potravy vþetnČ energeticky bohatých složek. Tam, kde zvČĜ nemá možnost spásání
lesních semen þi jiných druhĤ jadrných krmiv pĜijímá alespoĖ maximum co nejstravitelnČjší potravy. Cílem je tvorba tukových rezerv na zimní období. Energeticky bohaté složky potravy jsou v tomto období pĜirozené a potĜebné pro všechny potravní specialisty,
zejména ale pro okusovaþe.
S pĜíchodem zimy se potravní nabídka prostĜedí zaþne výraznČ mČnit a tento proces
mĤže jakkoli intenzivní myslivecká péþe jen tČžko zastavit. ZvČĜ zaþne postupnČ pĜecházet na zimní potravu, která je podstatnČ ménČ stravitelná, má výraznČ menší podíl vody,
zato však vyniká vlákninou. I pĜíjem potravy se sníží a vlivem tČchto zmČn spolu s délkou
fotoperiody dojde k redukci velikosti bachoru a jeho sliznic. Tyto procesy jsou pozvolné
a jsou ovlivnČny i pĜirozenou potravní nabídkou a klimatickými podmínkami stanovištČ.
Menší a pozvolnČjší zmČny proto mĤžeme oþekávat v prostĜedí lužního lesa s bohatým
podrostem bylin a keĜĤ a výraznČjší a rychlejší v drsném horském prostĜedí, kde se
v keĜovém patru vyskytuje jen smrk a borĤvka. Zejména snČhová pokrývka výraznČ redukuje dostupnost potravy.
Okusovaþ þi spásaþ, na snČhu není volby
Sníh je v našich podmínkách nejvýznamnČjším faktorem urþujícím kvalitu potravy zvČĜe
i množství zimních úhynĤ. Nejenže zvČĜi ztČžuje pohyb a obírá ji o energii, ale také omezuje její pĜístup k potravČ. Proto je napadnutí snČhu pro zvČĜ významným impulsem pro
pĜechod na zimní režim s popsaným útlumem životních funkcí, omezením pohybu a snížením množství pĜijímané potravy. Ve dnech, kdy mrzne pro zvČĜ není nejlepší prodírat
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se snČhem a vyhledávat pĜípadné zdroje potravy a ještČ si pĜitom zahĜát ztuhlé bČhy
pohybem, ale pĜesnČ naopak v klidu šetĜit energií. Tomu odpovídá i výbČr potravy, která
v pĜirozených podmínkách obsahuje u okusovaþĤ zelené listí ostružiníku, letorosty listnatých dĜevin a malý podíl semen, v ménČ pĜíznivém prostĜedí pĜevažuje smrk. Spásaþi
a pĜechodné typy se živí jako okusovaþi s urþitým podílem travin podle jejich dostupnosti.
Jadrná krmiva nejsou ve druhé polovinČ zimy rozhodnČ pĜirozenou složkou potravy a jejich pĜínos je sporný.
Zimní období i vyostĜí konkurenþní vztahy mezi jednotlivými druhy zvČĜe. Zatímco bČhem vegetace se potravní spektra napĜ. srnce a jelena pĜekrývaly z 10%, po napadnutí
snČhu je to 90% a oba druhy vyþerpávají omezené množství zimních zdrojĤ potravy, ale
také spoleþnČ likvidují lesní vegetaci.
Význam sezónních zmČn pro mysliveckou praxi
Pro mysliveckou péþi o zvČĜ z uvedených skuteþností vyplývá, že zvČĜ v období od podzimu do jara výraznČ mČní výbČr pĜirozené potravy, schopnost efektivnČ trávit a využívat
kvalitní krmiva i aktivitu. Z pĜístupu nČkterých myslivcĤ se zdá, že o zvČĜ peþovat chtČjí,
ale jen zpĤsobem a v dobČ, kdy to vidí dĤležité. Bohužel jak zvČĜ, tak i její bachorová
mikroflóra se stále chovají podle dlouhodobých schémat a zatím jim nikdo nevysvČtlil, že
na ni bude po napadnutí snČhu þekat plnČ založený krmelec voĖavého sena, nebo, že se
mají nachystat na konec roku, kdy skonþí naháĖky a myslivci naplní korýtka jádrem, které pro tenhle úþel skladují od žní.
Z hlediska zvČĜe jsou pro pĜežití zimy dĤležité pĜedevším možnosti migrace do vhodných zimovišĢ a dostatek klidu. PĜikrmování jadrnými krmivy je dĤležitou souþástí myslivecké péþe a významnČ pĜispívá k omezení zimních ztrát, þímž zvyšuje poþty zvČĜe, které
je možné lovit. ZároveĖ je ale tĜeba pĜi podávání jádra zohlednit roþní období a nabídku
prostĜedí. NejménČ rizikové je jejich podávání na podzim, kdy zvČĜ pĜijímá dostatek jiné
potravy a trávicí orgány jsou pĜipraveny zpracovávat i kvalitní krmiva. NejdĤležitČjší ale
je co nejstálejší pĜísun tČchto krmiv, nejlépe ve smČsi s ménČ bohatými krmivy. Tam,
kde je možné zajistit trvalé a pravidelné podávání jadrných krmiv od podzimu je riziko
trávicích poruch malé. Naopak nárazové „pĜikrmování“ o vánocích pĜípadnČ i víkendové,
kdy se krmí dávkami, jež zvČĜ spotĜebuje bČhem dvou až tĜech dnĤ je nejen plýtváním,
ale do urþité míry i poškozováním zdraví zvČĜe. Hlavní zásadou by proto mČla být stabilita pĜikrmování jadrnými krmivy bez výkyvĤ. Podávání jadrných krmiv v dobČ zimního
klidu ale pĜináší i další riziko, protože je nároþné i na trávicí procesy a stimuluje zvČĜ ke
zvýšení intenzity metabolismu. To pĜináší vČtší výdaje energie a v koneþném souþtu mĤže vést k tomu, že získaná energie z dodaných krmiv postaþí tak na zvýšené výdaje a po
jejich vynechání zvČĜ strádá a zesiluje škody na lese. Podávání jádra ve druhé polovinČ
zimy je proto tĜeba dĤkladnČ zvážit a pokud se pro nČ rozhodneme mČlo by být trvale
dostupné nejlépe ve smČsi.
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Zoohygiena pĜezimovacích obor
a míst zimního soustĜedČní zvČĜe
František Zabloudil a Petr Korhon
ZamČĜení zoohygieny pĜedstavuje celou Ĝadu opatĜení, která preventivnČ chrání
volnČ žijící živoþichy vþetnČ zvČĜe. Tato opatĜení jsou smČrována nejen
do volné pĜírody, ale také do zaĜízení ve kterých jsou nČkteré druhy
chovány k potĜebám další reprodukce, pĜípadnČ pro jejich uzdravení
nebo pĜežití po dobu strádání.
Jde tedy o následující management v oblasti myslivosti volnČ žijících druhĤ které:
x

jsou vyjmenovány za zvČĜ, žijící v HONITBÁCH,

x

které žijí v omezených prostorách vČtších než 50 hektarĤ tj. OBORY,

x

jsou doþasnČ umístČny v PěEZIMOVACÍCH, KARANTÉNNÍCH, AKLIMATIZAýNÍCH
oborách.

PRÁVNÍ ÚPRAVY
Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti v § 1 pamatuje také na ochranu zvČĜe a jejího životního prostĜedí:
a) chov a chování druhĤ zvČĜe volnČ žijících na území ýeské republiky,
b) výjimeþné držení zvČĜe v zajetí,
c) dovoz a vývoz živé zvČĜe,
d) zlepšování a ochranu životního prostĜedí zvČĜe.
Zoohygienická opatĜení uvedena v § 7 a § 8 zákona þ. 449/2001 Sb., o myslivosti, kde
jsou uvedeny podmínky nejen chovu zvČĜe v zajetí, ale základní povinnosti o ochranČ
zvČĜe proti pĜenosu nakažlivých chorob a ochranČ životních podmínek zvČĜe. Všechna
opatĜení pĜi zacházení se zvČĜí a práce se zvČĜí ve volnosti a odchovných zaĜízeních, které slouží k rozvoji zvČĜe, vyžadují celou Ĝadu zoohygienických opatĜení.
Oblast zoohygienických mysliveckých opatĜení se váže také na další obecnČ právní normy. Ochranou myslivosti (§ 8 uvádČného zákona) se rozumí ochrana zvČĜe
x

pĜed nakažlivými nemocemi,

x

pĜed škodlivými zásahy lidí a pĜed volnČ pobíhajícími domácími zvíĜaty,

x

ochrana životních podmínek zvČĜe,

x

zajištČní klidu v honitbČ a ochrana mysliveckých zaĜízení.

Podle § 35 (téhož zákona), je právnČ odpovČdný za mysliveckou þinnost v honitbČ
myslivecký hospodáĜ spolu s mysliveckou stráží. Naše právní pĜedpisy jsou vázány na
celou Ĝadu smluv a opatĜení v rámci Evropské unie. Jde o zákon þ. 114/1992 Sb.
o ochranČ pĜírody a krajiny. V § 3 písmene d se stanoví, že: „volnČ žijící živoþich je jedinec živoþišných druhĤ, jejichž produkce se udržuje v pĜírodČ samovolnČ, a to i v pĜípadČ
jeho chovu v zajetí, nestanoví-li zákon jinak“. Zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvíĜat
proti týrání, ve znČní zákona þ. 162/1993 Sb., zákona þ. 193/1993 Sb., þ.243/1997 Sb.,
nálezu ÚS 30/1998 Sb. Vyhláška þ.245/1996 doplnČní k § 5 odst. 3 zákona 246/1992 Sb.
Vyhláška þ. 193/2004 Sb. o ochranČ zvíĜat (zvČĜe) pĜi pĜepravČ Viz smČrnice Rady
91/628/ EHS/1991 a smČrnice 91/628/EHS a 91/496/EHS. Vyhláška þ. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpeþné druhy zvíĜat. Zákon þ. 166/1999 Sb. o veterinární péþi. DoplnČné vyhláškou þ. 286/1999 Sb., o zdraví zvíĜat a jejich ochranČ, podmínkách dovozu,
vývozu a asanaci. SdČlení þ. 200/1998 Sb. opatĜení na ochranu zvíĜat k obchodu v rámci
státĤ EU. Vyhláška þ. 299/2003 Sb. o opatĜeních zdolávání nákaz a nemocí pĜenosných
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ze zvíĜat na þlovČka. Zákon þ. 141/2000 Sb. o ekologickém zemČdČlství. Vyhláška þ.
40/1997 Sb. o ochranČ zvČĜe, ryb a vþel pĜi používání pĜípravku na ochranu rostlin. Zákon þ. 17/1992 Sb. o životním prostĜedí ve znČní zákona þ. 123/1998 Sb. Zákon
þ. 244/1992 Sb. o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve znČní zákona 132/2000 Sb.
Vyhláška FMTIR þ. 85/1976 Sb. ve znČní vyhlášek þ. 378/1992 – drobné stavby a jejich
údržba v provozu myslivosti. Závazné jsou také mezinárodní úmluvy a dohody, které se
dotýkají i prací v oblasti ochrany a zoohygieny. Ramsarská úmluva o ochranČ mokĜadĤ
z roku 1971. PaĜížská úmluva o ochranČ svČtového kulturního dČdictví z roku 1972.
Bernská úmluva o ochranČ evropské divoké fauny a flóry a pĜírodních stanovišĢ z roku
1979. Rio de Janeirská úmluva o biodiverzitČ prostĜedí z roku 1992. SmČrnice o ptácích.
SmČrnice o stanovištích v rámci programu NATURA 2000.
ZOOHYGIENICKÁ OPATěENÍ PěI ZÍSKÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A PěEDKLÁDÁNÍ
KRMIV
Do zoohygienických opatĜení v oblasti výživy zvČĜe patĜí množství, skladba, dostupnost,
energetická vydatnost a zdravotní nezávadnost konzumované potravy. Ve volnosti je
zvČĜ pĜevážnČ odkázána na pĜirozenou potravu daného životního prostĜedí, nejen
v potĜebném množství, ale také jakosti a zdravotní nezávadnosti. Na základČ provedeného venkovního šetĜení, lze v honitbČ zjistit množství produkované potravy, jejího složení
a zdravotní nezávadnost. Údaje lze porovnat s prĤmČrnou spotĜebou jak v dobČ vegetace, tak i v dobČ vegetaþního klidu.
Na období vegetaþního klidu (zimní období) je nutné pĜipravit také potĜebné množství
krmiv pro zvČĜ soustĜedČnou jednak na vhodném místČ bez oplocení, ale také
v pĜezimovacích oborách. PrĤmČrná denní spotĜeba pro hlavní druhy spárkaté zvČĜe je
uvedena v následující tabulce þ.1, vþetnČ celkové netto energie. Jde o orientaþní kvantitativní i kvalitativní hodnocení pĜedkládané potravy. Jednotlivé druhy krmiv musí vykazovat nejen kvantitu, ale také kvalitu a zdravotní nezávadnost.
Dodržením zoohygienických opatĜení již pĜi sklizni, skladováním a pĜedkládáním zvČĜi se
dá pĜedejít nežádoucím onemocnČním zvČĜe, jako jsou prĤjmy, snížení hmotnosti, špatná
reprodukce atd.
Tabulka 1
Druh zvČĜe

