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Vážení myslivci a přátele myslivosti,
letošní myslivecká konference opět přispěla ke zvýšení odbornosti v aktuálních tématech. Jednou ze
zajímavých přednášek byla přednáška pana Mgr. Vladimíra Bádra, PhD., soudního znalce v oboru Lesní
hospodářství – odvětví Myslivost, který se zabýval odhadem a přesným stanovením věku dospělé černé
zvěře s poznámkami k dosahovaným bodovým hodnotám zbraní kňourů. Další jeho poutavou
přednáškou byla přednáška na téma osteologická preparace trofejí, správný postup a rozbor častých
chyb. Tyto dvě přednášky byly doplněny dalšími aktuálními přednáškami od Ing. Františka Havránka
CSc., z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, který se zabýval chovem zajíců a vše co
s tím souvisí a dále stále aktuálním tématem o Africkém moru prasat.
Byl také vyhlášen již 2. ročník ankety „Osobnost Libereckého kraje v myslivosti“. Smyslem této
ankety je veřejně vyslovit ocenění za aktivity v oblasti myslivosti, které chce Liberecký kraj podporovat.
Jedná se zejména o intenzivní činnost v oblasti péče o přírodu, o zvěř a les, o oblast výchovy a vzdělávání
dětí a mládeže, o oblast výzkumu a propagaci v myslivosti. Dále za podání mimořádných výkonů nebo
dosažení významných úspěchů v oblasti myslivosti, za činnost představující pro Liberecký kraj popř.
celou Českou republiku výjimečný přínos, za celoživotní dílo v oblasti myslivosti či zkvalitnění
vzdělávacího systému v myslivosti. Osobností 1. ročníku této ankety se stal pan Roman Provazník,
známý šperkař, medailér a myslivec.
Věřím, že jak setkání, tak konference, jsou přínosem pro Vaši další práci. Jako radní kraje, pověřený
řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, se s Vámi rád setkávám a i nadále
Vám budu nápomocen při řešení Vašich případných problémů.
Těším se na další spolupráci.
Jiří Löffelmann
člen rady kraje, pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
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Anketa „Osobnost Libereckého kraje v myslivosti“ – 2. ročník
Zuzana Wudyová
Liberecký kraj pořádá každoročně Mysliveckou konferenci. V roce 2017 byla jednou
z přednášek „Vzpomínka na osobnost prof. Javůrka a jeho působení v našem kraji“. Přednáška
seznámila přítomné v průřezu s celým životem pana prof. Javůrka. Při této příležitosti bylo
navrženo založit tradici ocenění osobnosti našeho kraje, která se nějakým způsobem zasloužila
o rozvoj myslivosti, a to na pozadí tak významné osobnosti, jako byl pan prof. Javůrek, kterému
byla 20. dubna 2013 před obecním úřadem Frýdštejn odhalena pamětní deska. Jednalo se
bezesporu o příkladný návrh, jak ocenit ty, kteří se podílí na rozvoji myslivosti a touto cestou
jim poděkovat.
Na základě tohoto návrhu byla v roce 2018 vyhlášena anketa „Osobnost Libereckého kraje
v myslivosti.“ Smyslem této ankety bylo ocenit za aktivity v oblasti myslivosti, zejména se
jedná o intenzivní činnost v oblasti péče o přírodu, o zvěř a o les, o oblast výchovy a vzdělávání
dětí a mládeže, o oblast výzkumu a propagaci v myslivosti. Dále za podání mimořádných
výkonů nebo dosažení významných úspěchů v oblasti myslivosti, za činnost představující pro
Liberecký kraj popř. Českou republiku výjimečný přínos, za celoživotní dílo v oblasti
myslivosti či zkvalitnění vzdělávacího systému v myslivosti.
V průběhu měsíce ledna je anketa vyhlášena. Nominovaná osoba musí být starší 18 let a mít
trvalé bydliště na území Libereckého kraje. Návrh může podat každý občan Libereckého kraje
starší 15 let, dále zájmové organizace, kluby, spolky, školy se sídlem v Libereckém kraji, a to
v průběhu měsíce února. Poté v březnu zasedne komise složená ze zástupců všech 4 okresních
mysliveckých spolků v Libereckém kraji (Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec a Semily) a ze
zástupců Libereckého kraje, která vybere „Osobnost“. Vyhlášení „Osobnosti“ se uskuteční na
Myslivecké konferenci, která se v letošním roce koná dne 23.3. 2019 v budově Libereckého
kraje. V době psaní tohoto článku nebyla „Osobnost“ ještě známa. „Osobností“ prvního ročníku
této ankety se stal pan Roman Provazník, známý šperkař, medailér a myslivec. Ocenění, které
vytvořil pan Milan Choutka, Atelier Glass Liberec, si převzal osobně.
Ing. Bc. Zuzana Wudyová
státní správa myslivosti, Krajský úřad Libereckého kraje
zuzana.wudyova@kraj-lbc.c
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Osteologická preparace trofejí
správný postup i rozbor častých chyb
Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
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Mnozí myslivci často podléhají sebeklamu, jak dobře zvládají osteologickou preparaci trofejí.
Ba co více, nezřídka se někteří považují ve věci za odborně vzdělané a tudíž i způsobilé šíření
osvěty. Úroveň osteologických preparací přitom snadno zjistíme na každoročních
chovatelských přehlídkách trofejí – jen zlomek vystavených exponátů snese tvrdší měřítko.
Mnohde by organizátoři ChPT rádi lovcům pomohli. Jednou formou bývá uspořádání
přednášky či semináře na dané téma, jinou je upozornění na špatnou preparaci přímo v tištěném
katalogu trofejí. Ano, opakovaně vídáme poznámky „špatná preparace“ nebo i sloupec se školní
klasifikací „od 1 do 5“ u všech předložených trofejí.
V našem příspěvku bychom chtěli uvést správný postup preparace s důrazným upozorněním
na často opomíjená, přitom však zásadní místa častých chyb. Považujeme za neodmyslitelné,
aby čtenáři plně chápali principy a nezbytnou posloupnost prováděných úkonů.
Osteologická preparace, neboli kostrování v širším smyslu slova, bývá standardně dělena na
zpracování celých koster či pouze lebek. Postupy jsou v obou případech podobné, v naší
přednášce se můžeme zaměřit na mnohem běžnější zpracování samotných lebek.
1/ Prvním krokem vždy musí být očištění lebky: stažení kůže z hlavy, odstranění mozku,
velkých svalových partií a očí. Vše za syrova. Mozek rozmělňujeme vhodnou pomůckou
(zahnutý drát, dřívko, malá kávová lžička) zásadně přes týlní otvor. Nikdy se žádná část lebky
neodřezává. Zbytky mozku se vypláchnou proudem studené vody. Při odstraňování svalů
z povrchu lebky dbáme velké opatrnosti, abychom kost zbytečně nepořezali a nepoškrábali. Bez
problémů odstraníme svaly na dolní i horní čelisti. Zvýšenou pozornost věnujeme místům
s přítomností drobných kostí. Není přijatelné vylamovat nosní skořepy, otvory v lícních
kostech, ani odstraňovat bubínkové části spánkových kostí. Oční bulvy vytlačujeme odspodu
jařmového oblouku poté, kdy jsme přeťali očnicové svaly a zrakové nervy. Nezřídka musíme
zachraňovat parakondylové výběžky týlní kosti, jež jsou ulomeny buď při oddělování hlavy od
zbytku trupu, jak se lovci-začátečníci snaží špatně uříznutou hlavu „ukroutit“, nebo dochází
k jejich poškození při nešetrné přepravě.
Veškerá, i ta nejjemnější, kostní tkáň má být plně zachovaná – lebka co nejúplnější!
2/ Odkrevňování navazuje hned na předešlý bod. Cílem je odstranit, vyluhovat, veškeré krevní
barvivo z drobných cév uvnitř kostí. Optimálním postupem by sice bylo ponechání v proudu
tekoucí vody, ale většinou jsme nuceni k odkrevňování v nádobě, kde tedy alespoň co nejčastěji
vodu měníme a lebku máme umístěnu nade dnem (proti zpětnému vsakování již vyplavených
krevních buněk). K dobrému odkrevnění nestačí pár hodin, voda se přestane barvit do růžova
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nejdříve po 3 dnech. To již, podle teploty, započala macerace doprovázená hnilobným
zápachem. Odkrevňování přesto vynechat nelze – červené barvivo ponechané v krevních
kapilárách plochých kostí by neumožnilo dokonalé vybělení lebky. Pro zrychlení postupu lze
do roztoku přidat cca 1% kuchyňské soli, tělní tekutiny budou vytahovány (i s erytrocyty
obsahujícími hemoglobin) z kostí lépe.
3/ Kostrování, v užším smyslu slova, znamená odstranění veškerých zbytků svalstva a vaziv.
Zde máme na výběr dva základní postupy.
a/ Jedním je biologická macerace, tj. odehnívání, a druhým dosažení lepší odlučnosti měkkých
tkání od kostěných pomocí varu. Obě možnosti mají své velké přednosti i nevýhody.
Nedostižnost macerace oceníme především při preparaci malých lebek, řekněme všeho do
velikosti srnce. Není podstatné, zda jde o lebky savců či ptáků. Při odehnívání se sice rozvine
silně nehygienické a infekční prostředí, ale činnost obrovského množství rozkladných bakterií
zajišťuje produkci lipo- a proteolytických enzymů, což má zásadní význam při degradaci tuků
a bílkovin přítomných v kostech. Tyto jsou rozloženy, bakteriemi vstřebávány, nebo alespoň
při odmašťování (v následné fázi) snadno vyplavitelné z kostí. V dřívější literatuře (např.
Štěpánek, 1938) se rozlišovala macerace ve studené a v teplé vodě. Rozdíl byl pouze v rychlosti
odbourání tkání – voda teplá až 40˚C proces odehnívání pochopitelně výrazně uspíšila. Pomocí
obr. 1, 2 a 3 demonstrujeme preparaci drobné lebky pěvce a plné zachování jemných kostních
tkání u dvou savců.