Hmotnost v
kg

Hodnota potravní složky spárkaté zvČĜe v zimním období
Seno

Trá

Jadrné

luþní

va

krmivo

Dužnaté
krmivo

Netto
energie

Ostatní
Celkem

MJ

Uvedeno v kg na kus a den
Jelen

100

1,5–2,0

1,5–2,0

4,0-6,0

2,0-3,0

9,0-13,0

23,46

DanČk

60

2,0–3,0

-

1,0-2,0

1,5–2,0

1,0-2,0

5,5-9,0

16,52

Muflon

35

1,1–1,5

0,4–0,7

0,4-0,5

1,0-1,5

2,9-4,5

8,92

Srnþí zvČĜ

16

0,8-1,0

0,2–0,4

0,4-0,5

0,8–1,0

2,2–2,9

7,06

Poznámka: U spotĜeby: „Ostatní“ jde o kĤru, výhonky, koĜínky - živoþišnou složku aj.
Zoohygienická opatĜení se vztahují také na volnČ pĜístupné louky a porosty pastvin
(i malé plochy), které je nutné vþas agrotechnicky ošetĜit (smykováním, vláþením, odstranČním staĜiny, doséváním, pĜihnojováním komposty), pĜípadnČ vápnČním. TČmito
opatĜeními se zvýší nejen jejich výnos, ale také samoþisticí schopnost a zdravotní nezávadnost píce. Jako prevence proti mezihostitelĤm a geohelmintĤm je úþinný postĜik luk
a pastvin, jedenkrát roþnČ 2 % roztokem modré skalice. Sekat luþní a pastevní porost je
možné již od 10 cm výšky, pĜi výšce strništČ 3 cm. ýasté seþení dopomáhá k drnové-mu
zpevnČní pastevních a produkþních ploch.
SklizeĖ sena pro zvČĜ (objemové krmivo) na zimní období je vhodné provádČt dĜíve než
pro hospodáĜská zvíĜata. Tím je splnČn základní požadavek kvality i zdravotní nezávad-
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nosti hlavního krmiva pro vČtšinu druhĤ zvČĜe. Období skliznČ nejen luþních porostĤ, ale i
jetelovin a krmných smČsek pĜed kvČtem, se získá vysoký obsah stravitelných bílkovin
v objemovém krmivu (viz tab. þ. 2).
Tabulka 2
Vliv doby seþe na množství a jakost skliznČ
Datum seþení

Stav porostu

SklizeĖ stravitelných bílkovin v kg na l ha

28. kvČtna

PĜed kvČtem

154,9

20. þervna

Po odkvČtu

69,6

Seno dobĜe usušené, se uskladĖuje ve vzdušných senících pĜi vlhkosti pod 16%
k udržení nejen jakosti krmiva, ale také svČží senné vĤnČ. Po dobu naskladnČní 4 až 6
týdnĤ se nesmí senem krmit (vypocení) - trvají enzymatické pochody. Do krmných zaĜízení se objemové krmivo pĜedkládá až tČsnČ pĜed potĜebou krmení - pĜikrmování.
Koncem kvČtna a v þervnu se v lesních porostech pĜipravuje letnina z výmladkĤ a listu
jasanu, javoru, habru, jívy, dubu, maliníku, která slouží jako dietetické krmivo. Po usušení má mít letnina nejvýše 16% vlhkosti. PĜekládáním letniny v pĜedjaĜí se þasto zamezí
jarním prĤjmĤm spárkaté zvČĜe.
Jadrná lesní krmiva – žaludy, kaštany a bukvice se po sbČru uskladĖují do vzdušných
prostor s teplotou do 1°C. Obsah vody u tČchto krmiv nemá pĜekroþit 16-17 %, aby nedošlo k jejich napadení plísnČmi.
Získané zrniny po strojní sklizni se uskladĖují na vzdušných sýpkách s vlhkostí maximálnČ 17 %. PĜi dlouhodobém skladování obilovin je nutné provést pĜesypání, aby došlo
k jejich provzdušnČní a tím se zabránČní rozšíĜení obilních škĤdcĤ.
Dužnatá krmiva se vČtšinou sklízí v pozdním létČ a na podzim. Jde o krmnou Ĝepu, cukrovku, tuĜín, mrkev, brambory a topinambury. UskladnČní se provádí do þistých, vČtratelných a vydesinfikovaných sklepĤ 2% roztokem modré skalice, pĜi teplotČ 2–4°C, aby
nedocházelo k životu mikroorganismĤ a také k biochemickým pochodĤm. Skladování
okopanin do krechtĤ je možné pĜi dodržení vČtracího režimu (pĜi teplotČ nad 4°C je nutné
otevĜít vČtrání). PĜedkládání dužnatých krmiv je možné jen v období bez mrazu, nepoškozené plísnČmi, v množství jednodenní spotĜeby.
V myslivecké praxi se þasto využívá silážování, které pro spárkatou zvČĜ skýtá velmi
energetickou potravu. Nutno si uvČdomit, že zvČĜ nemá dostateþnČ adaptované zažívací
orgány jako hospodáĜská zvíĜata, dlouhodobou domestikací. Silážování vyžaduje více
zoohygienických znalosti. Ztráty proti sušení plodin jsou nižší u glycidĤ o 10–15 %, bílkovin o 5–20 %, u karotenu ztráty odpadají. Kyselina mléþná obsažená v pícninách
v množství 1–2 % zabraĖuje rozkladným pochodĤm. K silážování se využívá zemních
jam, velkých sudĤ nebo také igelitových pytlĤ. Na siláž se hodí celá Ĝada lesních a zemČdČlských rostlin napĜ. mladé výhonky listnatých dĜevin, zelené listí, maliník, ostružiník,
trávy a byliny doplnČné kukuĜicí, smČskami zrnin, pícninami a okopaninami. Zásada
v silážování je docílení máselného kvašení za nepĜístupu vzduchu pĜi dosažení 4,2–5,0
pH. Vyšší pĜítomnost vzduchu podporuje nežádoucí þinnost bakterií octového kvašení.
PlísnČ snášejí vyšší kyselost 3,0–1,2 pH. PĜedkládání siláže na krmné stoly je možné maximálnČ do – 2°C mrazu v množství na jeden den. Vždy, pĜi dalším doplĖování potravy je
nutné odstranit znehodnocené zbytky.
Využívání odpadních krmných produktĤ z prĤmyslového zpracování biologické produkce
je v nČkterých honitbách bČžnou praxí pro jejich nízkou cenu. Z hygienického hlediska
jsou nČkteré tyto odpady vhodné napĜ. sušené Ĝepné Ĝízky, jableþné výtlaþky, mláto
a další. Jiná je situace s výpalky pálenic a odpady živoþišné produkce. V tČchto pĜípadech
je nutné získaný materiál nechat zdravotnČ vyšetĜit a pĜedkládat zvČĜi jen v omezeném
množství. Každá skupina odpadĤ má své specifické kladné i záporné hodnoty.
Úprava krmiv pro zvČĜ granulováním se Ĝídí zákonem 91/1996 Sb., 451/2000 Sb.
a 184/2004 Sb. s pĜílohou III. V souþasnosti jsou nabízeny pro jednotlivé druhy zvČĜe
kvalitní i ménČ kvalitní granulované smČsi.
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Pokud je zajištČna pĜirozená potrava v potĜebném množství a druhovém složení tj.
s dostateþnou energii (netto energie v megajoulech = MJ) je nutné posoudit také zdravotní nezávadnost pĜijímaných krmiv z volného prostĜedí. Ze zoohygienického požadavku
musí být zvČĜi pĜedkládaná potrava v urþité jakosti a zdravotní nezávadnosti. Krmivo
z fyziologického hlediska, je vhodné pĜedkládat na trvale urþená místa a v þasovém intervalu a nebyla vyrušována. NejvhodnČjší doby k pĜedkládání krmiv do krmných zaĜízení
jsou uvedeny následující tabulce.
Tabulka 3
Vhodná denní doba pĜedkládání krmiv v dobČ pĜikrmování
Druh zvČĜe

Denní doba

Druh zvČĜe

Jeleni

po 14. hodinČ

Srnci

Denní doba
dopoledne

DaĖci

brzy ráno

Mufloni

kolem poledne

POTěEBA VODY PRO ZVċě A JEJÍ ZDROJE
Na vodu pro zvČĜ se þasto zapomíná i pĜezimovacích oborách, ale její význam je stejnČ
dĤležitý jako potrava. Bez potravy mĤže živoþich pĜeþkat i nČkolik dnĤ, ale bez vody ménČ jako polovinu þasu. ýlovČk svými zásahy do prostĜedí poškodil kvalitu vody natolik, že
v souþasnosti je jen málo otevĜených nezávadných zdrojĤ pitné vody v životním prostĜedí
zvČĜe. ZvČĜ pĜijímá vodu v podstatČ dvojím zpĤsobem. V prvním pĜípadČ se jedná o vodu, kterou zvČĜ pĜijímá k uhašení žíznČ. Tuto vodu má zvČĜ k dispozici napĜ. ve vodních
tocích, vodních nádržích, ale také jako rosu, sníh, led apod. Dále zvČĜ pĜijímá vodu obsaženou v potravČ. ObČ tyto složky vody se vzájemnČ prolínají. Voda je nepostradatelnou a
stálou složkou všech orgánĤ a tkání. Její hmotnost tvoĜí kolem 70% celého tČla.
ZvČĜ, pokud nemá vodu v krmivech s obsahem více jak 40 %, ji hledá také v lýku zelených stromĤ a tím zpĤsobuje škody na lesních porostech. S nedostatkem vody se organismus vyrovnává mnohem hĤĜe než s hladovČním. Již ztráta 20% tČlesné vody je pro
zvČĜ smrtelná. Na dehydrataci dochází k mortalitČ bČhem 7 dnĤ, zpravidla selháním ledvin. PĜíjem vody je Ĝízen pocitem žíznČ již pĜi ztrátČ vody v množství 2% tČlesné hmotnosti. PĜíznaky nedostatku vody u zvČĜe je malátnost, snížená ostražitost, zakalené oþi
(svČtla), ledviny vyluþují málo moþi a dochází k horeþkám. NČkteré druhy musí mít pĜístup k pitné vodČ, ale jiným druhĤm na kratší období staþí voda obsažená v potravČ
(rostlinách).
Tabulka 4
Druh
Jelen - laĖ
DanČk - danČla
Srnec - srna
Muflon - muflonka

Kategorie

SpotĜeba vody litrĤ na den

dospČlý 100 kg

15 - 23

bĜezí - kojící

18 - 30

dospČlý

10 - 18

bĜezí - kojící

15 - 21

dospČlý

5-8

bĜezí - kojící

7 - 11

dospČlý

7-9

bĜezí a kojící

10 - 14

Souþasná jakost vody ve volné pĜírodČ je znaþnČ ovlivnČna jak chemickými tak i biologickými látkami, které ji zneþisĢují. Na jakost pitné vody byla vydána ýSN 75 7111 v roce
1991, která hodnotí 84 ukazatelĤ, napĜ. hranice obsahu dusiþnanĤ by pro juvenilní vČk
zvČĜe nemČla pĜesáhnout 15 mg v litru vody. Je celá Ĝada zpĤsobĤ úpravy pitné vody, ale
pro zvČĜ ve volnosti prakticky nepoužitelné. ZjišĢovat zdravotní nezávadnost vody pro
zvČĜ je možné jen v uzavĜených prostorách napĜ. odchovny, obory, pĜezimovací obory
apod.
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ZOOHYGIENICKÉ A PRÁVNÍ POŽADAVKY NA MYSLIVECKÁ ZAěÍZENÍ
K dosažení potĜebné péþe o zvČĜ, má být každá honitba vybavena potĜebným poþtem
mysliveckých zaĜízení. Tyto drobné stavby je možné budovat jen na základČ písemné
dohody s vlastníkem honebního pozemku a dodržení obecnČ platných stavebních pĜedpisĤ tj. zákon þ. 50/1976 Sb. Vyhlášky FMTIR þ.85/1976 Sb. ve znČní vyhlášky þ.378/1992
Sb. Za úþelem drobné stavby v honitbČ se považují stavby na zajištČní lesní výroby
a myslivosti, pokud jejich zastavČná plocha nepĜesahuje 30 m² a výška 5 m, (krmelce,
pĜístĜešky, krmné linky, sklady a oborohy). Sklepy a žumpy do 16 m² zastavČné plochy a
hloubky do 3 m. Do této skupiny drobných staveb patĜí také oplocení. Vyhláška 324/1990
Sb., ýSN 734130, ON 49 38 10. se týkají bezpeþnosti. NapĜíklad délka pĜenosného žebĜíku mĤže být maximálnČ do 8 m, sklon maximálnČ 2,5 : 1. Stavebník drobných staveb,
úprav a udržovacích prací je povinen ohlásit stavení þinnost pĜed zapoþetím prací stavebnímu úĜadu. Pokud do 30 dnĤ nedostane vyrozumČní mohou se na základČ tohoto ohlášení stavební práce vykonávat.
Pro nákladnČjší stavby tj. i pĜezimovací obory, se doporuþuje vyjádĜení veterinárního
lékaĜe k dislokaci a zootechnickým opatĜením. RozmístČní krmných zaĜízení v pĜezimovacích oborách i místech zimního soustĜedČní zvČĜe má sledovat:
x

umístČní v závČtrném a klidném prostĜedí,

x

dostateþnou vzdálenost od dopravních tepen,

x

místo s malou návštČvností cizích osob a provozních þinností,

x

místo vzdálené od porostĤ, kde mohou vznikat škody,

x

oslunČné místo, aby se využilo UV záĜení, které likviduje rĤzná parazitární stádia,

x

v blízkosti mají být vybudována také slaniska, lizy a zaĜízení na mediciální doplĖky,

x

místo s pĜístupem dopravních prostĜedkĤ pro dovoz krmiva.

K umístČní pĜezimovacích obor se využívají tzv. zimní migraþní potravní spády zvČĜe.
Nejen krmící zaĜízení, ale jiné myslivecké stavby je vhodné budovat z místního pĜírodního materiálu. Zakrytí mysliveckých staveb není vhodné provádČt plechem nebo umČlými
hmotami, které pĜi dešti vydávají poplašný hluk. Myslivecká zaĜízení þasto vypovídají
i o etické a kulturní úrovni jejich stavitelĤ.
Množství a velikost krmných zaĜízení závisí na pĜedpokládaném množství soustĜedČné
zvČĜe. Každá pĜezimovací obora má mít prostor:
x

který zajistí zvČĜi potĜebný kryt,

x

který zajistí zvČĜi klid,

x

prostor krmících a pomocných zaĜízení, vþetnČ místa s pĜístupnou vodou,

x

místo s dostatkem oslunČní.