Obr. 1: preparace drobné ptačí lebky – jiřička obecná
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Obr. 2 a 3: nosní skořepy v lebkách jezevce a srnce

Biologickou maceraci je možné provádět pouze v hospodářských, nebytových, dobře
větraných prostorách. Lebky bývají celé potopeny ve vodě a plastové či skleněné nádoby
překryty víkem. Podle okolní teploty probíhá macerace pozvolna nebo rychleji. Pokud by tímto
způsobem byly zpracovávány lebky zvěře parohaté, zmiňovaní srnci, je nezbytné zajistit lebku
proti překlopení (v důsledku rozvoje plynů v mozkovně). Parožní část, jež by se dostala do
roztoku, by podléhala účinku bakterií a organický pigment doznal újmy. Průběžně kontrolujeme
úroveň hladiny roztoku – nemůžeme nechat část lebky na suchu. Při manipulaci se vzorky
kostrovanými macerací užíváme gumových rukavic – riziko infekce je značné!
Přesto, že na přednášce demonstrujeme i velké lebky (dospělé prase) zpracované tímto
způsobem a je doložen dokonalý výsledek preparace, nelze postup doporučit skrze opravdu
dlouhou dobu macerace (až 3 měsíce) se všemi průvodními nepříjemnými jevy.
b/ Varem můžeme zajistit odstranění svalstva i vazivových částí a to hygienicky, v krátkém
časovém úseku; nevýhodou však je jednak nabourání (rozvaření) jemné kostní tkáně a dále
vysrážení lipoproteinů uvnitř kostí, což znemožní jejich snadné vyplavování do odmašťovacího
roztoku. Kostrování varem je určeno na větší objekty – veškerou parohatou a rohatou zvěř.
Vodní lázeň určená k vaření nemá být vylepšována žádnou přísadou. Najdou se ovšem
myslivci, praktikující spojování kroků vaření a odmašťování v jeden. Přidávají tedy do vody
sodu nebo prášek na praní a s tímto lebku vaří. To je chyba. Při odmašťování, viz níže, nesmíme
přesáhnout 80˚C, proto je kombinace varu a odmašťování vyloučena. V případě jelenovitých
ponecháváme parohy nad vodní hladinou a měli bychom vhodným způsobem chránit zbarvení
růží před působením horkých par. Dbáme, aby lebka byla při vaření stále ponořená až těsně pod
11

růže. Odebíráme z hladiny směs vyvařeného šumu a tuku, jinak by měl tendenci zasakovat do
čelních kostí a pučnic. Průběžně ověřujeme míru uvaření měkkých tkání. Doba varu je
individuální podle velikosti lebky a stáří kusu. Platí, že nesmíme žádné lebky zbytečně převářet.
Postačí dosažení takového stadia, jež nám umožní následné obrání svalstva a vaziva; případné
velmi drobné zbytky budou odstraněny při odmašťování. Vařit raději méně než více. Pravdivá
je zkušenost praktiků, kdy krátce po prasknutí blanitých tkání na povrchu nosních a čelní kosti
může být var ukončen. Lebky dutorohé zvěře nelze zpracovávat odehníváním, ale vždy pouze
varem. Vařeny musí být i počáteční úseky rohů, jinak bychom je nemohli stáhnout z kostěných
násadců. Toto jde nejlépe tak, že jeden roh přišlápneme k zemi a druhý tahem ve směru podélné
osy rohu strhneme. Při dosažení žádoucího uvaření lebku vyjmeme z vařící vody, ponoříme do
čisté horké vody a necháme vychladnout. Poté ji dočistíme kartáči.
Ať již při maceraci nebo varu se nikdy nesnažíme násilně mechanicky rozrušovat jemné
kostěné útvary, naopak je chráníme! Když nepostačilo několikeré zvednutí trofeje a zpětné
ponoření do vody k vyplavení tkáňových výstelek nosních dutin, ponecháme jejich osud do
následující fáze. Připomínáme to proto, že některé dřívější a jinak vcelku dobré lit. zdroje (např.
Macourek a kol., 1980) doporučovaly odstranění obsahu nosních dutin peanem. Správné to
není. Naproti tomu se můžeme pokusit vydrátkovat všechnu měkkou tkáň z dutiny kostí dolní
čelisti. Tyto jsou robustní a nehrozí jejich poškození.
Zásadní operací zakončující fázi kostrování je vynětí všech zubů z lebky, resp. sběr všech
samovolně vypadlých při maceraci. Z čerstvě uvařené lebky jde zuby vyjmout snáze.
Pomáháme si zastrčením menšího šroubováku mezi jednotlivé dentes a jeho stranovým
pootočením, případně podebráním zubů mezi kořeny. U hodně rozbíhavých kořenů nám však
nezbývá než je z vnitřní strany (jazyková potažmo patrová) přetnout drobným diamantovým
kotoučkem. Zuby vypereme v teplé vodě s přídavkem detergentu (jar) a necháme usušit.
Vynětím všech dentes máme nejlepší jistotu ochrany povrchového pigmentu před degradací
v následujících pracovních kocích. Pěkné zbarvení chrupu je samozřejmě přítomno u
býložravců a všežravců. Ovšem nejde pouze o otázku estetickou. Zubní sklovina bývá
působením odmašťovacích a bělících prostředků mnohem křehčí, praská, případně u šelem
pukají špičáky i další zuby.
Krom toho po odstranění zubů se dostane odmašťovací roztok do zubních alveol a tím i lépe
odmastí čelistní kosti.
4/ Odmašťování je krok myslivci stále velmi podceňovaný. Dodnes je řada lovců přesvědčena
o dostatečném účinku několika kapek jaru, jež přidají do vody již při vaření lebky. Jiní nepátrají
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po principu odmaštění kostí, tento krok zcela opomíjejí nebo vůbec neodlišují slova „odmastit“
a „vybělit“.
K odmašťování zásadně preferujeme sodu. Soda, též „soda na praní“ neboli uhličitan sodný
Na2CO3 je v bezvodém stavu bílý prášek. Tehdy bývá označovaná jako kalcinovaná nebo
„lehká soda“. Ve vodě se snadno rozpouští, vodný roztok má zásaditou reakci, neboť probíhá
hydrolytické štěpení a svojí podstatou je Na2CO3 solí silné zásady a slabé kyseliny. Krystalizací
může vznikat nejdůležitější hydrát sody – dekahydrát Na2CO3.10H2O, neboli krystalová
(krystalická), těžká, soda a i v této podobě se běžně prodává. Podstata odmašťovacích
schopností sody tkví v pH roztoku: 8 a vyšší.
Pro myslivce je podstatnou informací, že lebky mají být odmašťovány 5% roztokem bezvodé
sody Na2CO3, tedy do 1 litru vody patří 50 gramů. Pokud bychom měli k dispozici krystalickou
sodu Na2CO3.10H2O, pak účinné látky je v ní jen 37% (molární hmotnost Na2CO3 činí 106
g/mol; podíl vázané vody potom 180 g/mol) a tudíž stejný roztok získáme rozpuštěním 135 g
této těžké sody v 1 litru vody. Při odmašťování nesmí teplota lázně stoupnout nad 80˚C.