UmístČní krmného zaĜízení s možností pĤsobení sluneþních paprskĤ, zniþí více než 50 %
invazních stadií parazitĤ (larev a vajíþek). Krmící zaĜízení v oborách a pĜezimovacích oborách bývají trvalejšího charakteru v závislosti nejvíce na pevnosti oplocení. V honitbČ kde
dochází k soustĜedČní spárkaté zvČĜe se buduje jeden krmelec na 4 – 8 kusĤ. Každé
krmné místo má být doplnČno dalším zaĜízením napĜ. sklad krmiv, posed apod. Objemové a jadrné krmivo se pĜedkládá nejvýše na dobu 7 dní, podle odbČru z krmelcĤ. Setrvání
staršího krmiva pĜedstavuje jeho znehodnocení plísnČmi.
Oborohy se staví pĜevážnČ ve vyšších polohách pro jelení, pĜípadnČ i pro jinou spárkatou zvČĜ v místech zimního soustĜedČní nebo v pĜezimovacích oborách.
ASANACE PROSTěEDÍ V MÍSTECH SOUSTěEDċNÍ SPÁRKATÉ ZVÉěE
PĜed zimním soustĜedČním, je nutné z chovu spárkaté zvČĜe odstranit slabé, nemocné
a nestandardní jedince. Dále upravit vČkovou strukturu i požadovaný pomČr pohlaví.
Tímto opatĜením je možné zlepšit pĜikrmování zdravé, fyzicky zdatné zvČĜe a také omezit
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pĜenosu onemocnČní. ZvČĜ v místech jejího soustĜedČní vyžaduje znaþné ochrany a trvalý
pĜísun potravy. Prostor kolem krmných zaĜízení, kde dochází ke znaþné kumulaci spárkaté zvČĜe je nutné dĤkladnČ vyhrabat, zbytky spálit nebo zakopat alespoĖ 70 cm hluboko.
K asanaci je možné využít nehašené práškové vápno v množství 0,3–0,5 kg na 1 m²
a po aplikaci plochu pĜerýt. Úþinná aplikace je také 5 % roztok chloraminu B nebo 3–5%
roztok chlorového vápna k prolití zeminy. U nás jsou k dostání také úþinnČjší firemní pĜípravky napĜ. 2,5% Dikonit, Suprachlor, Stalon F, 4% roztok formaldehydu, 10% roztok
louhu sodného a další, které se používají podle návodĤ výrobce. KrmelištČ a pomocná
zaĜízení se po vyþistČní desinfikují roztokem 5% chloraminu nebo Jodonalem. Po obsazení pĜezimovací obory (i z míst soustĜedČní) se doporuþuje odebrat þerstvý trus a zaslat
jej k laboratornímu vyšetĜení. Podle výsledku je možné provést úþinná preventivní léþebná opatĜení. Vhodné je mít pĜezimovací oboru pod trvalým veterinárním dohledem. Doporuþuje se provést další odbČr trusu, na jaĜe pĜed vypouštČním zvČĜe. Po vypuštČní zvČĜe
z pĜezimovacích zaĜízení, i v trvalých oborách provést celkové oþistČní a asanaci. Oþista,
vþetnČ desinfekce krmných a pomocných zaĜízení je velmi nároþná, protože kolem krmných zaĜízení dochází k silné devastaci prostĜedí, pokud není zajištČna alespoĖ þást podloží u krmelišĢ pevným materiálem.
Oplocení pĜezimovacích obor bývá doþasné a po nČkolika letech je vhodné provést pĜemístČní na jiné místo, z dĤvodu celkové únavy prostĜedí a promoĜeností rĤznými parazitárními chorobami. Velikost zaĜízení má odpovídat pĜedpokládanému poþtu zvČĜe, která
se soustĜedí na zimní období. Výška oplocení se Ĝídí podle druhu zvČĜe - pro jelení a daĖþí
zvČĜ výška plotu nejménČ 2 m s horním zajištČním, - pro srnþí a mufloní zvČĜ výška plotu
1,80 m a horní zajištČní. Oplocení je vČtšinou stavČno z drátČného pletiva s oky 15x15
cm upevnČné na dĜevČných kĤlech se spodním opálením. Vedení plotu má být tak, aby
nemČlo žádné ostré rohy. ZábČhy a záskoky by mČly být pro zvČĜ bezpeþné, aby nedocházelo ke zranČní zvČĜe. Ze zoohygienického hlediska je nutná také dezinfekce þásti
pĜístupových cest a záskokĤ, zároveĖ s desinfekcí celé pĜezimovací plochy.
Krmivo se má do krmelišĢ navážet nejménČ jednou týdnČ, stejným prostĜedkem ve
stejnou denní dobu. Pokud není v pĜezimovací oboĜe tekoucí voda je vhodné dovést pro
zvČĜ také pitnou vodu.
Tabulka 5
Použití dezinfekþních prostĜedkĤ pĜi preventivní a ohniskové dezinfekci
Dezinfekce
Preventivní

Ohnisková
Bakterie

Název pĜípravku

Nesporogenní
Teplota roztoku
(°C)

Chlorové vápno(vyþeĜený
roztok)

15-30

Koncentrace
(%)
2%akt.chlor

Sporo-

Mykobakterie

Viry

PlísnČ

genní

Koncentrace
(%)

Koncentrace
(%)

Koncentrace
(%)

1-4

5

5

Koncentrace (%)

Koncentrace
(%)

2-4

4-8

Chloramin B

50-60

2

2-6

10

10

10

Dikonit

15-30

1

1-3

5

5

2-4

-

Jodonal A

15-30

3-5

3-5

-

-

-

-

Formalin (formaldehyd)

15-30

1

0,5-3

4

3

1-2

-

Formalin+NaOH

15-30

-

-

-

3+3

-

2+1

NaOH KOH

70-80

2

2-4

10

-

2-4

-

Persteril -Kys.Perooctová

15-30

0,4

0,20,4

0,8

0,8

0,4-0,8

0,40,8

Lyzol

70-80

5

4-5

40

-

-

-

-

Zoohygienickou péþí a prevencí je možné postupnČ ozdravit celý chov zvČĜe, což se po
nČkolika létech projeví nejen na fyzické zdatnosti zvČĜe, ale i na kvalitČ trofejí, které potČší každého myslivce.

AutoĜi:
Doc. Ing. František Zabloudil, CSc.
Ing. Petr Korhon
Institut ekologie zvČĜe VFU Brno
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Zkušenosti s pĜezimovacími obĤrkami
u VLS ýR s.p., divize Lipník n. B.
Jan Jeniš
VLS ýR s.p., divize Lipník n.B. jsou hospodaĜí ve Vojenském újezdu Libavá.
V tomto vojenském újezdu jsou uživatelem honitby stejného názvu.
Honitba Libavá se rozkládá na ploše 33.645 ha v jižní þásti Nízkého Jeseníku –
v Oderských vrších. Geologické podloží je tvoĜeno kulmskými bĜidlicemi
a drobami, usazenými horninami chudými na obsah minerálĤ.
Morfologie terénu celé oblasti se zjednodušenČ podobá hodinovému sklíþku, kdy 80%
plochy tvoĜí náhorní rovina se severovýchodní expozicí s prĤmČrnou nadmoĜskou výškou
600 m, zbytek je tvoĜen prudkými svahy s pĜevýšením 300 – 400 m, spadajícími jihozápadním a jihovýchodním smČrem na Hanou a do Moravské brány, na západČ a na východČ pak do údolí Ĝeky BystĜice a NČþínského potoka. V oblasti pramení Ĝeka Odra, do jejíhož povodí patĜí 80% plochy, zbylých 20% náleží do povodí Ĝek Moravy a Beþvy.
Historicky je oblast oznaþena jako mírnČ vlhká, mírnČ teplá s prĤmČrným úhrnem roþních srážek 900 mm, což je v posledních desetiletích znaþnČ zkresleno výrazným srážkovým deficitem a vyšší prĤmČrnou roþní teplotou.
Náhorní rovina je porostlá smrkovými porosty se zastoupením buku. Kamenité stránČ
a svahy jsou porostlé listnatým lesem se zastoupením dubu, lípy, javoru, jasanu a buku.
Území bývalých obcí jsou zarostlá pĜedevším jasanem, javorem a ovocnými dĜevinami
z nČkdejších zahrad, ostatní plochy jsou, po odchodu sovČtské armády v roce 1991, zarostlé jívou, bĜízou, jeĜábem, olší, lískou a dalšími dĜevinami keĜového patra. Tyto plochy
tvoĜí tĜetinu plochy honitby Libavá.
Ve vojenském újezdu se nachází MČsto Libavá – správní centrum Vojenského výcvikového prostoru a þtyĜi další osady. Celkem zde žije 1300 obyvatel. Po druhé svČtové válce
bylo zrušeno 25 vesnic, jejichž prostĜedí a prostĜedí jejich okolí se v souþasné dobČ vyznaþuje ideálními podmínkami pro chov spárkaté zvČĜe.
Hlavní zvČĜí v honitbČ Libavá je zvČĜ jelení, která byla kdysi v Oderských vrších zvČĜí
pĤvodní. Poslední laĖ v dobČ historicky zaznamenané byla ulovena v tĜicátých letech první republiky. V roce 1948 se zde, již ve VVP, objevila laĖ s kolouchem pĤvodem pravdČpodobnČ z oblasti JeseníkĤ. Pracovníci VLS, ovlivnČni touto skuteþností, dovezli jednoho
jelena a pČt laní pĤvodem z Drahanské vysoþiny. ZvČĜ se zaþala v honitbČ Libavá rozšiĜovat, vzhledem k tomu, že zde našla ideální životní podmínky. PĜedchĤdcĤm dnešních lesníkĤ se poþáteþní pĜírĤstky v této populaci zdály velmi malé, proto pĜikroþili v nČkolika
etapách k dalšímu vysazování jelení zvČĜe.
Z dnešního hlediska bylo nejdĤležitČjší první vysazení karpatské zvČĜe od VLM Kežmarok n.p. v roce 1953 a zvČĜe pocházející z JeseníkĤ v roce 1958. KromČ tČchto introdukcí
byla v honitbČ Libavá vypuštČna další zvČĜ z Drahanské vrchoviny a z oblasti Brd. Celkem
bylo v padesátých letech dovezeno a vypuštČno v honitbČ Libavá 21 ks jelení zvČĜe.
V podmínkách honitby Libavá se jednalo o vzácné spojení dobrého genetického základu
zvČĜe a ideálních životních podmínek, které jí v dnešní pĜelidnČné krajinČ nemĤže žádný
jiný biotop poskytnout. Navíc se zde po celých padesát let cílevČdomého chovu provádí
správný prĤbČrný lov zvČĜe holé i trofejové dle jasnČ stanovených kriterií.. To vše za dodržování pravidel a discipliny v Ĝadách personálu VLS.
Výskyt jelení zvČĜe s sebou samozĜejmČ nesl také svá negativa, pĜedevším zimní okus
lesních kultur a škody loupáním na mladých smrkových porostech, takže souþasnČ
s provádČným prĤbČrným odstĜelem byla provádČna opatĜení (formou chemické þi mechanické ochrany lesa) smČĜující ke snížení tČchto škod.
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K zásadní zmČnČ v pohledu na chov jelení zvČĜe v honitbČ Libavá došlo v prĤbČhu devadesátých let, po odchodu sovČtských vojsk. V první ĜadČ došlo ke snížení intenzity výcviku a tím ke snížení pohybu lidí i techniky v honitbČ. Za druhé – snížila se míra pravdČpodobnosti likvidace mysliveckých zaĜízení (krmelcĤ, posedĤ i kazatelen) v ostatních plochách a za tĜetí - v podstatČ skonþil nelegální lov spárkaté zvČĜe.
Již v první polovinČ devadesátých let bylo vyvinuto úsilí za úþelem maximálního soustĜedČní jelení zvČĜe do ostatních ploch, tak aby byly minimalizovány škody na hospodáĜském lese. Byla vybudována pĜikrmovací zaĜízení a políþka pro zvČĜ v areálech bývalých
obcí a bylo zde provádČno v zimním období intenzivní pĜikrmování. Problémem však zĤstala otázka krytu, který listnaté stromy v bývalých osadách neposkytovaly, takže zvČĜ
zatahovala opČt do více,þi ménČ vzdálených smrkových mlazin.
Na základČ této zkušenosti bylo v roce 1999 rozhodnuto o vybudování pĜezimovacích
obĤrek. (Mimochodem v tomtéž roce byla provedena úprava kriterií prĤbČrného lovu jelení zvČĜe za úþelem dosažení optimálního stavu této zvČĜe ve výborné zdravotní kondici
a v co nejlepší trofejové hodnotČ.) Pracovníci Ĝeditelství divize a lesních správ byli na
zkušenou v KRNAP. V tomtéž roce byla vybudována na bývalém území obce HeĜmánky
pĜezimovací obĤrka o rozloze 27 ha. Filozofie budování této obĤrky i dalších þtyĜech vycházela z diametrálnČ jiné situace, než v KRNAP:
x

V Oderských vrších neexistují takové výrazné rozdíly v nadmoĜské výšce.

x

Nedochází zde k tak jednoznaþné koncentraci zvČĜe v údolích.

x

Existují zde naopak úživné plochy s dostateþným zmlazením smrku mimo les, jako
zárukou kvalitního krytu pro zvČĜ v zimním období.

x

Náhorní rovina je zbrázdČna údolími potokĤ s pĜíhodnou expozicí a dostatkem vody,

x

Existují zde volné plochy stĜídající se se sukcesními nárosty rĤzných druhĤ dĜevin.

x

Skuteþnost, že cca 80 % zvČĜe holé tvoĜí typ sedentární a cca 80% jelenĤ tvoĜí typ
migraþní.

V zimním období 1999/2000 se podaĜilo v obĤrce HeĜmánky uzavĜít 100 ks jelení zvČĜe,
pĜedevším zvČĜe holé a jelenĤ I. vČkové tĜídy.
V roce 2001 byla v lokalitČ Oderský vrch vybudována pĜezimovací obĤrka o rozloze
9 ha. UmístČna byla do svahu s JV expozicí v þlenitém terénu s odpovídající plochou smrkových porostĤ tzv. „nelesa“, poskytujících odchycené zvČĜi dostateþný kryt. V zimním
období 2001/2002 bylo v této obĤrce uzavĜeno 75 ks jelení zvČĜe, stejnČ jako na HeĜmánkách pĜedevším zvČĜe holé a jelenĤ I.vČkové tĜídy.
V roce 2002 byly v lokalitČ Vojnovice vybudována pĜezimovací obĤrka o rozloze 7 ha.
Situována je v JZ svahu, taktéž v pomČrnČ þlenitém a málo pĜehledném terénu. V této
obĤrce bylo uzavĜeno v zimním období 2002/2003 48 ks jelení zvČĜe, z toho oproti obČma pĜedešlým obĤrkám vČtší procento starších jelenĤ.
V roce 2003 byla v lokalitČ Mastník vybudována v peþlivČ vybraném místČ s jižní expozicí pĜezimovací obĤrka o rozloze 3 ha. Zde bylo uzavĜeno 8 ks jelení zvČĜe. A v této
obĤrce nastal problém. Rozloha 3 ha se stala nedostateþnou v pĜípadČ, že do ní vnikly
nepovolané osoby (patrnČ hledaþi shozĤ). ZneklidnČná zvČĜ v panice hledala únikovou
cestu tak, že poškodila oplocení a z velké þásti uprchla do volné honitby.
V roce 2003 byl ve zpĜístupnČné þásti honitby využit bývalý vojenský objekt v lokalitČ
Bakalov, bylo opraveno poškozené oplocení a celý objekt o rozloze 15 ha byl využit jako
pĜezimovací obĤrka. Zde se podaĜilo uzavĜít 45 ks jelení zvČĜe. I když zde docházelo
k pomČrnČ intenzivnímu rušení, pĜedevším ze strany bČžkaĜĤ, výmČra 15 ha byla dostateþná k tomu, aby se zvČĜ v rámci obĤrky pĜesunula do klidnČjšího místa.
Zkušenosti z budování a provozu obĤrek vedly k tČmto závČrĤm:
x

v podmínkách honitby Libavá je optimální velikost obĤrky 7-10 ha

x

umístČní obĤrky tak, aby byly minimalizovány náklady na dopravu krmiv
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x

umístČní na vhodné expozici, kryté pĜed severními vČtry

x

umístČní v þlenitém terénu, umožĖujícím zklidnČní zvČĜe pĜi vyrušení

x

vybudování kvalitních záskokĤ

x

ideální možnost provedení antiparazitárního pĜeléþení

x

potĜeba uzavĜení obĤrky v druhé polovinČ prosince a její otevĜení v polovinČ dubna

x

pravidelné krmení objemovými a dužnatými krmivy

x

pokácení nebo doprva stromĤ okusových dĜevin (nejlépe jasan) do obĤrky
v pĜedjarním období

Oproti nárĤstu nákladĤ, jež byly a jsou vynaloženy na budování pĜezimovacích obĤrek
a na krmení zvČĜe, jež je v daném období v obĤrkách zavĜená, klesl objem ochrany kultur proti zvČĜi u VLS ýR,s.p.divize Lipník n.B. za období od roku 1999 o 62 %, viz Tabulka 1. Oplocování kultur se provádí jen u jedle a ochrana proti loupání byla po roce 1999
provádČna minimálnČ. Vzhledem k tČmto þinnostem se vliv pĜezimovacích obĤrek projevil
velmi výraznČ. Ke škodám loupáním dochází pomístnČ na zimních stávaništích zvČĜe.
Tabulka 1 - Ochrana lesa proti zvČĜi a oplocování kultur v letech 1999 - 2004
VLS ýR, s.p. divize Lipník n.B.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

I.-XI.
OPZ (ha) 1239
1174
1115
989
858
475
OPZ (Kþ) 2687000 2314000 2461000 2569000 1888000 998000
%

100

94

89

79

69

38

OPL
(km)
%

0

2

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

Zcela zĜejmý je vliv pravidelného a cíleného antiparazitárního léþení v pĜezimovacích
obĤrkách na zdravotní stav zvČĜe a tím i na kvalitu trofejí. Tabulka 2 dokumentuje množství ulovených jelenĤ s trofejí v bodové hodnotČ od 200 do 210 bodĤ CIC a nad 210 bodĤ
CIC za období od roku 1999.
Tabulka 2
Rok
Jeleni
200-210 b. CIC
Jeleni
210+ b. CIC

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2

1

1

3

4

6

0

0

2

2

2

2

Z výše uvedených faktĤ vyplývá kvalita chovu jelení zvČĜe v honitbČ Libavá zcela zĜetelnČ. Tento fakt byl navíc podtržen v roce 2004 ulovením jelena s trofejí v bodové hodnotČ 242,9 b. CIC, což je nejsilnČjší trofej jelena z volných honiteb v ýeské republice.
Za dĤležitou informaci na závČr považuji následující sdČlení. VLS ýR,s.p. divize Lipník
n.B. zalesĖuje roþnČ 120 – 200 ha lesa umČlou sadbou. Výše pĜirozené obnovy je u naší
divize pravidelnČ cca 50 ha, což je 25 – 40 % umČlé obnovy lesa.
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Jak trvalý trend poklesu nákladĤ na ochranu kultur, tak výše podílu pĜirozeného zmlazení na obnovČ lesa a rostoucí trend kvality populace jelení zvČĜe pĜi snižování jejího poþetního stavu, jednoznaþnČ prokazují oprávnČnost fungujících pĜezimovacích obĤrek
v honitbČ Libavá do následujících let.

AutoĜi:
Ing. Jan Jeniš
vedoucí LO
VLS ýR, s.p.
divize Lipník n.B.
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Zkušenosti s provozem pĜezimovacích
obĤrek u LesĤ ýeské republiky, s. p.
na lesní správČ Jablonec nad Nisou
Jan Mejsnar
První zkušenosti s provozem pĜezimovacích objektĤ pro jelení zvČĜ se
v oblasti Jizerských hor zaþaly získávat od roku 1986. V té dobČ byla
zprovoznČna pĜezimovací obĤrka Nýþovy domky v honitbČ Horní Polubný.
Tato obĤrka leží v nadmoĜské výšce 780 – 800 m n.m., na svahu s JZ expozicí. Je rozþlenČna dvČma roklemi s vodoteþí a její výmČra þiní 3,5 ha. Porost je tvoĜen z 50 %
smČsí SM, BK a BR ve vČku 50 let, druhá þást je pokryta roztroušenými BK ve vČku 155
let podsázenými BK chránČným v individuálních ochranách.
O nČkolik let pozdČji byla ve stejné honitbČ uvedena do provozu druhá pĜezimovací
obĤrka Mlýnská strouha. Ta je umístČna na mírném svahu s V až JV expozicí v nadmoĜské výšce od 780 do 820 m n.m. I touto obĤrkou protéká vodoteþ o šíĜce pĜibližnČ 1 m.
V klidovém koutČ obĤrky jsou roztroušeny 3 – 5 m vysoké skalky, poskytující zvČĜi závČtĜí. Porost je tvoĜen ze 40 % holinou, která je zalesnČna BK v individuálních ochranách.
ýtvrtinu celkové výmČry pokrývá 50-letá smČs SM (90 %) s pĜímČsí JR (10 %). Další
þtvrtina je tvoĜena 35-letým SM porostem s vtroušeným JR a BR a 10 % plochy pokrývá
SM ve vČku 15 let. Po celé pĜezimovací obĤrce (2,3 ha) jsou roztroušeny BK výstavky ve
vČku 150 let.
Tyto pĜezimovací obĤrky zachycují zvČĜ z východní þásti Jizerských hor, ze sbČrné oblasti 6 až 6,5 tisíc ha. Migruje sem však i þást zvČĜe ze sousedního Polska.
PĜi volbČ lokalit byly využity znalosti zvČĜí oblíbeného zimního stávaništČ (Nýþovy domky) a provozovaného krmelce (Mlýnská strouha). PĜi volbČ lokalit pro umístČní pĜezimovacích obĤrek byla dĤležitá i dopravní pĜístupnost. Budovaly se zpevnČné cesty v délce
100 až 250 metrĤ ukonþené otáþkami, aby byl umožnČn pĜíjezd i nákladním automobilĤm
s vlekem.
Oplocení pĜezimovacích obĤrek
Byly odzkoušeny 2 druhy oplocení, oba celodĜevČné. Sloupy o prĤmČru min. 20 cm, dole opálené, na obČ strany zavČtrované. Délka polí se pohybuje mezi 3,5 až 4 m. Na oplocení v obĤrce na Nýþových domcích byla použita vodorovná ráhna z rozmítané tyþoviny
o min. prĤmČru 15 cm s mezerami okolo 20 cm. Životnost tohoto oplocení trvala
s drobnými opravami 14 let. UzavĜená zvČĜ v této obĤrce nemá tendenci pronikat skrz
tento typ plotu. V oboĜe Mlýnská strouha byla použita nerozmítnutá tyþovina, upevnČná
svisle s mezerami max. 20 cm. Životnost tohoto plotu byla zhruba 8 let. ZvČĜ, obzvláštČ
jeleni, mČla neustále snahu hledat slabá místa a pronikat ven. Oplocení bylo proto pĜebudováno a ráhna byla umístČna vodorovnČ. Takto plot sloužil po dobu pĜibližnČ dalších
6 let. Potom nastaly opČt problémy s narušováním oplocení a to pĜedevším jeleny, kteĜí
byli zavĜení v oboĜe poprvé. Ti byli schopni vČtrníkem systematicky vyhledávat nejslabší
ráhna a prorážet ven, ale i dovnitĜ. Bylo nutno zpevnit konstrukci jednotlivých polí propojením vodorovných ráhen jedním svislým a to zhruba uprostĜed. Svou negativní roli zde
sehrála snížená životnost nerozmítnuté tyþoviny a použití slabého materiálu (do 10 cm),
který pĜíliš pružil. Nejvíce exponovaná byla ráhna ve výšce okolo 120 cm nad terénem.
Agresivita jelenĤ namíĜená proti plotu skonþila pĜi zvýšené snČhové pokrývce nad cca
70 cm.