Obr. 4: Maloobjemová balení kalcinované (300 g, 400 g) a krystalické (1 kg) sody

Ekonomicky nejvýhodnější variantou je nákup 25 kg pytlů kalcinované sody, což přijde na
300-350 Kč (1 kg/12-14 Kč). My například nakupujeme ročně několik takových balení a po
našem vzoru tak nyní už činí i řada mysliveckých spolků. Odmašťování lebky srnce může
probíhat v cca 1,5-2 litrech roztoku (= 150-200 g sody), u velkých jeleních lebek ve 20 litrech
(= 1 kg sody). Jinak jsou v prodeji malá balení téže sody sloužící ke změkčování vody při praní.
Produkty 300 a 400 g jsou k dispozici v kalcinované formě, 1 kg balení jako krystalická soda.
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Důležité je provádět odmašťování ve smaltovaných nebo pozinkovaných nádobách, ne
v hliníkových hrncích (v těch jsme mohli lebky pouze vařit).
S lebkou hýbeme – střídavým zvedáním a spouštěním se kolem kostí mění opotřebovaný
roztok za čerstvější. Volba úrovně odmaštění (doby odmašťování) je tím, co nabudeme jedině
praxí. Lebky jsou utvářeny pochopitelně tak, že síla (tloušťka) kostí je velmi nerovnoměrná.
Jemné kůstky budou již dávno odmaštěné, zatímco v případě silných kostí došlo k vyplavení
mastných substancí jen z povrchové vrstvy nebo do hloubky několika málo milimetrů. U
jemných kostí by potom nepřiměřeně dlouhým působením sody hrozil rozpad tkáně, zvláště
byla-li kost převařená; zatímco v zesílených partiích lebky mastnota zůstává a po čase (třeba až
po několika měsících) dosáhne vzlínáním povrchu kosti. Pokud jsme kostrovali varem, tak
přirozeně došlo v houbovité resp. trámčité kosti k vysrážení lipoproteinů a tyto jsou mnohem
hůře vyplavitelné do roztoku sody, než kdyby byly rozrušené účinkem bakteriálních enzymů
při odehnívání (maceraci). Na paměti musíme mít fakt, že odmašťovací roztok sody vesměs
nevytváří vrstvu mastnoty na hladině. Mastné substance se váží přímo v roztoku a tím se
původně slabě mléčné zakalení mění na žluté až světle hnědé. Pokud na lebkách po vaření
zůstalo mnoho svaloviny a vaziv, potom se tyto tkáně též rozpustí a roztok může být až středně
hnědý.
Odmaštěnou lebku opláchneme důkladně horkou vodou a necháme v ní vychladnout,
případně ihned přistupujeme k fázi bělení.
Pozn.: Odmašťování organickými rozpouštědly typu čistého technického benzínu,
tetrachlorethylenu (syn. perchlorethylen) a tetrachlormetanu, jež se před řadou desetiletí
užívaly ve speciálních zařízeních (odmašťovacích aparátech) v muzeích, je dnes lidem
neznámé. Daným způsobem se odmašťoval výlučně suchý osteologický materiál.
5/ Bělení. I v této fázi dochází k chybám – zejména je užíván mnohem silnější roztok, než je
nezbytné. Prodávaný koncentrovaný 33-35% peroxid k bělení lebek nepoužíváme, neboť
působí jako žíravina a poškozuje povrch kostí. Myslivci přesto tak činí – lebku potřou právě
koncentrovaným peroxidem a vystaví na slunce nebo k sálajícímu teplu radiátoru. Obojí je
nesprávné, byť je pravdou, že silný peroxid dokáže svými oxidačními vlastnostmi rozložit i
povrchovou mastnotu a s tím je při tomto způsobu též kalkulováno. Pokud byla těžce podceněna
fáze odmaštění a kost jeví od prvopočátku mastně-voskový povrch, potom dojde užitím
neředěného peroxidu ke krátkodobému efektu odstranění mastnoty s vybělením, ale časem
samozřejmě vzlínají další tukovité látky a nepěkný stav lebky je zpět.
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My patříme k zastáncům užití slabého cca 3-5% roztoku peroxidu vodíku ve vodě a k technice
ponoření celé lebky, bez zubů, do roztoku. Námitku velké spotřeby peroxidu vyvracíme snadno
konstatováním, že není vůbec potřeba 20 litrů nálevu na jelení lebku. Tuto umístíme do vysoké
plastové nádoby a všechny prostory se snažíme vytěsnit různě velkými (2litrovými, litrovými
a půllitrovými) PET láhvemi naplněnými teplou vodou. Pro nálev s peroxidem tak zbývá např.
jen kolem 8-10 litrů prostoru a při ředění 1:6 až 1:9 je spotřeba peroxidu cca 1-1,2 litru. Případně
děláme lebek více najednou a celý prostor je vyskládán. Koncentrovaný peroxid nakupujeme
v 10litrovém balení za 300-350 Kč. Aby myslivec nemohl obětovat 30-40 Kč na vybělení
trofeje jelena by bylo úsměvné.
Výhodnou modifikací je bělení za tepla, při 40-50˚C. Nejde nám jen o rychlost bělení – toho
bychom docílili i zvýšením alkality roztoku peroxidu přídavkem 5ml čpavku NH3 (24%
čpavkové vody) na každý litr nálevu nebo podobně 5ml 10% NaOH. Při vyšší teplotě je jiné
povrchové napětí na všech kostech a případná, byť zcela nepatrná, balastní hmota zbývající
v trámčité kostní tkáni se rozkládá účinkem peroxidu snadněji. Nemusíme se obtěžovat
zahříváním peroxidového vodního roztoku na sporáku – postačí, abychom při mísení roztoku
rovnou napouštěli horkou vodu z bojleru nebo i přidali několik objemů vroucí vody
z rychlovarné konvice. Teplou vodou naplněné PET láhve roztok neochlazují, a poněvadž
k vybělení dojde v řádu 1-2 hodin, teplota jen pozvolna klesá k pokojové. Kontrolujeme, zda
pěna tvořící se na hladině nedosahuje úrovně růží parohu. Bělení nemá probíhat zbytečně
dlouho. Ponoření ve slabém peroxidu kost příliš nepoškozuje, v silnějším však dochází
k nadbytečnému vyplavování vápníku. Po vytažení lebky z bělící lázně by vždy mělo dojít
k dobrému opláchnutí horkou vodou a sušení volně v proudícím vzduchu. Přímý sluneční svit
ani sálavé teplo nejsou vhodné – vysušují lebku příliš rychle, pnutím kostí se některé rozestupují
(např. nosní a lícní) a na jiných mohou zbytečně vznikat drobné ruptury.
Řada myslivců je přesvědčena o zázračných speciálních přípravcích určených přímo k bělení
trofejí. Někteří též velebí přípravky na praní prádla. K tomu je třeba říci, že obsah všech těchto
výrobků je shodný – základem je soda. V případě pracích přípravků užívaných na bílé prádlo
k tomu ještě perkarbonát sodný Na2CO3.1,5H2O2, tedy desinfekční bělidlo, jež se během praní
rozkládá na své základní složky – sodu a peroxid (perkarbonátu se také říká soda obohacená
kyslíkem). Uvolněný peroxid má samozřejmě ony bělící účinky. Rozklad perkarbonátu ovšem
běžně probíhá až při teplotě 60˚C, pro praní při nižších teplotách je proto nezbytný aktivátor
TAED (tetraacetylethylenediamine). Ponecháváme na každém jednotlivci, zda si chce kupovat
shodné účinné látky za 10-20 Kč/kg a nebo potřebuje mít při zpracování lebek pocit velkého

15

odborníka pracujícího se „speciálním přípravkem na bělení trofejí“ např. za 170 Kč/0,5 kg resp.
290 Kč/1 kg.
6/ Konečná úprava lebky spočívá v usazení všech dentes a v definitivní povrchové úpravě
kostí. Je třeba předběžné zkoušky, zda půjde všechny zuby dobře vsadit. Také si je poskládáme
do zubní řady. V případě potřeby musíme konce kořenů zabrousit či zaříznout. Do zubní jamky
dáváme malé množství lepidla a zuby vmáčkneme. Lepidlo volíme takové, jež dobře imituje
kostní tkáň – je bílé a není lesklé. To pro případy drobného přebytku kolem zubu. Nám se
dlouhodobě osvědčil Pattex Super Fix prodávaný v tubě s obsahem 250 g (cca 135 Kč). Tímto
též v případě potřeby lepíme vlastní kostní tkáň.
Povrchová úprava lebky představuje vyrovnání drobných nerovností, puklin a drsného
povrchu kostí. Často nebývá ani nutná. Když k ní přece přistoupíme, děje se tak pomocí plavené
křídy rozpuštěné v denaturovaném etanolu. Jako plavená křída je označován velmi jemný
prášek uhličitanu vápenatého CaCO3. Roztok je vetřen na příslušná místa a po vyprchání lihu
přeleštěn jemným hadříkem. Dříve se užívalo též tzv. vídeňského vápna, což představuje
obdobně jemnou substanci – směs mletého oxidu hořečnatého MgO a oxidu vápenatého CaO.
Lebky nikdy nepřestříkáváme žádnou barvou ani lakem.
Drobné, ale též větší vzácné lebky mají být ukládány do kartonových krabic (boxů) k zajištění
trvalé ochrany.
Vyráběny mohou být na míru, vyloženy naspod a ve víku poreténem, do nějž si lebky samy
vymáčknou prolisy bránící volnému pohybu.

Obr. 5 a 6: zachovaný pigment zubů - dolní čelisti prasete a medvěda
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Preparace zbraní černé zvěře
Tento druh osteologické preparace řadíme zvlášť – od běžné preparace lebky se liší.
Preparace začíná varem příslušných částí lebky. Po cca 1-1,5 hod. lze zbraně vyjmout. U
kňourů mladších 3 a půl roku jsou páráky uvolněny tlakem na špičku – zasunuty více do čelisti,
až se bázemi opírají o kostěnou přepážku, na níž je též ukotvena růstová papila. Následně se
snažíme opatrně zvětšit zubní alveolu odštípáním části kosti a zbraně lončáků a mladých kňourů
vytáhnout. Prostrčení zbraní směrem opačným nemusí být úspěšné ani při příčně přeřízlé čelisti
– ne vždy je kostěná přepážka tak jemná, aby se varem zcela rozrušila, a ne vždy je vnitřní
prostor v čelisti tak prostorný, aby umožnil vytlačení obloukovitých páráků. Naproti tomu u
kňourů starších 4 let bývá šířka zubu na bázi sice širší oproti místu pod obrusem, ale v rozsahu
menším než tvoří síla vazivové pochvy obepínající špičák. Ta se při povytahování zubu může
shrnout a párák vyjmeme směrem dopředu.
S klektáky takové potíže nemáme.
Vnitřní měkkou tkáň ze zbraní snadnou vypláchneme resp. za pomoci drátu vytáhneme a zuby
očistíme od vaziva kartáčem. Vnitřek zubů potom má být odmaštěn tamponem smočeným v
tech. benzínu, acetonu nebo čpavkové vodě, aby dobře přilnula výplňová hmota.
K vybělení (a též částečnému odmaštění) lze, v tomto jediném případě, doporučit
koncentrovaný peroxid. Zuby do něj na několik minut namočíme, avšak pouze v úseku od báze
po místo cca 1,5 cm pod obrusem. Nezapomínejme, že peroxid bude trochu vzlínat. V žádném
případě nesmí být peroxidem zasaženo tzv. pálení!
Po vybělení zuby opláchneme vodou a necháme nezbytnou dobu oschnout. Nikdy ne na
topení, ani na slunci – k podélnému prasknutí by mohlo v takovém případě dojít už za pár hodin.
Vnitřní prostor zubů vyplníme vhodnou pryskyřicí. Dříve to býval výrobek s názvem
Dentakryl, metylmetakrylátová licí pryskyřice, ale viděli jsme mnoho prasklých zbraní, kde
dentakryl udělal pouze kopii vnitřního prostoru a k zubní tkáni dostatečně nepřilnul. V tomto
ohledu bývávala lepší truhlářská lepidla, např. polyvinylacetátové disperzní lepidlo Dispercoll,
ovšem to se muselo skrze velkou míru smršťování (a tvorbu bublin) plnit postupně řadu dnů.
Další lepidla měla příliš tuhou, pastovitou, konzistenci a zbraně se jimi hůře plnily. Současná
novější řada epoxidových pryskyřic, například s označením Biresin, se vyznačuje mnohem
lepší adhezí ke všem možným materiálům včetně zuboviny (dentinu). Lze je také koupit v čistě
bílé barvě a to je pro výplně zbraní kňourů nejlepší.
Vylitím zbraní však péče o trofej nekončí. Je zcela nezbytné průběžně ošetřovat povrch
zbraní, neboť sklovina je porézní a právě tudy, zvenku, dochází k vysychání zubů. Sama
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sklovina tvořená krystaly hydroxyapatitu sdružených do tzv. sklovinných prizmat podléhá
vnitřnímu pnutí, v místech hran páráků je zesílená a právě odsud má tendenci se odštěpovat či
přímo vystřelovat malé úštěpky. Stejně tak zubovina (dentin) může praskat. K maximálnímu
omezení těchto nežádoucích jevů má být povrch zubu ošetřen vosky, jež uzavřou mikropóry ve
sklovině. Bývají to přípravky s obsahem včelího vosku, případně též karnaubského palmového
vosku, nejčastěji vosky určené k ošetřování dřevěného nábytku. Nejedná se o žádné nové
poznatky, v minulosti se užíval stejně dobře parafín rozpuštěný v xylenu. Ovšem musel být
skutečně používán na povrch zubů a ne jen vylívat voskem vnitřní dutinu zubů. K tomu velmi
záleží na relativní vlhkosti prostor, kde je trofej černé zvěře vystavena.

Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
soudní znalec v oboru Lesní hospodářství – odvětví Myslivost
badr.vladimir@seznam.cz
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Odhad a přesné stanovení věku dospělé černé zvěře
s poznámkami k dosahovaným šířkám páráků kňourů
Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
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V průběhu roku 2018 probíhalo v celé republice celkem 38 školících akcí nazvaných „Odhad
a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře“. Jednalo se o projekt Českomoravské
myslivecké jednoty podpořený Ministerstvem zemědělství. Určen byl přednostně členům
hodnotitelských komisí pracujících při Okresních mysl. spolcích na chovatelských přehlídkách
trofejí, ale na jednotlivá školení bylo možné přizvat i další členy ČMMJ – do vyčerpání kapacit
přednáškových prostor. Celkový počet posluchačů dosáhl 1.200 osob. Semináře byly
šestihodinové, powerpointové prezentace podporované osteologickým materiálem a publikací
(Bádr, 2018). Jedním z pěti probíraných druhů bylo prase divoké.
Mezi účastníky školících akcí vzbudila část věnovaná kňourům a bachyním mimořádný ohlas.
Souviselo to především s předložením velkého množství zcela nových informací získaných
přesným laboratorním stanovením věku více než 300 kusů dospělé černé zvěře. V citovaném
tištěném zdroji jsme věku prasat věnovali 28 stran textu a obrazových příloh. S výjimkou dvou
stran (a/ textová resp. tabulková strana s vývojem chrupu černé zvěře, b/ fotografická příloha
neúplných chrupů do stáří 24 měsíců) zbývající rozsah akcentoval výlučně věk zvěře dospělé.
Ani tak nebyla problematika plně vyčerpána.
Cílem nyní předkládaného příspěvku je shrnutí hlavních postupů (návodů) k co možná
nejpřesnějšímu odhadu věku ulovených kusů – to za podpory údajů z naší publikace. Mimo to
se pomocí konkrétních případů pokusíme doložit okolnosti růstu zbraní kňourů, zvláště šířky
páráků, jež bývá pro celkovou bodovou hodnotu dle CIC metodiky zásadním parametrem.
Možnosti přesného laboratorního stanovení věku prasat
Laboratorní stanovení věku kňourů a bachyní je možné provádět technikou obdobnou
Mitchellově metodě. Je tudíž založena na odečítání vrstev sekundárního cementu na kořenech
zubů resp. častěji z prostoru mezi kořeny premolárů a molárů. Zpracování vzorků je ovšem
mnohem náročnější než např. u jelenů a v žádném případě to nezvládne laik. Hlavním
negativním faktorem v případě prasat zůstává množství tukovitých látek vzlínajících při
vyváření z čelistní kosti přímo do sekundárního cementu. Práci dále ztěžují odlišnosti
v přechodu letního a zimního metabolismu – oproti jelenovitým a turovitým jsou rozdíly mezi
oběma protipóly razantně zmenšeny. Nesmíme zapomínat, že prase je všežravec. Dále
přistupuje skutečnost, že u prasat neprobíhají hormonální změny, z nichž vycházejí nejen
pravidelné cykly parožení, ale pochopitelně též změny v transportu iontů cévním řečištěm. Není
potom divu, že si s laboratorním určováním věku divočáků neporadilo zrovna mnoho osob.
V německé literatuře např. nalezneme zmínku o neúspěchu prof. Reumutha v roce 1960, jež
vrstevnaté struktury sice pozoroval, ale přesného rozlišení nebyl schopen. Stejně tak nám jsou
20

známy bezvýsledné pokusy některých našich odborných pracovníků. Pozitivních výsledků
dosáhl až Ueckermann (1977 a 1981), který sledoval ukládání sekundárního cementu mezi
kořeny M1 stoličky. K počtu zjištěných vrstev přičítal půl roku, než tento zub vyrostl. Ještě před
ním zkoušel zpracovávat chrup kňourů na Slovensku Hell (1976). Uvádí, že nejvýraznější
vrstvy cementu zjistil na řezácích I1 a I2. Řezy vedl příčně, přibližně v polovině délky celého
řezáku. Nakonec se mu pro determinaci věku zdál výhodnější druhý řezák. Volí přičítací
koeficient „+ 1,5 roku“, neboť zub dorůstá v 18 měsících.
My užíváme jak Hellův tak Ueckermannův postup, jež jsme rozšířili (Bádr, 2012) ještě na
poslední premolár a zbývající moláry, obr.1a, b. Kombinace většího počtu zubů vyrůstajících
v různých měsících věku přispívá k přesnosti stanovení. Standardně bývá docíleno stanovení
věku na rok, jde to však i přesněji. Již na tomto místě je třeba sdělit, že u prasat docela často
chybí některé předstoličky a stoličky dosažením věku sedmi let. Tento stav bývá vyvolán
příjmem tvrdé stravy (žaludy, kaštany, různé kosterní zbytky); u jedinců chovaných v zajetí se
s tím setkáváme mnohem méně. Kusům z volnosti ve věku nad 15 let, a i takové mezi našimi
vzorky nalezneme, často chybí podstatná část nebo i celá zubní řada. Tehdy býváme odkázáni
na determinaci z kořenových partií řezáků, avšak protože jsou to zuby s prodlouženou dobou
růstu (semihypselodontní, viz níže), nelze z nich věk stanovit tak přesně jako z ostatních.
Jedinými, ze kterých nelze věk laboratorně zjišťovat nikdy, jsou špičáky kňourů.

Obr 1a, b: Průřez M3 stoličkou – kňour 10 let
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Nepoužitelnost Brandtových indexů
Již dříve (Bádr a Brožovský, 2012a) jsme detailně rozebírali originální práce Brandta (1961
a 1965). Také v knižní publikaci (Bádr, 2018) vytvořené pro školení je rozsáhlým způsobem
doložena neplatnost Brandtova indexu a objasněno, co všechno neodpovídá reálně zjištěným
hodnotám.
Skrze vysvětlení změn měřených parametrů páráků zavedl Brandt pojem „das Idealgewehr“
– ideální párák. Uvedl, že tento by samozřejmě nemohl za běžných okolností vůbec existovat.
Také nemá sloužit k odhadu věku, ale k pochopení změn proporcí (délka, šířka, roční přírůstek
a naopak roční úbrus) a nutnosti vnímat kontinuitu vývoje spodních špičáků. Ostatně každý
následující rok začíná na tom, co vyrostlo v letech předešlých a tak ani nejsou možné nějaké
prudké změny. V neposlední řadě právě při takovémto idealizování Brandt počítal růstové
křivky a stanovoval „růstové faktory“ pro dosaženou šířku páráků v jednotlivých letech
odhadovaného stáří. Nakonec, po zohlednění svých vzorků i závěrů předchůdců vytvořil
indexy. Nejlépe vše charakterizuje obr. 2.