46

PĜi rekonstrukci plotĤ byly použity sloupy z akátu o délce 4 m, oboustrannČ zavČtrované. Pletivo bylo použito uzlíkové s prĤmČrem drátu 5 mm, vysoké 2 m na vodorovných
ráhnech vzdálených od sebe cca 40 cm. Nad pletivem jsou mezery po 30 cm do výšky
minimálnČ 3,5 m. Ráhna jsou rozmítaná. Tento typ oplocení se plnČ osvČdþil. Jako nedostaþující se ukázalo pletivo o prĤmČru drátu 3 mm, protože takovým plotem opakovanČ
na rĤzných místech dokázal jelen projít. AlespoĖ na dvou stranách plotu, blízko krmelištČ, je vhodné umístit svislá pole, dostateþnČ pevná, pro prĤchod srnþí zvČĜe. Mezery mezi
svislými ráhny musí být 20 cm, do vČtších se snaží dostat kolouši a lanČ.
VýmČra
Jako dostaþující výmČra pĜezimovací obĤrky se ukázala plocha okolo 3 ha. Na této výmČĜe bylo v 80. létech zavĜeno až 100 ks jelení zvČĜe, která zde bez problému pĜežila
zimní období. DĤležitá je pĜítomnost závČtrného klidového místa a dostatek pravidelnČ
pĜedkládaných kvalitních krmiv. Je nutné poþítat s vysokým tlakem zvČĜe na les uvnitĜ
a dĤslednČ mechanicky ochránit kostru porostu proti ohryzu a to vþetnČ koĜenových nábČhĤ. V oboĜe Nýþovy domky, kde pĜezimuje hlavnČ zvČĜ holá a jeleni I. vČkové tĜídy se
osvČdþilo ovázání kostry porostu plastovým pletivem a zakrytí koĜenových nábČhĤ klestem a tČžebními zbytky.
V oboĜe Mlýnská strouha, která slouží k zadržení pouze jelenĤ, se ovaz plastovým pletivem ukázal jako nedostateþný. NČkteĜí jeleni jsou schopni Ĝezáky zpĤsobit drobné ranky
i skrz oka pletiva. Nezanedbatelným problémem je i stálé vytloukání na mladých porostech, které se díky vysoké snČhové pokrývce velmi obtížnČ chrání. Je však tĜeba si uvČdomit, že „obČtováním“ 3 ha lesa ochráníme porosty na nepomČrnČ vČtším území.
Krmivo a jeho zásoba
Pro zdárný provoz musí být pĜezimovací obĤrky vybaveny zásobníky krmiv na celou
krmnou sezónu. V podmínkách honitby Horní Polubný jsou nejdostupnČjšími krmivy seno
luþní, Ĝepa krmná a oves. Seno je v oboĜe Nýþovy domky, kde zimuje okolo 50 ks jelení
zvČĜe, skladováno ve velkém seníku s kapacitou 250q a v menším samoobslužném seníku na 25q Objemové krmivo zvČĜ nejradČji bere z kovových košĤ do nichž se pĜedkládá
pĜibližnČ 0,5 q. Koše jsou upevnČny na stromech a v obou pĜezimovacích obĤrkách se
velmi se osvČdþilo osazení stĜíšek nad koši, aby za nepĜíznivého poþasí pĜedložené krmivo nevlhlo. Jesle upevnČné na stČnČ velkého seníku o délce 10 m jsou velmi výhodné pro
obsluhu, ménČ pak již pro zvČĜ. Omezený výhled pro zvČĜ totiž zpĤsobuje, že krmivo je
z tČchto jeslí zvČĜí bráno až za úplné tmy.
Krmná Ĝepa je skladována ve sklepČ, zbudovaném z 6 betonových mostních propustí
o rozmČrech 1 x 1,5 x 2 m. Kapacita sklepa na 130 q je pro provoz obĤrky plnČ dostaþující. Nevýhodou provozu je vysoký podíl ruþní práce pĜi ukládání. ěepa je zvČĜi pĜedkládána na zem, velké bulvy se pĜedkládají rozseknuté.
Pro oves slouží oddČlený prostor v samoobslužném seníku s dvojitými stČnami, dveĜmi
a otvorem, jímž se pĜi skládání fouká krmivo. Výška vrstvy krmiva u dveĜí se reguluje
vysouvacími prkny. Výhodou tohoto zpĤsobu skladování jsou malé ztráty pĤsobené myšovitými hlodavci oproti dĜíve používanému skladování v pytlích. Skladovací kapacita
využívaného prostoru je až 85 q. Oves je pĜedkládán do koryt volnČ položených na zemi.
DĤležitým rozmČrem je šíĜka koryt. V provozu obĤrek se plnČ osvČdþila šíĜka koryt 30
cm. Tato šíĜka je výhodná pĜi þištČní od snČhu úzkou hliníkovou lopatou. NeosvČdþilo se
upevnČní koryt na stojany pĜedevším pĜi kolísající výšce snČhové pokrývky. Oves není
zvČĜi pĜedkládán v lednu a v únoru.
Obora Mlýnská strouha zachycuje 10 až 20 ks jelení zvČĜe. Je vybavena kombinovaným
seníkem s kapacitou 50 q sena a 50 q jadrných krmiv. Sklep pojme 60 q krmné Ĝepy. Je
z betonových tvárnic, podlahu tvoĜí zatravĖovací dlažba, strop je dĜevČný, dvojitý, izolovaný polystyrenem o tloušĢce 10 cm, zevnitĜ pobitý lepenkou. Sklep kryje sedlová stĜecha vyþnívající nad terén. Tento typ sklepa však není schopen za silných mrazĤ zabránit
namrznutí vrchní vrstvy uskladnČné Ĝepy.
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Provoz pĜezimovacích obĤrek
DĤležité je pĜedkládání vnadících krmiv už koncem Ĝíjna až poþátkem listopadu. DĜíve
se s úspČchem k tomuto úþelu používaly jableþné výlisky. Dnes je dostupnČjší krmná
Ĝepa nebo i cukrovka. Velmi se osvČdþilo použití kvalitní senáže, která intenzivnČ voní
a zvČĜ ji velmi ráda bere. Nevýhodou je obtížná manipulace s balíky o hmotnosti cca 7q.
Senážní balíky, které chceme krmit pozdČji, musíme oplotit nebo jinak mechanicky
ochránit neboĢ zvČĜ jinak sama roztrhá fólii a znemožní tak další skladování.
ObČ obory jsou vybaveny 2 velkými bránami o šíĜce 4 m. Jedna slouží k navážení krmiv, druhá umístČná na protilehlé stranČ, slouží k odchytu zvČĜe. Když zvČĜ zaþne intenzívnČ brát vnadící krmivo, uzavĜeme bránu na pĜístupové komunikaci a tím ji donutíme
používat pouze bránu v porostu. Ideální podmínky pro uzavĜení obory jsou pĜi výšce snČhové pokrývky okolo 0,5 m pĜi teplotČ pod bodem mrazu, vČtru a hustém snČžení. ZvČĜ
má vČtší výdej energie a všechna se snaží dostat na krmelištČ. Takto se podaĜí uzavĜít 95
až 98% veškeré jelení zvČĜe, která se tou dobou nachází v honitbČ. Pro „opozdilce“ jsou
vybudovány zemní záskoky. Jejich úþinnost však byla nulová, protože byly umístČny kvĤli
konfiguraci terénu u zálehĤ. Je víc než pravdČpodobné, že pokud by bylo možné umístit
záskoky u krmelištČ, byly by nepochybnČ vysoce úspČšnČjší.
Na jaĜe je zvČĜ vypouštČna do volné pĜírody až v dobČ, kdy je na loukách souvislý travní
porost o výšce 5 až 7 cm. V podmínkách honitby Horní Polubný to je mezi 5. až 10. kvČtnem. Dostatek zelené pastvy minimalizuje škody na lesních porostech. ZvČĜi otevĜeme
obČ brány a necháme ji volnČ odejít. Po vypuštČní musíme ještČ 3 až 5 dní krmit, než
všechna zvČĜ opustí oboru, nČkteré kusy se ještČ samy vrací na jadrné krmivo.
Pro zdárný provoz pĜezimovacích obĤrek pro jelení zvČĜ se osvČdþilo vytvoĜení jakéhosi
ochranného pásma o rozloze 80 až 100 ha v okolí obou tČchto objektĤ. ZvČĜi je v nČm
zaruþen maximální klid, lov se zde témČĜ neprovádí a tak se daĜí zavírat zvČĜ co nejdĜíve
a škody ohryzem jsou minimální.
Pravidelný denní pĜísun kvalitních krmiv, možnost efektivního pĜedkládání léþiv a dostatek klidu uvnitĜ obĤrek pĜíznivČ pĤsobí na kondici zvČĜe. Ta se do pĜezimovacích obĤrek
sama pĜed nástupem zimy vrací a to þasto už hned po Ĝíji. Zdá se, že zvČĜ uvnitĜ obĤrek
nestrádá a to ani psychicky. Toto naše pĜesvČdþení dovozujeme ze vzniklých situací, pĜi
kterých dochází k porušení oplocení pádem stromu a uzavĜená zvČĜ nemá žádnou tendenci unikat ven z obĤrek. Více pĜizpĤsobivá je zvČĜ holá a jeleni I.vČk.tĜídy, kteĜí se nechají bez problémĤ zavĜít a nesnaží se pronikat plotem. Jeleni II., III. ale i nČkteĜí jeleni
I.vČkové tĜídy vytváĜejí samostatnou tlupu, která pĜezimuje v obĤrce Mlýnská strouha.
VČtšinou se nám nedaĜí zavĜít je tak brzy, že þasto jsou pak s nimi problémy s rozbíjením
plotu. DČje se tak hlavnČ pĜi zavírání obĤrky, nČkdy je v této dobČ i nČkolik pokusĤ na
rozbití plotu nebo potom také pĜi nástupu jara, kdy se jeleni rozhodnou a chtČjí jít už
sami do volnosti. To je iniciováno stresem, zpĤsobeným velmi þasto pĜedevším samozvanými sbČraþi jeleních shozĤ.
Jsme si vČdomi, že pĜezimovací obĤrky v obecné rovinČ nemohou vyĜešit škody zpĤsobené jelení, resp. spárkatou býložravou zvČĜí na lese pĜedevším v pĜípadech, pokud skuteþné stavy zvČĜe významnČ pĜevyšují stavy normované. Ve vegetaþní dobČ jsou Jizerské
hory témČĜ celé zatravnČny a to i pod lesními porosty. Jelení zvČĜ je rozptýlena a pastevnČ využívá velkou výmČru a škody okusem jsou akceptovatelné.
Problém nastává s pĜíchodem zimního období, kdy se jelení zvČĜ shlukuje do tlup a migruje na svá zimní stávaništČ. Koncentrace zvČĜe s sebou pĜináší i koncentraci škod,
zejména ohryzem, protože pĜirozená potravní nabídka je tou dobou minimální. Cílem
provozování pĜezimovacích obĤrek je zabránit poškozování lesa zvČĜí v dobČ vegetaþního
klidu a to i za cenu zkrácení migraþních tahĤ a zvýšení sezónní koncentrace jelení zvČĜe.
To samozĜejmČ pĜináší nárĤst ekonomického zatížení na provoz pĜezimovacích obĤrek a
proto toto Ĝešení nelze tedy považovat za „samospasitelné“
V podmínkách LS Jablonec nad Nisou se však jednoznaþnČ prokázalo, že pokud je pĜezimovací obĤrka dobĜe umístČná, je ĜádnČ a pravidelnČ obhospodaĜovaná, její provoz
pĜináší efekt v následném prokazatelném snížení škod pĤsobených zvČĜí na lese.
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Správným provozem fungujících pĜezimovacích obĤrek lze dosáhnout urþitého souladu
mezi existencí kvalitní populace jelení zvČĜe jako pĜirozené souþásti naší pĜírody a jejím
negativním tlakem na prostĜedí, projevujícím se hlavnČ poškozováním lesních porostĤ
ohryzem a loupáním. Dosavadní provoz pĜezimovacích obĤrek na LS Jablonec nad Nisou
LýR, s.p. považují za jedno z vhodných a úspČšných systémových Ĝešení vztahu lesa a
zvČĜe.

Autor:
Ing. Jan Mejsnar
LýR s.p., LS Jablonec nad Nisou
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Charakteristika populace jelena lesního
na území þásti Krkonoš
Bogusáaw Bobek - Witold Frąckowiak - Stanisáaw Gmyrek
Joanna KuĞ - Dorota Merta - Lidia WiĞniowska - Renata Zając
Úvod
ObecnČ používaná metodika hodnocení þetnosti þerné zvČĜe pomoci tak zvaného celoroþního pozorování, nemĤže být základem pro efektivní lovecké hospodáĜství þi druhovou
ochranu divoké zvČĜe, protože ve velké míĜe je závislá na subjektivních odhadech taxátorĤ. V lovecké praxi se obvykle nejdĜíve stanoví velikost myslivci požadovaného získání
lovné zvČĜe a tomu se pĜizpĤsobuje inventarizace. Taková procedura v mnoha pĜípadech
vedla ke vzniku pĜehuštČní populace jelena, a v dĤsledku toho ke konfliktu loveckého
hospodáĜství s lesním chovem (Bobek et al., 2003a). Neobjektivní hodnocení þetnosti
losa bylo pĜíþinou drastické redukce þetnosti tohoto druhu, což na neomezenou dobu
vedlo k pozastavení odstĜelu losĤ v celém Polsku (Bobek et al., 2004a). Ze stejných pĜíþin došlo k drastické redukci poþtu kusĤ divoké zvČĜe v Bieszczadech (Fonseca, 2002).
Výsledky sþítání provedeného metodou naháĖky v letech 1970 -75 ukázaly, že oficiální
lovecké statistiky nezobrazují dobĜe þetnosti populace divoké zvČĜe (Pucek et al., 1975).
V roce 1997 byla v Polsku vypracována nová metoda hodnocení þetnosti populace velkých savcĤ, založená na poþítání stop na rozþleĖovacích liniích, populárnČ nazývaná
„karpatskou metodou” (Bobek et al., 2001). Metoda pĜedpokládá, že ukazatel zahuštČní
stop na liniových transektech je dobrým ukazatelem absolutního zahuštČní populace (Ballad et al., 1995, Becker, 1998). Pro použití této metody je nutné nejdĜíve vypracovat
stupnici ukazatele zahuštČní stop (T/km) ve vztahu k zahuštČní populace (N/1000 ha).
Dodnes metoda byla s úspČchem testována v Polsku na ploše kolem 1 mln ha lesĤ (Bobek et al., 2003a).
Metodika práce
Poþítání stop na transektech
Transekty byly lesními cestami prĤjezdnými v zimČ, a na každých 10 000 ha lesa bylo
vyznaþeno 50 km transektĤ. Ve stanoveném dni na území prĤzkumu byly projety transekty a odstranČny na nich veškeré nalezené stopy. V následujících dnech byly zaznamenávány pouze þerstvé stopy, které pokaždé byly odstraĖovány. Místo výskytu stop
bylo registrováno pomocí automobilového tachometru. Objížćka každého transektu se
zaþínala od jednoho natrvalo urþeného bodu. PĜed zahájením objížćky byl vynulován
denní poþítaþ kilometrĤ nebo byl zapisován stav hlavního tachometru. V pĜípadČ nalezení
stop jelenĤ byl zapsán poþet stop, které protínaly transekt a stav hlavního poþítaþe kilometrĤ s pĜesností na 100 m. Pokud bylo zĜejmé, že zvíĜata se pohybovala do kruhĤ
a opČtovnČ procházela transektem, byla uvádČna pouze první protnutí stop. Výše popsaná procedura se používala tehdy, jestliže cesta, po níž se zvíĜe pohybovalo, byla zĜetelnČ
viditelná Záznam stop se pokaždé opČtoval po asi 24 hodinách od jejích odstranČní.
V pĜípadČ velkého snČžení, znemožĖujícího rozeznávání stop, bylo stopování pĜerušeno
a pokraþovalo se po uplynutí 24 hodin. Pokud pĜi jízdČ na transektem byl nedostatek
snČhu znemožĖující registraci stop, pak byl zaznamenáván stav poþítadla kilometrĤ a na
kartČ stopaĜe pro pĜíslušné místo poznamenáno „není sníh”. V prĤjezdu se pokraþovalo
a až se snČhová pokrývka opČt objevila, byl zapisován stav poþítadla kilometrĤ a pro
pĜíslušné místo uvedeno „sníh”. Hloubka snČhu byla mČĜena vedle cesty, v lese, nikoliv
na cestČ nebo jiné trase prĤjezdu. Registrace stop se provádČla na samostatných kartách
pro každý transekt pro jeden prĤjezd.
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Pro výpoþet ukazatele zahuštČní stop byl každý den poþet stop sþítán a pak dČlen celkovou délkou transektu. Získaný ukazatel, tj. poþet stop pĜipadajících na 1 km transektu,
se vložil jako závislá promČnná do matematického vzorce popisujícího závislost mezi zahuštČním populace a indexem zahuštČní stop a tímto zpĤsobem bylo získáno zahuštČní
jelenĤ na 1000 ha lesní plochy.
Hodnocení v sþítacích (taxaþních) plochách (miotach)
Tato metoda spoþívala na odstranČní stop nalezených kolem taxaþní plochy dvČma dvojicemi stopaĜĤ. Do pĜipravené taxaþní plochy (250-450 ha) vstupovali pozorovatelé
a zaujímali urþené pozice. Každý pozorovatel hodinu pozoroval þást taxaþní plochy (cca
10 ha) a snažil se vyplašit pĜítomnou zvČĜ. Pozorovatelé byli rozmístČní na taxaþní ploše
stejnomČrnČ. Každý obdržel schématický plán celé taxaþní plochy s vyznaþenou pozicí,
kolem níž mČl sledovat terén. V pĜípadČ zpozorování zvČĜe se zapisoval druh, poþet zvČĜe
ve skupinČ, složení skupiny (samci, samice, mláćata), pĜesný þas pozorování (každý pozorovatel dostal hodinky; pĜed vstupem do taxaþní plochy byl na hodinkách všech pozorovatelĤ nastaven stejný þas), a šípkou se oznaþoval smČr útČku zvíĜat. Na šípce bylo
zapisováno þíslo pozorování, s jeho souþasným uvedením na kartČ pozorovatele se záznamem o zvČĜi, která byla vidČt. Pozorovatele v urþené þásti taxaþní plochy byli hodinu.
Pro dojití k urþené pozici bylo stanoveno 30 minut a stejnČ tolik na návrat. Po dobu cesty
na stanovenou pozici a potom pĜi cestČ zpČt pozorovatelé zaznamenávali zpozorovanou
zvČĜ (druh, poþet zvíĜat ve skupinČ, složení skupiny, pĜesný þas pozorování) a šípkou
oznaþovali smČr útČku zvČĜe.
StopaĜi zahajovali odstraĖování stop od jednoho vytýþeného místa pĜi chĤzi kolem taxaþní plochy v opaþných smČrech. Po setkání þekali na vystoupení pozorovatelĤ z taxaþní
plochy, a pak šli opČt v opaþných smČrech a zapisovali poþet výchozích stop zvlášĢ pro
druhy a místa, na nichž nalezli výchozí stopy a oznaþovali na plánu tato místa a uvádČli
þíslo pozorování. Údaje, pod pĜíslušným þíslem byly zapisovány do karty stopaĜe. Jestliže
stopaĜi bČhem odstraĖování stop zpozorovali odcházení jelenĤ z taxaþní plochy, zaznamenávali poþet zvíĜat a složení skupiny, stopy odstraĖovali a oznaþovali místo na plánu
taxaþní plochy. Jestliže pozorovali vstup zvíĜat do taxaþní plochy, poznamenávali na planu taxaþní plochy místo vstupu zvČĜe. Výsledky pozorování zvČĜe v taxaþních plochách
byly kompilovány na jedné mapČ, a prostorovČ - þasová analýza umožnila hodnotit þetnosti zvČĜe na taxaþní ploše a hodnotit absolutní zahuštČní (N/1000 ha) zkoumaných
druhĤ.
Pojednání o dosažených výsledcích
Práce na hodnocení þetnosti populace jelena v polské þásti Krkonoš byly zahájeny koncem roku 2000. Do pracovní oblasti byly zahrnuty lesní celky, které patĜily ke Krkonošskému národnímu parku (5,6 tys. ha) a nadlesnictví: Szklarska PorĊba (14,3 tis. ha),
SnČžka (14,9 tis. ha) a ĝwieradów (15,7 tis. ha). Celková lesní plocha území prĤzkumu
byla 50,5 tis. ha (tabulka 1). V prostoru prĤzkumu byly vytyþeny 72 liniové transekty
v celkové délce 235,1 km. DodateþnČ bylo vytipováno 10 taxaþních ploch, jejichž velikost se pohybovala mezi 269 - 450 ha. Souþet taxaþních ploch pro stanovení matematické závislosti mezi ukazatelem zahuštČní stop na transektech (x – závislá promČnná)
a zahuštČním populace (y – nezávislá promČnná), dosahoval 3 563 ha (Tabulka 2).
V únoru 2001 na vymezených taxaþních plochách bylo hodnoceno zahuštČní populace jelenĤ, které se ve zkoumaných správních jednotkách pohybovalo v prĤmČru v mezích 34.6 -51.2 jelenĤ/1000 ha lesní plochy (tabulka 2). Avšak rozptyl zahuštČní v 10
zkoumaných taxaþních plochách byl podstatnČ vČtší. Pouze v jedné taxaþní ploše
(Nadlesnictví ĝwieradów) nebyla zjištČna pĜítomnost jelenĤ. V ostatních taxaþních plochách zahuštČní populace se pohybovalo v rozmezí 28.9/1000 ha (Nadlesnictví SnČžka)
až 100.4/1000 ha (Nadlesnictví ĝwieradów). Vysoké rozdíly v zahuštČní populace byáy
adekvátní k zahuštČní stop na liniových transektech, nacházejících se uvnitĜ nebo
v pĜímém sousedství taxaþních ploch. Na základČ toho byla stanovena matematická zá-

51

vislost, která byla použita k výpoþtu zahuštČní a þetnosti populace na území Krkonošského národního parku a 3 zkoumaných nadlesnictví:
y = (46.85) x arctan [(0.51) x]

r = 0.77

kde y je zahuštČní populace jelena (N/1000 ha), x je ukazatelem zahuštČní stop na
1 km transektu / den.
V únoru 2001 byly poþítány 5 dnĤ po sobČ stopy na 72 liniových transektech Na území
prĤzkumu ukazatel zahuštČní stop byl silnČ diferencován. V Krkonošském národním parku na dvou transektech nebyly stopy jelena zjištČny, naproti tomu na ostatních 7 transektech prĤmČrný ukazatel zahuštČní stop, hodnocený po 5 dnĤ, se pohyboval v mezích
0.18 - 6.77 stop/km x den -1. V Nadlesnictví Szklarska PorĊba stopy nebyly zjištČny na
3 transektech, avšak na ostatních se zjišĢovaný parametr pohyboval v rozmezí 0.89 9.07 stop/km x den -1. Na území Nadlesnictví SnČžka na 8 transektech nebyly stopy jelenĤ, naproti tomu na ostatních se ukazatel pohyboval od 0.11 - 11.09 stop/km x den 1. Nejvíce transektĤ, na nichž nebyly stopy jelena, se nacházelo v Nadlesnictví ĝwieradów (n = 11), kdežto zahuštČní stop na transektech, kde stopy zvČĜe byly, se pohyboval od 0.61 - 24.0 stop/km x den -1. Procedura poþítání stop na transektech byla používána v následujících 4 letech (2002, 2003, 2004, 2005) na území Krkonošského národního parku a Nadlesnictví Szklarska PorĊba. V souþasné dobČ obČ správní jednotky disponují poþítaþovým programem „Inwent” (Bobek et al., 2003b) pro hodnocení þetnosti populace jelena. Vstupními údaji jsou poþty stop zaznamenané bČhem 5 dnĤ na liniových
transektech, délka jednotlivých transektĤ a lesní plocha loveckých okruhĤ, nacházejících
se na inventarizovaném území. Pomoci programu se vypoþítává þetnost a zahuštČní populace jelena v okruhu uvedeného území (lovecký okruh, nadlesnictví, Národní park). Je
tĜeba poznamenat, že pomoci programu „Inwent” se u obou jednotek hodnotí také þetnost srn a divokého vepĜe. DodateþnČ, monitoring populace jelena, srny i divokého
vepĜe byl rozšíĜen zavedením pozorovacích karet pro hodnocení dosaženého podzimního
pĜírĤstku, struktury podle pohlaví a ostatních parametrĤ zkoumaných populací zvČĜe.
V Nadlesnictví SnČžka a ĝwieradów se nepokraþovalo v poþítaní stop na liniových transektech ve 4 následujících po sobČ letech.
Výsledky týkající se dynamiky þetnosti a získání populace jelena na území Krkonošského národního parku a Nadlesnictví Szklarska PorĊba znázorĖuje Tabulka 3. Lze si všimnout, že uplatnČný odstĜel znaþnČ snížil bČhem posledních 5 let poþty jelenĤ. S urþitostí
odstĜel v sezónČ 2004 / 2004 byl získáním silnČ redukþním. Získání v této sezónČ 174
jedincĤ pĜedstavuje aĪ 28.1% populace odhadované v bĜeznu na 620 kusĤ. StejnČ tak
jako všechny populace jelenĤ obývající horská území, i populace jelena v Krkonoších má
urþitČ silnČ diferencovaný roþní dosažený pĜírĤstek, který by mČl být základem pro plánování získání a regulace þetnosti populace toho druhu. V roce 2002 na podzim
v Krkonoších na 100 pozorovaných laní pĜipadalo 56.1 telat, a o rok pozdČji analogický
ukazatel byl 53.1. Ve sledovaném období struktura podle pohlaví populace se pohybovala
v mezích 1:1.76 – 1:1.83 ve prospČch lani. Vstupní simulace, týkající se dynamiky þetnosti populace jelena, provedené programem „Wieniec-2000” (Bobek et al., 2003c) ukazují, že roþní realizovaný pĜírĤstek zkoumané populace nepĜevyšuje 20% inventarizované
þetnosti v sezónČ honĤ. Lze oþekávat, že v dĤsledku ostré zimy 2004/2005 bude pĜírĤstek na podzim velmi nízký, protože v dĤsledku tČžkých životních podmínek znaþná þást
laní resorbuje zárodky, potratí nebo porodí mrtvé potomstvo (Thorne et al., 1976). Také
tĜeba oþekávat vČtší posun struktury podle pohlaví a to ve smČru laní. Samþí jedinci tratí
v období Ĝíje kolem 30 - 35 % hmotnosti tČla tj. bílkovinných a tukových zásob (Bobek et
al., 1990) a jsou podstatnČ náchylnČjší na úmrtnost v zimČ než samiþí jedinci. Úmrtnost
telat v zimČ 2004/2005 byla jistČ vyšší než v minulých letech. Vliv zimních podmínek na
podzimní pĜírĤstky mláćat a na strukturu podle pohlaví populace byl dobĜe doložen v
Banff National Parku v kanadské þásti Skalních hor ( Bobek et al., 1987).
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Nelze však zapomínat, že prudký pokles þetnosti jelenĤ v bĜeznu 2005 (tabulka 3)
mĤže být také dĤsledkem silné migrace jelenĤ na území ležící níže, nacházející se
v Nadlesnictví SnČžka, ĝwieradów a Kamienna Góra. V období vysokých snČžných srážek
se v Krkonoších pozoruje pĜiliv jelenĤ na pomČrnČ vzdálená lesní území, nacházející se
v Nadlesnictví Jawor. Analýza dynamiky þetnosti populace jelena na území Krkonošského
národního parku a Nadlesnictví Szklarska PorĊba jest ztížená, protože se týká pouze 19.9
tis. ha lesĤ.
ZávČry
Monitoring þetnosti populace jelena, a také získání tohoto druhu v loveckých obvodech
nebo regulace þetnosti na území Krkonošského národního parku musí zahrnovat lesní
území, vcházející do Krkonošského národního parku a takových nadlesnictví jako je
Szklarska PorĊba, SnČžka, ĝwieradów, Kamienna Góra a Jawor. S ohledem na velkou
promČnlivost klimatických podmínek Krkonoš tĜeba provádČt pomoci pozorovacích karet
monitoring podzimního pĜírĤstku mláćat, struktury podle pohlaví populace a vČkové
struktury býkĤ se zohlednČním tvarĤ paroží. Hodnocení þetnosti populace jelena se bezvýhradnČ musí opírat o objektivní metody, napĜíklad stopování na liniových transektech.
Populace evropského jelena v polské þásti Krkonoš má nepĜíznivou strukturu podle pohlaví a nepĜíznivou vČkovou strukturu býkĤ (tabulka 4). RozhodnČ pĜevládají býci ve tĜídČ
I (2-5 let), tvoĜící až 73.6% samþího segmentu populace. Nejstarší jednotlivci, to je nacházející se ve III. vČkové tĜídČ, dosahují pouze 1.5% populace býkĤ (!). Pro zlepšení, to
je zestárnutí populace býkĤ a posunutí struktury podle pohlaví ve smČru samcĤ tĜeba
pomoci programu „Wieniec-2000” zpracovat algoritmus lovu zvČĜe. Zdá se, že optimální
model získání býkĤ, k nČmuž nutno smČĜovat, znamená odstĜel podle schéma: I tĜída –
30%, II tĜída – 50%, III tĜída – 20% z celkového poþtu plánovaných pro získání býkĤ
(Merta et al., 2003). TĜeba na minimum omezit odstĜely telat. V první vČkové tĜídČ býkĤ
by se mČli stĜílet jednoletí jeleni a šesteráci, v druhé osmeráci a nepravidelné desateráci,
ve tĜetí tĜídČ nepoužívat žádná kritéria selekce (Bobek et al., 2004b). Obnova struktury
podle pohlaví samþího segmentu populace jelena na tomto území bude trvat 5 - 8 let s
podmínkou, že plánované získání bude mít profesionální dozor.
Oblastní Ĝeditelství státních lesĤ ve Wroclawi by mČlo se mČlo znovu pokusit zavést objektivní metody hodnocení þetnosti a získání jelena na území 5 výše uvedených nadlesnictví. PĜedchozí návrhy zavedení moderních principĤ Ĝízení loveckého hospodáĜství se
setkaly s odporem Polského loveckého svazu. Pokud by se to nepodaĜilo, pak navrhovaná
Ĝešení by byla tĜeba zavést na území Krkonošského národního parku a zvČtšeného okolí
Parku se zohlednČním spolupráce s Národním parkem KRNAP v þeské þástí Krkonoš.
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Tabulky:
Tabulka 1 - Hodnocení þetnosti populace jelena (Cervus elaphus) provedené v únoru
2001 pomoci stopování na liniových transektech v polské þásti Krkonoš
Taxaþní
plocha
(tis . ha)
5.6

Délka transektĤ (km)

Poþet
transektĤ

Poþet dnĤ
stopování

ýetnost jelenĤ (N)

27.5

9

5

186

ZahuštČní
jelenĤ
(N/1000 ha)
33.4

Nadlesnictví Szklarska PorĊba
Nadlesnictví SnČžka

14.3

59.1

10

5

553

38.7

14.9

72.5

33

5

490

32.8

Nadlesnictví ĝwieradów
Celkem/ prĤmČrnČ

15.7

76.0

20

5

374

26.3

50.5

235.1

72

20

1603

31.7*

Správní jednotka

Krkonošský národní
park

Tabulka 2 - Výsledky hodnocení þetnosti populace jelena v 10 taxaþních plochách
v únoru 2001
Správní jednotka

ZahuštČní jelenĤ (N/1000
ha)

380
1 016
1 270
897

ýetnost
jelenu
(N)
27
52
44
43

3 563

166

46.6*

Poþet taxaþních
ploch

Taxaþní plochy
(ha)

1
3
3
3
10

Krkonošský národní park
Nadlesnictví Szklarska
PorĊba
Nadlesnictví SnČžka
Nadlesnictví ĝwieradów
Celkem/ PrĤmČrnČ

42.1
51.2
34.6
47.9

*vážený prĤmČr
Tabulka 3 - ýetnost (N) a získání (P) populace jelena (Cervus elaphus) v polské þástí
Krkonoš v letech 2001- 2005. Hodnocení þetnosti bylo provedeno pomoci
pČtidenních stopování na liniových transektech v okruhu 19.9 tis. ha
taxaþní plochy.
2001

2002

2003

2004

2005

Správní jednotka
N

P

N

P

N

P

N

P

N

Krkonošský národní park

186

30

186

17

166

0

246

27

158

Nadlesnictví Szklarska PorĊba

541

143 553

Celkem / PrĤmČrnČ na 1 000 ha

727 173 739 160 659 129 620 174 521
36.5 8.7 37.1 8.0 33.1 6.5 31.1 8.7 26.1
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143 493