Obr. 2: Růst tzv. ideálního páráku podle Brandta (1965)
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Obrázek se zdá na první pohled složitý, pro lepší orientaci si dovolujeme úpravu – jako příklad
zvýraznění páráku 5-6letého kňoura.
Je ukázán celkový přírůstek páráku – kdyby nebyl obrušován klektákem, tak by do
Brandtových hypotetických 20-21 let stáří kusu dosáhl více než jeden a půl kruhu.
Brandt neměl při svém zkoumání k dispozici prasata značená – skutečný věk předem
v žádném případě neznal. Počet jeho vlastních vzorků je neznámý, což je velmi zásadní – není
potom určena výpovědní hodnota čehokoliv. Z jediného grafu s odkazem na konkrétní šetřené
jedince se jeví, že měl kňourů starších dvou let 19 kusů. V textu potom sám uvádí, že mu
chyběly vzorky prasat věku nad pět let. Hodnoty párákových a klektákových indexů (ve
vlastních pracích označované jako Gewehre- und Haderer- „formzahlen“) z velké části
idealizoval. Podrobnosti neuvádí (byť práce z roku 1961 má 23 stran).
V průběhu života kňoura se samozřejmě mění délka i šířka páráku.
Délka páráků
Celoživotní délkový růst nikdo nikdy nezpochybňoval. Různí autoři se liší toliko
v představách, kolik činí roční přírůstek a kolik úbytek úbrusem. Samotný Brandt vyčísloval
rychlost růstu páráků poprvé na přechodu lončák  2-3letý kňour a tehdy má být cca
50mm/rok. Délku zbraní dosaženou do okamžiku prořezávání trvalých špičáků nad úroveň
dásně nijak nekomentuje, ale z tabulek pod grafickým vyjádřením je patrné, že počítal s cca
60mm (110-50=60mm). Samozřejmě dál uvádí známá fakta: k prořezání trvalého špičáku
dochází asi u ročního prasete (v naší literatuře psáno 10-12 měsíců) a za další 4-5 měsíců se
začnou páráky dotýkat s klektáky. Tehdy počíná úbrus. Brandt jej vyjadřuje průměrnou
hodnotou 35mm/rok. Rychlost přírůstku páráků se má podle Brandta snižovat pozvolna, asi
2mm ročně. Ve věku 4-5 let má ještě být 46-47mm a teprve po 10. roce života se má dostat pod
hranici 35mm, což má vést ke zkracování celkové délky páráků. Tím Brandt vysvětloval silné
a krátké zbraně u velmi starých kňourů.
Šířka páráků
Zde je na místě učinit větší seznámení čtenářů s příslušnou literaturou a to chronologicky
s prezentací nejpodstatnějších údajů.
Peyer (1930) uváděl, že nemá z území Německa k dispozici prasata starší 5 let. Vzorky
uvažovaných starších kusů získal z Turecka. Rozpočítal procentické hodnoty podílu nárůstu
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šířky páráků: 2,5letý kňour 50%; 3,5letý 40-30%; 4,5letý 20-10% a 5,5letý 10-0%. Jinými slovy
ve 2 a půl letech by podle něj měly páráky dosahovat zhruba poloviční šířky, jaké mohou
maximálně dosáhnout. Byl to vlastně první doložitelný pokus o zavedení indexů, byť
v pozměněné formě vyčíslení.
Peyer si troufl vyslovit hypotézu, že od osmi let věku již páráky na šířce nenaberou vůbec nic.
Předchozí větu připomínáme proto, že zde se vůbec poprvé objevila hodnota osmi let věku pro
trofejovou zralost kňourů. Peyerův názor byl dle tehdejší německé literatury přijímán rozdílně.
K zastáncům patřili Snethlage a Jaerisch. Oba rozpracovávali teorie zvyšující se šířky čelistí a
tím i umožnění růstu šířky páráků. Posledně jmenovaný se dále vyslovil ve smyslu, že by ve
věku 7-8 let měl párák již mít od kořene ke špičce stejnou šířku. Jistě, i tehdy se nalezly další
úpravy. Tak třeba Bieger vytvořil tabulku s hodnotami šířek pod obrusem a na kořeni páráku a
tvrdil, že je rozdíl, pokud bude posuzován trofejově slabý (malá šířka páráků) a trofejově silný
kňour. Vytvořit souhrnný index na způsob Brandta se mu nezdálo opodstatněné.
Toto vše byly základy, z nichž vycházel Brandt. Peyera (1930), Snethlageho (1933) a
Jaerische (1933) považoval za své učitele, Biegerovi (1935) oponoval. Všichni 3 uctívaní
předchůdci zmiňovali shodně předpoklad nulového nárůstu šířky po osmém roce života kňoura
a tak i Brandt napsal, že maximální šířky je dosaženo ve věku 7-8 let. Peyerova práce byla pro
Brandta motivem k vytvoření indexů, s Jaerischem se dále ztotožnil v názoru na šířkový růst
páráků jen na bázi s postupným posunem, daným délkovým růstem, směrem ke špičce. Ovšem
pozor, Jaerisch to uvedl přece jen rozsáhleji, když uvažoval pro takto staré kňoury dosažení
stabilní šířky zbraní v celé jejich délce!
Ve své první práci Brandt (1961) dovozuje, že při nárůstu šířky výlučně na bázi špičáků a při
růstu 40-50mm párákové délky/rok bude trvat 3 roky, než se posune dané místo z oblasti kořene
až pod konec obrusu.
Brandt zavádí stanovení tzv. růstových faktorů šířky páráku, dnes „indexů“, jako poměr šířky
na bázi k poměru šířky pod obrusem. Postup nazývá „Přepracování Peyer-SnethlageJaerischovy metody“. Uznáním teorie neměnné šířky páráků od osmi let věku konstatuje
nemožnost odhadu kusů ještě starších – nepůjde je nijak odlišit. Párákovému indexu přiřazuje
hodnotu 1,00 a navrhuje psát věk jako „8+“. Pro jednotlivé ročníky věku rozpočítává hodnoty
podle grafického schématu ideálního páráku na 2 desetinná místa.
Brzy zjišťuje nesrovnalosti: jestliže měl být podle Jaerische párák v 7-8 letech stejně široký
od kořene až ke konci obrusu, potom přece musel ve 4-5 letech dosáhnout definitivní šířky na
kořeni? Ovšem růstový faktor, který si vypočetl pro věk 4 roky, mu to absolutně nedovoloval.
Brandt (1965) konstatovat, že až v 6-7 letech může mít párák uzavřen růst šířky kořene a potom
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tedy až v 9-10 letech by měl mít index o hodnotě 1,00. Tato úvaha způsobila, že Brandt
přistoupil na vysloveně pochybný manévr – růstovou křivku rozdělil na 9 stejných částí a pro
tyto „ročníky“ dopočítal čísla indexů. Tak vznikla tabulka hodnot, kterou známe z našich
publikací – byť se stávalo i to, že někteří autoři ještě indexy upravovali podle svých skromných
zkušeností.
Posledním Brandtovým krokem potom byla oprava tvrzení o nemožnosti odhadovat věk nad
určitou hranici – z „8+“ na „10+“.
Po celou dobu žádní kňouři známého věku značení jako selata; mnohem více teoretických
výpočtů než skutečně naměřených hodnot.
Sám Brandt se pokusil odhadnout možnosti přesnosti svoji metody. Kňour podle něj čtyřletý
mohl hraničně dosahovat hodnot párákových indexů typických pro tříleté až šestileté jedince.
Úspěšně neskončily ani pokusy s kombinací párákového a klektákového indexu – k žádnému
zpřesnění nevedly.

Toto vše je v ostrém kontrastu vůči tvrzením v našich monografiích

věnovaných černé zvěři a k obecnému přesvědčení řady myslivců, že Brandtovy indexy jsou
nejpřesnější metodou odhadu věku. Nejsou a být ani nemohou!
Jak je to se skutečným růstem šířky páráků
Obrovskou rozmanitost dosahované maximální šířky páráků znají všichni myslivci. Stačí
pohled do tabulek nejsilnějších světových trofejí a můžeme zjistit, že vůbec největší šířkou
špičáků disponoval kňour ulovený T. Živkovem v Bulharsku roku 1986 – pravostranný párák
dosáhl 38,3mm. Levostranný byl slabší – 35,5mm. Celková bodová hodnota činila 158,2 bodu
CIC a v současnosti jde o druhou nejsilnější trofej na světě. Prvenství drží kňour ulovený J.
Botinem v Maďarsku roku 2003 s bodovou hodnotou 162,85 bodu CIC při šířkách páráků 37,9
a 37,5mm. Skutečný věk těchto rekordních kňourů není vůbec znám – čelisti nebyly uschovány
ani fotografovány. V katalogu trofejí vystavených roku 2000 na výstavě Natura viva v Lysé
nad Labem se můžeme dočíst, kterak je přítomna replika zbraní 158,2 bodového kňoura a že
hodnotitelská komise odhadla stáří kusu na více než 20 let. Tehdejším ověřením u prof.
Hromase bylo zjištěno, že čelist nikdo z hodnotitelů neviděl, věk nikdy určován nebyl a snad
jen skrze ohromující šíři páráků došlo od okamžiku ulovení k představám o mimořádně
vysokém věku kňoura. Že se mohou prasata dožít takového věku je prokázáno – i my známe
kňoura drženého v zajetí více než 23 let a stejně tak bachyni z volné přírody, jež dosáhla věku
22 let. Mimochodem 23letý kus měl šířku páráků jen 23mm, čímž lze zrovna demonstrovat, že
pouhé stáří vůbec nezaručuje silnou trofej. A naopak, na českém národním rekordu, 149,0 bodů
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CIC silném kňouru uloveném T. Vlčkem v oboře Sedlice roku 2016 můžeme doložit šířky 37
a 33,3mm při prokazatelném věku 9 let. První i druhá světově nejsilnější trofej tak mohla, ale
nemusela, pocházet z obdobně starých kusů. Říkáme tím jen, že možnost dosažení rekordních
šířkových rozměrů při uvedeném věku existuje.
Stejně tak mezi našimi vzorky figuruje kňour s věkem necelých 7 let, 132,05 bodu CIC,
průměrných šířek páráků 30,25mm.
U posledních dvou zmíněných kňourů je zajímavé, že je dosaženo rovnoměrné šířky po celé
délce páráků, tj. od kořeně až do míst pod obrusem. Při představě růstu toliko na bázi zubu a
následném tříletém posunu do míst pod obrusem bychom zde měli takové enormní šířky už v 6
resp. 4 letech. Čtyřletých sekáčů se přitom střílí u nás nemálo, ale že by se na chov. přehlídky
trofejí dostávalo množství zbraní se 30mm párákovou šíří, byť jen na bázi, to se rozhodně
neděje.
Ještě lepším demonstračním příkladem je kňour s laboratorně stanoveným věkem rovných 5
let.

Obr. 3: Kňour ve věku 5 let s rovnoměrnou šířkou páráků na bázi a pod obrusem
26

Parametry jeho zbraní jsou následující:
páráky
levý – šířka na kořeni 23,8mm; na konci obrusu 24,4mm; celková délka 20,3cm; délka obrusu 58mm
pravý – ve stejné posloupnosti: 24,5mm; 25,2mm; 20,8cm; 63mm
klektáky
levý – obvod na kořeni 6,8cm; na konci obrusu 7,0cm; (celková délka 12,7cm; obrus 48mm)
pravý – ve stejné posloupnosti: 6,6cm; 6,9cm (12,5cm; 50mm)

Z hodnot vyplývá, že dle párákového indexu by byl věk odhadnut na 10+ ! (23,8/24,4 resp.
24,5/25,2 = 0,97). Dle klektáků (index 0,96-0,97) by potom byl odhadován jako 7letý.
Nadhodnocení na dvojnásobek v případě párákového indexu ukazuje nesmyslnost odhadu
Brandtovým indexem. Pravdu měl Hell (1976), když uvádí nadhodnocení skutečného věku
kňourů použitím Brandtova párákového indexu nejčastěji o 2-3 roky, někdy i více.
Z uvedeného příkladu bychom ovšem měli přijmout vyvrácení teorie šířkového růstu páráků
na samotné bázi zubu.
Nejde o to, že odečtením tříletého posunu by se nám dostala do věku 24 měsíců na bázi
pravostranného páráku hodnota 25,2mm. Existuje jeden zdokumentovaný kus, který něčeho
podobného dosáhl ve věku jen o 2-4měsíce později, viz níže. Důkazem šířkového růstu
v mnohem větším délkovém úseku páráku přece je, že u všech ulovených lončáků, z jejichž
čelistí jsme pracně vyštípali tyto spodní špičáky, vždy vidíme plynulý, kónusovitý, tvar a ne
nějaké odskočení, od nějž by se vnitřní a vnější páráková hrana náhle staly rovnoběžnými!
Takový zlom by přitom musel být u některých kusů mezi 4 a 5 roky věku vidět. Ve čtyřech
letech páráky již dosahují délky kolem 20cm a pod obrusem by se nacházelo místo z doby, kdy
byl kus ročním.
Navíc známe dokonce 30měsíční kňoury s délkou páráků 19cm. Vypadají snad páráková
místa pod obrusem u všech těchto kusů jako kořenová partie páráčků selete či později 12
měsíčního jedince?
Pokud se zaměříme na zbraně kňourků okolo 2 let věku, tak má smysl rozlišovat přesně
dosažený věk dle růstu trvalého chrupu. Maximální šířky báze páráků, jež nacházíme v naší
databázi, jsou tyto:


20měsíců – 21,0mm (délka páráku 11,0cm)



22měsíců – 21,5mm (délka páráku 14,2cm)



24měsíců – 22,4mm (délka páráku 14,1cm)
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 26-28 měsíců – 25,0mm (délka páráku 16,6cm); data i fotodokumentaci zbraní včetně
snímků s posuvným měřítkem (šuplerou) nám laskavě poskytl J. Fara, revírník na Lesní
správě Tábor. S ohledem na jeho podrobný popis chrupu: M3 stolička pouze přední
polovinou prominuje nad dáseň, atd…, a snímek zbraní včetně klektáčků vysloveně
„lončákového typu“ není důvod záznam jakkoliv zpochybňovat.
Výše diskutované příklady zbraní kňourů v souvislosti s prokazatelným věkem kusů a
slovním doprovodem dokládají, že je dosud mnoho bílých míst v našich znalostech o růstu
páráků. Tato místa se zaplňují velmi těžko. Chtěli bychom poznat kontinuitu růstu páráků, ale
disponujeme přitom od každého kusu jen daty jednorázovými – stavem z okamžiku ulovení.
K tomu si musíme otevřeně přiznat, že dřívější literatura neposkytuje fakticky žádnou
relevantní podporu. Historickým pokusům (např. Bališ, 1971) o popis růstu zbraní souvztažně
s věkem nemůžeme upřít snahu, ale mají zásadní nedostatky právě na úrovni přesného,
jednoznačného, doložení věku kusů. Stále to jsou jen odhady: tu pomocí Brandtova indexu, tu
zase Dubovou metodou, Biegerovým postupem podle délky obrusné plochy páráků a podobně.
Vést typické myslivecké polemiky, že silné (= široké) zbraně nacházíme u kňourů tělesně
menších a opačně je úplně zcestné – nemá to žádnou vypovídací hodnotu. Z oborních chovů,
kde zvěř má šanci dosáhnout věku nad osm, často i nad 10 let je známé, že mnoho kusů bylo
na hmotnostním tělesném vrcholu v 5-7 letech, v živé váze i okolo 150 kg těžkých, zatímco
v 10-12. roce života již klesli na polovinu. Stres z neustálých soubojů s rivaly, zvláště při
běžném přezvěření, si vybírá svoji daň. Z domácích zájmových chovů takovou věc neznáme –
kňouři zvyšují váhu třeba až do 10-11. roku věku a kondici si drží déle.
Nejsme přesvědčeni ani o smysluplnosti vyjádření nějakých min.-max. rozpětí šířek páráků
pro jednotlivé ročníky věku. Individualita růstu páráků je evidentně obrovská, viz výše možnost
dosažení 25mm šířky dvouletým kusem. Šíře nastavených rozpětí by tak více vypovídala o
početnosti a náhodné skladbě hodnocených vzorků.
Pomocí extrémně silných a současně tudíž i vzácných trofejí můžeme pozorovat zajímavé
doklady silného genetického podmínění růstu šířky páráků. (Pozn. šířka páráků přece tvoří 6667% celkové bodové hodnoty a jiné parametry zbraní mají vzájemně malou odlišnost.) Tak
například 1. a 4. (154,8 bodů CIC) nejsilnější světová trofej pocházejí ze shodné lokality poblíž
Budapešti a kusy byly uloveny jen 3 kalendářní roky od sebe. Dlouhá desetiletí předtím a i za
více než 15 let potom nebyl žádný podobně silný kus již zaznamenán. Dva nejsilnější kňoury
Slovenska (z toho jeden je současně 3. nejsilnější světovou trofejí – 156,25 b. CIC) ulovil v téže
lokalitě dokonce stejný lovec, byť v šestiletém rozpětí. Do třetice: v pětiletých souhrnech 20002004 a 2005-209 na národních výstavách figuruje na Slovensku tatáž honitba, Krásnohorské
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Podhradie, jako místo s nejsilnějším kňourem za daná období – vždy kolem 135-136 bodů CIC,
a uloveni byli hned rok po sobě, 2004 a 2005. I z volných honiteb ČR známe náhlý výskyt
dvojice nebo i trojice silných kňourů nad 120 bodů z jedné lokality a v úzkém časovém rozpětí
dvou kalendářních let.
Toto, spolu s velmi širokými zbraněmi v relativně nízkém věku může znamenat jediné:
náhodně se zkombinovala vhodná sestava alel genů odpovídajících za radiální tvorbu dentinu
(zuboviny) a regulaci genové exprese; jinými slovy: tvorba dentinu zvětšujícího šířku páráku
není zastavena v mladém věku a zub může šířkově růst velmi dlouhou dobu. Z našich vzorků
24měsíčních kusů se šířkou 22mm, 3letých – 24mm, 4letých – 26mm, 6/7letých – 30mm a
9letého – 37/33,3mm lze usuzovat na dost možná nezpomalující se růst rychlostí kolem 2mm
ročně.
Poslední naší poznámkou se potom částečně vracíme ke zmínce výše, kterak Shnetlage i
Jaerisch zvažovali růst šířky čelisti, aby bylo možné zvyšování síly páráků. Skutečnost je
taková, že i v užší čelisti mohou být přítomny rekordní zbraně a v široké naopak podprůměrné.
I to můžeme konkrétními vzorky doložit. Stejně tak délka čelisti, potažmo celé lebky není
nepřekonatelnou překážkou pro zisk silné trofeje. Jistě, je logické, že ve větší lebce jsou i zuby
větších rozměrů, což obecně platí i o všech stranách na příčném řezu trojúhelníkovitých páráků.
Ovšem růst šířky těchto hypselodontních (= stále rostoucích) zubů vykazuje vlastní aktivitu,
iniciuje přítomnost osteoklastů k průběžnému odbourávání okolní kostní tkáně, potažmo při
vyklenutí čelistní kosti kolem páráků dorůstá za pomocí osteoblastů kost nová. Český národní
rekord 149 bodů CIC je toho důkazem – nebyla potřeba široká spodní čelist ani dlouhá lebka.
Kondylobazální délka lebky tohoto dospělého kňoura byla 390mm, což spadá do rozmezí dříve
popisovaného západoevropského morfologického typu a ne karpatského.

Odhad věku dospělé zvěře podle zubů spodní čelisti
Hell (1976) poukázal na vztah opotřebení chrupu k dosaženému věku. Své popisy velmi
výrazně rozšířil v pozdější monografii (Hell, 1986) o určovací klíč věku právě podle zubní
abraze. Tyto publikace čeští myslivci znají. Nyní je srovnáme s našimi údaji a fotodokumentací.
Shrnujeme všech více než 300 kusů, u nichž jsme prováděli přesné laboratorní stanovení věku.
Ať již budeme hovořit o řezácích nebo o zbývající partii chrupu, vždy doporučujeme
zohledňovat stav celé čelisti. Poslední stoličce M3 potom přiznáváme zvýšený význam.
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Řezáky
V případě těchto zubů lze rozlišit tři makroskopické vizuální metody k odhadu věku. U všech
platí, že bývají hodnoceny jen řezáky I1 a I2, nikdy nebyl nijak zohledňován krajní krátký I3.
A) Odhad podle velikosti obrusných ploch na I1 a I2 řezáku
Jak nahlížet na obrusné plochy řezáků nejlépe zjistíme z obr. 4.