129 374

147 363

Tabulka 4 - ýetnost býkĤ se zohlednČním tvarĤ paroží a vČkové tĜídy na území
Krkonošského národního parku a Nadlesníctví Szklarska PorĊba v roce 2003.
Založeno na hodnocení þetnosti populace a územních pozorováních.
Tvar paroží
jednoletý jelen
šesterák
osmerák
desaterák
dvanácterák
+ dvanácterák
Celkem

VČková tĜída
I
II
III
86
49
10
3
3
29
3
16
3
3
151
51
3

Celkem
86
49
13
32
19
6
205

AutoĜi:
Bogusáaw Bobek
Witold Frąckowiak
Dorota Merta
Lidia WiĞniowska
Renata Zając
Zakáad Ekologii, BadaĔ àowieckich i Ekoturystyki, Instytut Biologii,
Akademia Pedagogiczna, (Pracovna Ekologie, Loveckých prĤzkumĤ a ekoturistiky, Institut
Biologie, Pedagogická akademie), ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków
Stanisáaw Gmyrek
NadleĞnictwo (Nadlesnictví) Szklarska PorĊba
ul. KrasiĔskiego 6, 58-580 Szklarska PorĊba
Joanna KuĞ
Karkonoski Park Narodowy (Krkonošský národní park)
ul. ChaáubiĔskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
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Historie a zkušenosti
s provozem pĜezimovacích objektĤ
pro zvČĜ na území KRNAP
Alois Grundmann
K tomu, abychom si dokázali pĜedstavit myslivecké hospodaĜení
(v rámci parku se používá výraz „management volnČ žijících živoþichĤ“),
dovolte mi nČkolik slov k majetkovým pomČrĤm.
PĜed pĜijetím zákonĤ vedoucích k restitucím byl KRNAP v celkové rozloze 33965 ha lesa
na katastrálním území 40755 ha, z þehož vychází lesnatost cca 79%.
Po vydání obecního majetku a lesní pĤdy fyzickým osobám zĤstalo ve státním vlastnictví cca 90 % lesa.(5 % soukromníci, 5 % mČsta a obce). K nejvČtším vlastníkĤm patĜí
mČsto Trutnov s cca 450 ha a z fyzických restituentĤ pak paní Šimková a spol.
s majetkem 279 ha. Tato þísla uvádím pro pĜedstavu, jakým zpĤsobem probČhla tvorba
honiteb v roce 1992.
Poþet a velikost honiteb charakterizuje PĜíloha 1. DĤvod, proþ Správa parku vytvoĜila
více honiteb je dán historickým vývojem. Honitby jsou tvoĜeny podle LHC. Dalším dĤvodem bylo i to, že Krkonoše jsou tvoĜeny dvČma správními celky. DĜíve to byl okres Trutnov a Semily, dnes tato území patĜí do dvou krajĤ a to Královéhradecký a Liberecký.
Pro vysvČtlení ještČ uvádím, proþ, pĜes obecné pravidlo „výkon práva myslivosti v NP
nepronajímat“, jsou tĜi honitby o celkové výmČĜe 5255 ha pronajaty.
Honitba Javorníku o výmČĜe 770 ha je celá v ochranném pásmu a slouží jako úþelové
zaĜízení Lesnického uþilištČ ve SvobodČ nad Úpou. Honitby Rýchory I a Rýchory II o celkové výmČĜe 4485 ha se nacházejí na východní þásti Krkonoš s tím, že pĜesahují i mimo
hranice národního parku a jeho ochranného pásma. V rámci tČchto obou honiteb došlo
k nejvČtšímu vydávání lesa mČstĤm a obcím (cca 1000 ha). Dále pak je na Rýchorách
vČtší rozsah zemČdČlské pĤdy, která je postupnČ privatizována.
Jelikož se jedná o významná území z hlediska zimního stávaništČ jelení zvČĜe, bylo pro
Správu parku výhodné za urþitých podmínek udržet celistvost pĤvodní jelenáĜské oblasti
a po dohodČ s výše uvedenými vlastníky pĜijmout kompromisní Ĝešení v podobČ, jak je
shora uvedeno.
A nyní k samotné problematice pĜezimovacích obĤrek. Myšlenka budování pĜezimovacích objektĤ pro jelení zvČĜ, do kterých se pĜes zimní kritické mČsíce uzavĜe, aby se zamezilo škodám ohryzem kĤry, nebyla nová. V roce 1980 bylo v þeských zemích v provozu
už na dvacet pĜezimovacích objektĤ. A právČ jedni z nejiniciativnČjších v té dobČ, byly
Východoþeské státní lesy. Jedním z dĤvodĤ bylo i to, že v rámci tČchto lesĤ byly tĜi Lesní
závody (Harrachov, Vrchlabí, Horní Maršov), tvoĜící od roku 1963 Krkonošský národní
park. A od samotného zaþátku existence parku byl patrný vČtší tlak a dĤraz na pĜijatelnou míru škod pĤsobených zvČĜí.
Další objekty v té dobČ byly v Orlických horách v oblasti vojenských lesĤ a statkĤ
a státních lesĤ LZ PĜimda, LZ KĜivoklát, LZ Rožmitál, LZ Jeseník a LZ Ostravice. První dva
pĜezimovací objekty v ýR se zaþaly budovat v Krkonoších na LZ Vrchlabí v r. 1972 a LZ
Harrachov v roce1975. Jedním z významných propagátorĤ této myšlenky byl Ing. Josef
Lochman a pozdČji i dnešní pĜedseda ýMMJ Prof. Hromas, který se zúþastnil výbČru místa
pro novČ budované objekty. Další objekty byly budovány postupnČ, poslední pak v roce
2002. V souþasné dobČ KRNAP provozuje 16 pĜezimovacích objektĤ o celkové výmČĜe cca
90 ha. Dále pak jsou v provozu dva objekty v režii mysliveckých sdružení.
PĜehled stavĤ zvČĜe v pĜezimovacích objektech viz. PĜíloha 2.
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Velikost objektĤ
Samotná velikost pĜezimovacích objektĤ je rĤzná a vycházela z konfigurace terénu
v místČ a pĜedpokládaného poþtu zachycené zvČĜe. Neexistuje tedy pĜímá úmČra mezi
poþtem zvČĜe a velikostí obory. Jako pĜíklad lze uvést bývalý objekt na ýervené hoĜe
o velikosti 3,5 ha, kde bylo až 90 ks jelení zvČĜe, aniž by se to výraznČ promítlo na stavu
prostĜedí þi zvČĜe samotné. Naproti tomu jsou tu objekty nad 10 ha , kde poþty neustále
klesají. Jako pĜíklad lze uvést objekt “Medika“.
Krmné dávky
O zpĤsobu a charakteru pĜikrmování se chci zmínit jenom okrajovČ, jelikož je to pĜedmČtem jiného referátu. Aplikují se krmiva všech tĜí základních skupin, a to objemová
(seno,) jadrná (oves, kaštany, žaludy), dužnatá (Ĝepa a jableþné výlisky), pĜiþemž se
poþítá v prĤmČru 130 krmných dnĤ. Ve dvou pĜezimovacích objektech se používá systém
pĜikrmování tzv. AFS – jednotný systém pro loupající zvČĜ. Tento zpĤsob pĜikrmování
„Eintop“ – siláž, pochází z oblasti Algoiských Alp. Poznatky a receptury byly získány od
hrabČcí lesní správy Waldburg Zeil. Tato metoda má tu výhodu, že nabízí neustále dostatek stejného a vlhkého , pĜitom však pestrého krmiva, které kryje zároveĖ i potĜebu vody
u zvČĜe.
Zdravotní stav
V tČchto objektech provádíme každoroþnČ ozdravovací akceúþinnými léþebnými preparáty proti vnitĜním cizopasníkĤm. V pĜípadČ potĜeby je navázána velice dobrá spolupráce
s místnČ pĜíslušným veterináĜem.
OdstĜel zvČĜe v objektech
PĜezimovací objekt je zaĜízení pro ochranu lesa a nemČl by se v nČm tedy lov zvČĜe
provádČt. Výjimkou je pak zdravotní neboli sanitární odlov.
Životnost objektu
PĜi prvních kalkulacích se uvažovala desetiletá životnost pĜezimovacího objektu. Praxe
však ukázala, že se toto období prodlužuje na 15 i více let. PĤvodnČ se též pĜedpokládalo
velké poškození porostĤ uvnitĜ objektĤ, což se rovnČž nenaplnilo. Životnost pĜezimovacích objektĤ je spíše limitována kvalitou a provedením oplocení.
Ekonomika provozu pĜezimovacích objektĤ.
Protože zde není možno pracovat s exaktními þísly, je velice problematické stanovit
a Ĝíct pĜesnou ekonomiku. Ale i tak lze konstatovat, že zkušenosti s témČĜ 25 letého fungování tČchto objektĤ nás opravĖují k vyslovení názoru, že v tuto chvíli se pĜezimovací
objekty jeví jako jedna z cest, jak na jedné stranČ zabránit škodám a na stranČ druhé
umožnit zvČĜi v relativním klidu pĜeþkat zimní období.
Technika odchytu
V každém objektu je rĤzný poþet záskokĤ pro funkþnost zaĜízení i po jeho uzavĜení, ale
hlavní þást zvČĜe je uzavírána pĜes vstupní brány. Provoz pĜezimovacího objektu je silnČ
vázán na pĜíchod zimy ve spojitosti se snČhovou pokrývkou. ýasovČ se tak dostává do
rozpČtí od zaþátku listopadu po zaþátek ledna, ale v pĜípadČ dostateþné snČhové pokrývky nejsou témČĜ žádné potíže s uzavíráním obor. Spíše jsou obavy z toho, že se do pĜezimovacích objektĤ dostane více zvČĜe, a my pak nemáme kde plnit plán lovu. Stává se
proto i to, že na nČkterých místech se obora uzavírá i pozdČji. Jde ale ĜádovČ pouze o
dny.
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Jarní otevírání obor je pak opČt odvislé od vrstvy snČhové pokrývky, což bývá nČkdy
problematické, protože v údolí jsou již holé louky, ale zvČĜ se po opuštČní obor velice
rychle vrací na svá letní stanovištČ, kde však hmohdy ještČ sníh leží.
Stalo se nám, že došlo i ke kladení kolouchĤ v pĜezimovacím objektu.
Ztráta plachosti
Za celou dobu provozu tČchto zaĜízení se nám nestalo, aby si nČkterá zvČĜ zvykla na
oborníka natolik, že by ztratila po opuštČní obory plachost. A to i pĜesto, že oborník má
þasto zvČĜ jednotlivČ pojmenovanou, zvláštČ pak jeleny.
Znaþení zvČĜe
Vzhledem k tomu, že se jedním za zásadních problémĤ u jelení zvČĜe v souþasné dobČ
jeví migrace, snažíme se na tuto otázku najít odpovČć prostĜednictvím znaþení zvČĜe.
V letech 2000 – 2003 probíhal na SprávČ parku výzkumný úkol v rámci kterého bylo
celkem oznaþeno 118 ks. Bohužel to bylo pĜíliš malé množství na to, aby se daly závČry
zobecnit. ChybČla zde zejména lepší komunikace mezi KRNAP a honitbou navazující na
þeské stranČ.
Oznaþení zvČĜe ušními plastovými znaþkami bylo provedeno p. Ing. Havránkem právČ
v pĜezimovacích objektech. V souþasné dobČ se chceme znovu o tento zpĤsob znaþení
pokusit. Naším cílem je oznaþit bČhem dvou let alespoĖ 50 % uzavĜené zvČĜe.
ZávČr
PĜi pohledu na více než 25leté fungování pĜezimovacích objektĤ lze postĜehnout, k jak
výrazným zmČnám došlo. Na zaþátku této aktivity byl hlavním a témČĜ jediným úkolem
pĜezimovacích objektĤ zabránit nebo alespoĖ výraznČ omezit škody zvČĜí, a to zejména
loupáním. Neboli bylo jasným cílem mít v pĜezimovacím objektu maximum zvČĜe a to
nČkdy i nad normovanými stavy, protože vysvČtlení bylo takové, že nám už nepĤsobí
žádné škody.
Po spoleþenských zmČnách, kdy i pohled na myslivost se vyvíjel, jsme dnes u názoru,
že pĜezimovací objekty nejsou naším cílem, ale pouze prostĜedkem, jak tohoto cíle dosáhnout. A to proto, že jsme na území národního parku, kde maximum þinnosti by mČlo
být pĜírodČ blízké. Vím, že to jsou závČry, s kterými mnohdy úþastník nebude souhlasit,
ale poznávání zákonitostí pĜírody je dle mého názoru proces, který zdaleka nekonþí.
Tak, jak jsem se zmínil v odstavci „znaþení zvČĜe“, velikým problémem je migrace zvČĜe. Pokud zaþnete pozornČ studovat tabulku, kde jsou uvedena þísla z posledních let, je
na první pohled zĜejmé, že nČco není v poĜádku.
Zmínil jsem se již o potĜebČ zlepšení spolupráce s polskou stranou. Máme s ní spoleþnou témČĜ 70 km hranici, kterou jakž takž respektují lidé, zvČĜ však nikoliv.
Na závČr mi dovolte položit otázku, zda pĜezimovací objekt slouží k ochranČ zvČĜe pĜed
lidmi a nebo naopak? UvČdomujeme si vĤbec, jaké zatížení turistickými aktivitami, ale
i podnikatelskými, na pĜírodu klademe? A pĜedpokládám, že zvČĜ ještČ jako souþást pĜírody vnímáme.
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PĜílohy:
1) Honitby v KRNAP a jeho ochranném pásmu

2) Charakteristika jednotlivých pĜezimovacích objektĤ
Obora

Lesní správa

název

Myslivecké sdružení

Rok

VýmČra

PrĤmČrný

Stav

založení celkem ha poþet ks letošní

Jeleni
I

II

LanČ Kolouši

III

SA

1

Fišerova rokle

Rokytnice

1997

2,21

9

12

8

2

2

12

0

0

2

Janova cesta

Rokytnice

1979

3,51

35

20

3

0

0

3

10

7

3

Milnice

Harrachov

1999

1,04

25

35

3

3

0

6

18

11

4

Bílá voda

Harrachov

1975

4,6

48

28

3

9

3

15

9

4

5

Vejpalice

Rezek

1986

5,21

11

13

6

4

3

13

0

0

6

Vysoký bĜeh

7

Dívþí lávky

Rezek

1980

4,23

50

62

5

2

1

8

37

17

ŠpindlerĤv Mlýn

1993

5,26

41

67

18

1

0

19

30

18
6

8

Kozí hĜbety

ŠpindlerĤv Mlýn

2003

3,5

29

18

4

0

0

4

8

9

MichlĤv mlýn

Vrchlabí

1989

7,51

26

28

8

2

0

10

12

6

10

Medika

Vrchlabí

1980

14,01

11

7

4

3

0

7

0

0

11

Digrin

ýerný DĤl

1973

8,31

44

35

2

1

0

3

16

16

12

Hádek

ýerný DĤl

1972

8,51

22

18

3

0

0

3

8

7

13

Hlušiny

Horní Maršov

1980

4,12

36

25

7

2

0

9

10

6

14

PČnkavák

Horní Maršov

2001

2,98

38

50

9

1

1

11

24

15

15 Lyseþiny U Tygra Horní Maršov

1981

7,01

44

47

7

1

0

8

27

12

16

Modrokamenka

Svoboda nad Úpou

1985

3,81

18

16

5

3

0

8

4

4

17

Tendra

MS Rýchory

1992

2,03

3

7

4

2

1

7

0

0

18

Babí

MS Rýchorský prales-Babí

1991

5,15

9

15

9

5

1

15

0

0

93

499

503

108

41

12

161

213

129

Celkem
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3) Charakteristika honiteb ve vlastnictví KRNAP
normované stavy
Honitba

výmČra
jelen

srnþí

9 876

106/90

233/233

0

Prameny Labe

12 463

123/99

272/272

0

Prameny Úpy

10 813

106/83

232/232

0

33 152

335

737

0

Rýchory I. - Svoboda

2 393

19/14

88/45

10/7

Rýchory II. - Babí

2 092

18/14

79/41

12/7

37 637

372

904

22

770 ?

6

28

6

38 407

378

932

28

Prameny Mumlavy

Celkem park
Javorník - ochranné pásmo
suma vlastní honitba

Poznámka: ýísla za lomítkem znamenají minimální stavy
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þerná

4) Stavy zvČĜe v honitbách KRNAP
Honitby KRNAP
jelení
rok

srnþí

sþítání lov

úhyn Sa lov+úh. sþítání lov

úhyn Sa lov+uh.

1987

545

355

5

360

541

203

18

221

1988

481

335

5

340

568

273

10

283

1989

509

291

0

291

434

180

17

197

1990

592

354

2

356

562

205

9

214

1991

723

529

3

532

502

255

9

264

1992

829

665

4

669

570

205

26

231

1993

713

557

0

557

505

190

12

202

1994

575

474

0

474

535

160

24

184

1995

429

382

6

388

529

185

23

208

1996

438

252

2

254

515

195

6

201

1997

453

227

2

229

480

188

15

203

1998

477

290

7

297

514

180

13

193

1999

576

432

3

435

595

193

8

201

2000

602

394

5

399

629

118

38

156

2001

448

374

2

376

634

133

22

155

2002

468

298

4

302

576

173

16

189

2003

480

310

5

315

666

185

29

214

2004

514

344

9

353

624

126

31

157

Honitby pronajaté celkem.-Rýchory l.-ll.-Javorník
2000 55 30 4 34 304 80 22 102
2001 48 33 1 34 203 71 27
2002 52 30

98

30 191 63 22

85

2003 57 35 2 37 207 68 28

96

2004 63 40 2 42 244 74 30 104

Autory:
Ing. Alois Grundmann
Správa KRNAP Vrchlabí
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PĜezimovací obĤrky
v NP Šumava
Adam Jirsa
Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991 a jeho rozloha je cca 69 000 ha.
Na tomto území vykonává státní správu myslivosti MŽP a nČkterá opatĜení
v péþi o zvČĜ jsou trochu odlišná od bČžných honiteb s komerþním
nebo chcete-li hospodáĜským využíváním.
Lesnatost NP Šumava je 80 %, nadmoĜská výška od 600 m n.m. po 1 378 m n.m..
Hlavní spárkatou zvČĜí v tČchto podmínkách je jelení zvČĜ.
Honitby v NP Šumava jsou uznány dle vlastnických vztahĤ, 13 honiteb je vlastních
(11 režijních Správy NP, 1 mČsta Kašperské Hory, 1 Pozemkového fondu Prachatice)
a 1 honitba je spoleþenstevní. Celkem je na území NP 14 honiteb o výmČĜe okolo 5 tisíc
hektarĤ, spoleþenstevní honitba má výmČru 637 ha. Pro ovlivĖování režimu pĜezimovacích obĤrek témČĜ ideální stav z pohledu vlastnictví a obhospodaĜování honiteb.
V souþasné dobČ stále ještČ probíhá správní Ĝízení o vyhlášení oblasti chovu jelení zvČĜe na území národního parku. Do NP zasahují svojí menší þástí 2 honitby uznané státní
správou MZE, ty do oblasti chovu zahrnuty nebudou.
Jelení zvČĜ v NP Šumava je normována kromČ uvedené spoleþenstevní honitby ve všech
honitbách, minimální stavy jsou celkem 572 kusĤ a normované 768 kusĤ pro 58 683 ha
lesního celku.
Otázka stavĤ jelení zvČĜe se dostala do vČtší pozornosti zejména v dobČ velké kĤrovcové kalamity ( 1994-1997) a s ní souvisejícím velkoplošným rozpadem smrkových monokultur. Prioritou národního parku v péþi o les je dosáhnout nebo navodit stav lesa pĜírodČ
blízký, jednoduše Ĝeþeno mnohem vČtší zastoupení jedle, buku, javoru, jeĜábu a ostatních listnáþĤ než bylo. Jednou z podmínek pro zlepšení druhové dĜevinné skladby je
únosný tlak zvČĜe na les.
To se Ĝeší redukcí stavĤ jelení zvČĜe zvýšeným odlovem a eliminací okusu a ohryzu
v zimním období zavĜením zvČĜe do pĜezimovacích obĤrek.
PĜezimovací obĤrky v Národním parku Šumava se zaþaly stavČt v roce 1999. Rok pĜedtím byl zahájen projekt Phare „ Stabilizace prostĜedí a populace jelena evropského v NP
Šumava“, což byla studie s urþením, kde pĜezimovací objekty pro jelení zvČĜ postavit. Jak
celý projekt zrealizovat, k tomu velmi napomohly konzultace s NP Bavorský les a zejména s kolegy z NP Krkonoše.
Co bylo pro výbČr místa urþující
x

Na prvním místČ využití tradiþního zimního stávaništČ zvČĜe. PochopitelnČ
za pĜedpokladu odpovídajícího množství zvČĜe k velikosti uvažované obĤrky.

x

Vlastnictví pozemkĤ. Zákony se mČní a zmČnou vlastníka by se v souþasné dobČ
2-3 obĤrky mohli Ĝešit jinak, dle mého názoru pro zvČĜ výhodnČji.

x

Zonace - v NP jsme museli na lokality s I. zónou ochrany pĜírody nebo její bezprostĜední blízkostí „zapomenout“.

x

Turistické trasy - síti turistických a lyžaĜských cest je vhodné se vyhnout. ZvČĜ si sice mĤže þasem trochu pĜivyknout, ale klid v obĤrce a pravidelný režim braní potravy
turistický ruch narušuje. I pĜes peþlivý výbČr nakonec v nČkterých lokalitách
k vyrušování zvČĜe dochází a sice z tohoto dĤvodu. V zimČ, kdy je hodnČ snČhu existuje mnoho upravovaných lyžaĜských stop, ale kam jdou pĜes den návštČvníci, kteĜí
nelyžují? Na procházku do pĜírody po prohrnuté a udržované cestČ.
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x

Voda - zvČĜ sice získává tekutiny z dužnatého krmiva, ale naší snahou bylo mít
v obĤrce zdroj vody, zejména pro období po sejití snČhu. OvČĜili jsme si, že kolem
zdrojĤ vody tráví zvČĜ hodnČ þasu velmi ráda právČ pĜi tání a sejití snČhu.

x

Slunce - pro zimní období musí mít zvČĜ možnost slunných míst.

x

Louka - zvČĜ se po zimČ velmi ráda paství na þerstvČ narostlé trávČ a pokud je souþástí obĤrky louka, není po vypuštČní zvČĜe z obĤrky zmČna potravy tak náhlá. Tam,
kde máme v obĤrce louku, je na jaĜe zvČĜ déle klidnČjší než v obĤrkách þistČ „lesních“.

x

Možnost úniku a s ní související charakter porostĤ - chtČli jsme, aby zvČĜ mČla stále
možnost se schovat, aby nebylo vidČt z plotu na plot.

x

Dopravní obslužnost - pĜi trvalejším a þastČjším snČžení je nutno udržovat pĜístupovou cestu dennČ sjízdnou. Dopravní obslužnosti se také nejvíce dotýká problematika
lyžaĜských stop.

x

Konfigurace terénu - ovlivĖuje spíše obtížnost stavby, nemá zásadní vliv na zvČĜ,
možno Ĝíci, že vČtší svahy jí spíše vyhovují.

x

Expozice - je lepší jižní, logicky zvČĜ si v zimČ vyhledává teplejší místa.

Velikost pĜezimovacích obĤrek
Pokud se rozhodnu „pro“, Ĝekl bych zásadní otázka. V NP Bavorský les jsou na 23 tisíc
ha þtyĜi o velikosti kolem 50 ha. V NP Krkonoše jsou obĤrky o malých výmČrách ,
v prĤmČru 5 ha. My jsme postavili 2 obĤrky výraznČ vČtší (pĜes 50 ha), ostatní mají výmČru 5 – 20 ha . ZvČĜ v zimČ, kdy je dost snČhu a velké mrazy, plochu obĤrek zþásti
vĤbec nevyužívá. Pro pĜechodné období a zejména pĜedjaĜí se však domnívám, že je
nutné zvČĜi ponechat vČtší životní prostor než napĜíklad 5 ha pro 50 kusĤ. V pĜírodních
podmínkách NP Šumava, s ohledem na období, po které je zvČĜ v obĤrkách (cca 4 mČsíce), považuji za vhodnou výmČru 8–15 ha pro 40-80 kusĤ. To má samozĜejmČ svoje
specifika. Struktura zvČĜe v obĤrce, pomČr pohlaví a pĜedevším množství starých jelenĤ,
kteĜí vnášejí do chování zvČĜe neklid, struktura pozemkĤ, vzdálenost obcí a z toho plynoucí nebezpeþí rušivých vlivĤ apod.. V neposlední ĜadČ ovlivĖuje velikost pĜezimovacích
obĤrek ekonomika. My jsme se snažili nejít cestou máme - na pĜezimovací obĤrky tolik
prostĜedkĤ a podle toho budou vypadat, ale Ĝešit je zpĤsobem - pro jelení zvČĜ potĜebujeme vytvoĜit urþité prostĜedí, za takových podmínek, které pro nás budou únosné ekonomicky, pĜípadnČ finanþní prostĜedky zajistit.
PĜezimovací obĤrky jsou pouze v režijních honitbách, je jich celkem 15. Prvních þtyĜi
byly zprovoznČny v roce 1999, v roce 2000 dalších šest a v roce 2001 bylo postaveno
z projektu Phare posledních pČt. PĜezimovací obĤrky jsou zavírány vČtšinou na pĜelomu
roku (bohužel v posledních letech nebyl pĜed tímto termínem vČtší pĜídČl snČhu, aby se
mohlo zavĜít dĜíve a mohla se lépe eliminovat lovem zvČĜ, která zĤstává v odlehlých lokalitách) a otevírány na pĜelomu dubna a kvČtna podle stavu narostlé trávy.
Ve þtvrtém roce fungování systému pĜezimovalo v obĤrkách cca 70 % jelení zvČĜe, pĜiþemž lepšímu výsledku zabránily mimo jiné zemČdČlci ponechané balíky sena v dosahu
pĜezimovacích obĤrek. Z uvedené tabulky je patrné, že výbČr míst se ve 2 pĜípadech
zcela nepovedl. JistČ na to mČla vliv i redukce stavĤ, v okolí tČchto obĤrek zvČĜ nezimuje
a tedy zde ani nejsou škody zvČĜí. ZámČr Správy je jednu z tČchto obĤrek pĜestČhovat,
druhou zmČnou režimu lépe využít.
Co pĜezimovací obĤrky pĜinesly?
x

Snížení poþtu krmných míst, snížení nákladĤ na údržbu cest v zimním období, rozvoj
lyžaĜských tras nenarušil systém péþe o zvČĜ.

x

V nČkterých lokalitách prakticky nulový tlak zvČĜe na les v zimním období, zvČĜ
z výše položených lokalit migruje beze zbytku do nižších poloh.

x

V místech, kde se zrušily krmelce, pĜestala zvČĜ do 3 let zimovat.

63

x

Možnost ovlivnit pĜíjem potravy pro všechny kusy ad libitum, výhodné také pĜi medikaci.

x

RozšíĜila se možnost pozorování zvČĜe, jejího chování, sociálních vazeb apod., vČtší
možnosti provádČní výzkumu, sledování migrace.

x

ZpĜesnČní sþítání zvČĜe.

Název obĤrky

od roku

délka plotu

výmČra

z toho les

louka

v obĤrce kusĤ

(m)

(ha)

(ha)

(ha)

k 31.3.2005

Hejhál

2000

1350

10

10

0

ýtyĜka

1999

1740

15,8

9,5

6,3

Wastl

2000

1770

17,5

17,5

0

Dobronín

1999

900

5

5

0

Zadní Chalupy

2001

1695

11

11

0

21

Rokyta

2001

3404

54

51

3

31

Beranky

2001

3460

59

55

4

135

Františkov

2000

1400

6,5

6,5

0

10

Špiþák

1999

1200

8,4

8,4

0

88

BĜezová Lada

2000

1720

15,8

10

5,8

60

Obecní les

2001

1072

7,5

7,5

0

51

Planýrka

2000

860

4,2

4,2

0

21

Kostelní

2000

1000

5

4,5

0,5

4

Huþinka

2001

1377

11

11

0

5

U Herciána

1999

1100

5,07

4

1,07

56

24048

235,8

215,1

20,67

586

Celkem

Autor:
Ing. Adam Jirsa
Správa NP Šumava
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