Obr. 4: Zubní abraze řezáku I2 podle Hella (1976). Ve věku 2 a 3 roky pravostranný zub; 4 roky,
5 a 8 let levostranný I2. Popis: S – sklovina, Z – zubovina čili dentin, D – délka obrusné plochy

Hell prováděl měření obrusných ploch (O.P.) u středového I1 i vnějšího I2. Usoudil, že je
rozumné řídit se pouze řezákem I2. Délky obrusných ploch by měly být následující:
3 roky – jen slabý náznak úbrusu na vrcholu (řezné ploše) zubu a O.P. 4-5mm
4 roky – vrchol s úzkým úbrusovým páskem, O.P. dlouhá 10-11mm, ale ne přes celou šířku zubu
5 let – vrchol zubu se širokým obnaženým páskem, délka O.P. 13mm, ale stále ne přes celou šířku zubu
6 let – O.P. konečně přes celou šířku zubu, délka 14-15mm
7 let – O.P. 15-16mm
8 a více let – O.P. až 19mm, hluboká – s výrazně tmavým jádrem dentinu.

Naše poznatky můžeme doložit několika snímky, obr. 5.
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Obr. 5: Řezákový oblouk černé zvěře, věk 2 roky až 10 let
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Řezáky 2letého kusu nejsou opotřebeny. 3letý jedinec má obroušeny řezné hrany I1 i I2, ve 4
letech je většinou další posun abraze jen nepatrný (odkazujeme proto na rozlišení dle velikosti
otvoru v kořenech řezáků – viz níže).

Další fotografie volíme přes jeden rok: 6, 8 a 10 let,

neboť mezi jednotlivými ročníky věku nebývají rozdíly dostatečně markantní.
Samozřejmě představujeme vzorový obrus a známe celou řadu případů např. šestiletých
kňourů a bachyní, u nichž nedošlo k žádnému opotřebení jazykové strany řezáků – obrus zůstal
jakoby uťatý kolmo k podélné ose těchto zubů.
Na vzorových příkladech vidíme zvětšování délky, šířky i hloubky obrusu.
B) velikost otvorů v kořenové části
Nejprve je potřeba zmínit, že se jedná o znak dobré viditelnosti a pro praxi je podstatné i
snadné vyjmutí řezáků již po krátkém varu čelisti ve vodě.
Věkovou závislost zarůstání otvoru v kořeni zakreslil Hell (1986), obr. 6.

Obr. 6: Změny na řezácích s přibývajícím věkem podle Hella (1986)

Výrazné rozdíly ve velikosti kořenového otvoru mezi skupinami „2-3 roky“ a „4-6 let“ nám
mohou výrazně pomáhat při rozhodování mezi 3letým a 4letým kusem.
U tříletých prasat nacházíme vždy velmi velký otvor v kořenech I2, jedinci o rok starší mají
již průměr otvoru redukovaný zhruba na polovinu, viz obr. 7.
Po čtvrtém roce věku se potýkáme s mimořádně velkou individuální variabilitou, což
demonstrujeme na dvou pětiletých kusech. První se v tomto znaku prakticky neodlišoval od
4letých, zatímco druhý měl kořeny I1 zubů plně uzavřené a v I2 zbývala nepatrná dutinka –
menší než u vzorku sedmiletého kňoura.
Z uvedeného vyplývá, že velikost otvorů v kořenech řezáků není znakem využitelným ke
vzájemnému věkovému rozlišení jedinců náležejícím do kategorie „4+“.
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Obr. 7: Otvory v kořenech řezáků kňourů 3, 4, 5 a 7 let starých

Kresbou různě dlouhých řezáků ve věku „7-9 let“ vs. „nad 10 let“ chtěl Hell (1986) v obr. 6
poukázat na zkracování zubů u velmi starých jedinců.
Problematice se věnujeme v následující části.

C) poměrové změny částí řezáků
Teorii poměrových změn částí řezáků krytých a naopak prostých skloviny představil Brandt
(1961) na 2 až 8 letých kusech a my předlohu dopracovali do 20 let, obr. 8.
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Obr. 8: Změny řezáků s přibývajícím věkem, hnědě vrstvy sekundárního cementu

Pokusme se nyní stručně nastínit, k čemu dochází při ontogenetickém vývoji.
Řezáky I1 i I2 jsou navenek dorostlé do 20 měsíců. Růst jejich kořenových částí standardně
pokračuje až do pěti let, někdy i déle.
Dosažením pátého roku života má být dokončen celkový kosterní růst. Prodlužování spodní
čelisti v době od dvou do pěti let má za následek, že se do míst původně širokých částí zubních
alveol dostávají nově mnohem užší dorůstající koncové partie řezáků. Dentes samozřejmě musí
být stále řádně ukotveny v celé délce zubní jamky. Dutina kolem kořene zubu proto začne být
vyplňována náhradní kostní trámčitou tkání.
S přibývajícím věkem jsou zubní alveoly vyplňovány náhradní kostí stále více a řezáky
postupně vysouvány a ubrušovány. Pokud vyjmeme řezáky z uvařené čelisti a shledáme část
uloženou v kosti jako kratší než volně prominující partii zubu, kus je jistě starší 10 let.
U velmi starých prasat (tj. nad 15 let věku) může chybět většina předstoliček a stoliček.
Tehdy se již nenabízí žádná varianta odhadu věku a přistupuje laboratorní stanovení ze zbytků
kořenových partií řezáků. Determinace nemůže být přesnější než na 2 roky věku, neboť nikdy
nevíme, zda se kořen uzavřel v 5. nebo až kolem 7. roku věku a podle toho varíruje počet
ročních anulů sekundárního cementu.
Předstoličky a stoličky
V monografiích Hella (1986) a Hella, Gašparíka a Slamečky (2005) můžeme nalézt slovní
komentář ke změnám premolárů a molárů i schematický nákres obrusu chrupu.
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Pokud jde o opotřebení předstoliček, Hell uvádí správně, že se v drtivé většině případů
obrušují P2 a P3 dříve než P1 a mezerník P1a. K viditelné výrazné abrazi vrcholu korunky P3
dochází od věku 5-6 let. To můžeme jednoznačně potvrdit.
Obrus stoliček M1 a M2 je značně individuální záležitostí.
Popisovat kdy a kolik vrcholů korunky je obroušeno, či zda už je přítomna splynulá tmavá
dentinová skvrna nemá opodstatnění.
Zásadní pro odhad je pohled na M3 stoličku.
Poskytujeme vzorové fotografické standardy čelistí prasat až do věku 11 let, obr. 9.
Problémy s přesností odhadu vznikají již od pátého roku věku a kolem devátého přesahuje
rozptyl zcela určitě rozmezí ± 1 rok.
U osvícených hodnotitelských komisí můžeme pozorovat reflexi na mnohonásobně
dokázanou neplatnost Brandtova indexu, čehož důsledkem je ústup od uvádění věku kňourů.
Nalezneme však stále mnoho přehlídek a výstav, kde je věk dodnes posuzován podle zmíněné
techniky nebo „nějak“ připsán, byť neexistuje sebemenší racionální zdůvodnění takového
kroku.
Je nepochopitelné, proč lovci nearchivují čelisti ulovených dospělých kusů alespoň pro svoji
potřebu. (Spodních čelistí jelenovitých přitom mají hromady.)
Zastáváme názor, že při současném neomezeném lovu všech kategorií prasat bychom měli
využít příležitosti poznat věk a tím i růstové možnosti zbraní.
Pro praxi odhadu věku na CHPT je zcela nemyslitelné uvažovat o věku prasat bez
přítomnosti celé spodní čelisti; řezáky I1 a I2 by měly být ponechány volně v připojeném
malém PE obalu skrze posouzení otvoru kořenové partie zubů.
Obr. 9: Spodní čelisti prasat, věk 27 měsíců až 11 let (viz níže)

Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
soudní znalec v oboru Lesní hospodářství – odvětví Myslivost
badr.vladimir@seznam.cz
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Chov zajíce a vše co s tím souvisí
Ing. František Havránek, CSc.,
Ing. Jan Cukor,
Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc.
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Z historického hlediska se hospodaření se zvěří rozvíjelo od prostého lovu-exploatace
populace, po současný management populace a jejího životního prostředí. O velikosti populací
drobné zvěře a vlivu člověka na ně máme relativně méně historických záznamů, než v případě
zvěře spárkaté. Zajíc, který se v Evropě a Asii šířil spolu s kulturní (zemědělskou krajinou), je
zmiňován například lékařem krále Václava IV, který jej nedoporučuje ke konzumaci svému
klientovi, stiženému dnou. V těchto dobách byl lov zaječí zvěře regulován jednotlivými
feudály, dle lokálního stavu populací a zájmů majitele panství. Později byly pro lov
jednotlivých druhů zvěře uvedeny v život zákonná opatření až po současnou legislativu a řízení
chovu. Z devatenáctého století již máme k dispozici některé statistické údaje o počtech ulovené
zvěře podle správních celků. Například v roce 1875 bylo v Čechách loveno 255 779 zajíců,
v roce 1890-521 559 ks, v roce 1900-452 316 ks, v roce 1910-708 327 ks, v roce 1925-519 773
ks, v roce 1935-762 172 ks a v roce 1966-958 694 ks. Z uvedené historické řady je zřejmý
nárůst populace zajíce v tomto období, což platí i o bažantu. V současnosti (2016) je v ČR
loveno jen 32 762 ks zajíců. Je tedy zřejmé, že historicky docházelo pod vlivem souboru
přírodních a antropogenních faktorů ke kolísání populací zajíce polního vždy. To ovšem
neznamená, že se můžeme smířit s pomístně až kritickým stavem populací tohoto druhu
v současnosti. Historické údaje o hmotnosti zaječí zvěře také dlouhodobě ukazují na klesající
hmotnost zajíců. Dle údajů z Brehmova života zvířat (vydání 1927), byla hmotnost zaječí zvěře
v té době 7,8-9,0 kg, Kučera a kol. (2006) uvádí hmotnost zajíce 2,5 až 6 kg, podobně jako jiní
recentní autoři. Snižování hmotnosti lze podle některých údajů předpokládat také u zvěře srnčí.
Podle stanovištních nároků a podle toho jaká stanoviště zajíci osidlují, jsou v praxi děleni na
zajíce polní a zajíce lesní. Je zřejmé, že touto skutečností je ovlivněno nejen potravní spektrum,
ale i etologie jedinců. Historicky jsou popisována rozdílná zimní a letní stanoviště zajíců a jsou
také popisovány jejich migrace, především u translokovaných divokých zajíců. Z velkého počtu
vypuštěných a označených jedinců byla zaregistrována největší migrace cca 30 km. Poměr
pohlaví na výřadech je podle Brehma vždy ve prospěch samic. Všechny recentní publikace však
hovoří o vyrovnaném počtu zajíců a zaječek v populaci.
Více méně synchronizované zhroucení populací zajíců a dalších druhů drobné zvěře
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století je přisuzováno především
antropogenním změnám a faktorům životního prostředí v krajině na straně jedné, a nárůstu
predačního tlaku na straně druhé. Málo kdy je však uvažován také vliv výše zmíněné
periodické, neperiodické nebo i někdy popisované chaotické populační dynamiky. Zatím co
cyklická populační dynamika existuje u řady druhů (například hlodavci), chaotické populační
dynamiky jsou v přírodě velmi vzácné. Popsány byly právě u zajíce měnivého v Severní
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Americe nebo laplandských hrabošů v severní Fennoskandinavii. Biologický výzkum také
hovoří o tak zvaném fázovém zámku, který uzamyká populační dynamiky druhů ve stejném
období. Z uvedených důvodů se ukazuje, že samotné poznání struktury zpětných vazeb
k pochopení populační dynamiky nestačí. Mezi současnými ekology panuje všeobecný
konsenzus, že výsledná dynamika populace je produktem jak vnitřních, tak vnějších faktorů.
To je zřejmě i situace populací drobné zvěře a proto někdy nemají realizovaná praktická
opatření v chovu drobné zvěře očekávané výsledky. Vyčerpávající výsledky o významu
endogenních faktorů nám však doposud základní výzkum dluží, na druhé straně je však zřejmé,
že mozaika vlivu exogenních faktorů populační dynamiky drobné zvěře je již z velké části
sestavena. Na základě řešení projektu „Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora
populací zajíce“ byly dále rozšířeny znalosti ekologie a etologie druhu a bylo tedy možno
precizovat současný management jeho populací a prostředí.
Stav populace a jeho monitoring
Znalost stavu zaječí zvěře v honitbě respektive v oblasti je základem úspěšného hospodaření
se zaječí zvěří. Nikdo nepochybuje o tom, že stavy zaječí zvěře jsou určovány pouze na základě
průběžných pozorování a odhadů mysliveckého hospodáře. Od takových údajů se pak odvíjí
plánování lovu, který bývá podle prvních výřadů ještě upraven. Zodpovědné stanovení stavů
zaječí zvěře je přitom velmi důležité, neboť stavy mohou rok od roku výrazně kolísat (výrazně
více než např. u zvěře srnčí). Tedy „opisování stavů“ zajíců z předcházejících hlášení, je právě
u tohoto druhu obzvláště velkou chybou.
Absentují informace o aktuálním poměru pohlaví v populaci a především poměru mladých
(tohoročních) a starších zajíců, jako základního ukazatele reprodukce. Pro zodpovědné
hospodaření se zaječí zvěří je proto třeba zajistit odpovídajícím způsobem tyto informace.
Sčítání zaječí zvěře
Odpovědně stanovené stavy zaječí zvěře je třeba, řadit do vývojové křivky, která teprve po
více letech poskytne informaci o populačním trendu v honitbě nebo oblasti (viz dále), tak
důležitém pro management populace. Pro řízení populace je rozhodující informace o stavu
zaječí zvěře před lovem. Toto období je pro různé způsoby sčítání relativně výhodné, vzhledem
ke snížení krytu poskytovaném vegetací.
Doporučené sčítací metody: – Registrace zaječí zvěře z vybraných posedů za použití přístrojů
nočního vidění (registraci je třeba ve sčítacím období několikrát opakovat na témže místě a
realizovat každý rok na stejných místech).
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– Registrace zaječí zvěře průjezdem otevřených ploch automobilem s využitím přístroje
nočního vidění. Registraci je třeba ve sčítacím období několikrát opakovat na stejné trase,
v daném termínu, každý rok (transekt vedený po komunikacích).
Při všech způsobech určování stavů zvěře je třeba si uvědomit, že dobrat se reálných stavů
s vysokou přesností, je velmi obtížné (i v případě velké spárkaté zvěře). Právě proto je třeba
vést zodpovědně roční řady, které nám jednoznačně zobrazují trendy stavů, důležité pro
hospodaření se zaječí zvěří je zřeknout se běžně praktikovaného „opisování“ stavů.
Stanovení věkové a pohlavní struktury zaječí zvěře v honitbě
Pro stanovení věkové a pohlavní struktury zaječí zvěře v honitbě a stanovení jejího
managementu je bezpodmínečně nutné provádět analýzy výřadů (pokud je lov zajíců ještě
realizován). Stanovení pohlaví zaječí zvěře v běžné praxi lze zajistit většinou staršími myslivci,
se zkušenostmi z chovu zaječí zvěře nebo domácích králíků (i tyto znalosti postupně mezi
myslivci mizí), schopnost exaktního určení věku zajíce na úrovni mladý (tohoroční) a starší, je
mezi myslivci mizivá.
Stanovení zastoupení pohlaví ulovené zvěře je základní informací, která nás většinou
informuje o tom, že v populaci je poměr pohlaví s drobnými odchylkami 1:1 (čím větší počet
kusů je hodnocen, tím menší rozdíly). Pokud tomu tak není, je třeba hledat příčinu (způsoby
lovu, odchyt, atd.)
Stanovení poměru mladých a starších zajíců na výřadech dává zásadní informaci o stavu
populace. Běžně praktikované způsoby určení věku jsou velmi nepřesné. Skutečný věk jedince
(tohoroční nebo starší zajíc) lze poměrně přesně určit pomocí Strohova hrbolku. V listopadu je
však třeba, zvýšit počet mladých zajíců o 10% a v prosinci o 20% jedinců, z počátku období
reprodukce, u kterých již Strohův hrbolek vymizel.
Pro diferenciaci věku zajíců podle let (věk v rocích) je třeba použít laboratorní metodu
vysoušení očních čoček.
Stanovení výše lovu
Stanovení normovaných a minimálních stavů a výše lovu pro honitby je definováno
odpovídající vyhláškou č.491/2002 Sb. Musí však vycházet z objektivně stanovených stavů (viz
výše). Zásadní roli pro řízení odlovu v sezóně je pak výše popsaná analýza prvních výřadů –
poměr mladých zajíců a zajíců starších jednoho roku. Jedině tak je možné se vyvarovat
snižování a destabilizace metapopulace zajíců v honitbě. I při dobrém stavu zajíců, ale s nízkým
zastoupením zajíců mladých (tohoročních) se totiž můžeme dopustit destabilizace stavů lovem,
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který neodpovídá přírůstku (ten zjistíme jen analýzou výřadu). V běžné populaci by podle věku
zajíců bylo zjištěno zastoupení cca 62% zajíců starých do jednoho roku, 22% jednoletých,
7% dvouletých, 6% tříletých a 3% starších. V řadě honiteb však budou vyšší věkové třídy
zřejmě zastoupeny ještě méně nebo vůbec. Podstatným ovšem je, že v metapopulaci, kde je
zastoupení přírůstku (mladých zajíců), nižší než 50%-60% je třeba lov zastavit a pro další rok
počítat se sníženým koeficientem reprodukce.
Intenzívní chov a umělý odchov mladých zajíčků
Intenzívní chov zajíců
Metodika intenzívního chovu zajíce v kotcích, dnes dobře zvládnutá a popsaná v řadě
materiálů a publikací. V intenzívním chovu zajíce je dnes, při 3-4 vrzích ročně a počtu zajíčků
v jednom vrhu cca 3-4, je dosahováno velmi dobrých výsledků.
Umělý odchov mladých zajíčků
Osiřelá mláďata umísťujeme do různých forem boxů s podestýlkou (seno, piliny) do klidného
prostředí. Ke krmení lze použít náhražky mléka jako Esbilac, PetAg, Cimicat, Hoechst.
Náhražku mateřského mléka lze také připravit z 50% polotučného mléka,38 % nízkotučného
tvarohu, 6% smetany, 5% žloutků, 1% oleje a několika kapek Sab-Simplexu. Zprvu se zajíčci
krmí vícekrát denně (3-6x). Nejmenší zajíčky je doporučováno masírovat v břišní krajině pro
stimulaci vyprázdnění. Velkou pozornost je třeba věnovat průjmům a nadýmání zajíčků
(konzultace s veterinárním lékařem). Při průjmu je vhodné krmit (1-2x) jen rehydratačním
roztokem (fyziologický roztok eventuálně doplněný glukózou). Do krmiva starších zajíčků
občas přidáme cerkotrofy dospělých zajíců pro nastartování rozvoje vhodné mikroflóry
zažívacího traktu. Odstav provádíme od věku čtyř týdnů, kdy jsou zajíčci již převedeni na pevné
krmení (předkládáme od věku 14ti dnů-salát, pampeliška, řepa, seno) a vodu.
Ideální variantou záchrany malých zajíčků je jejich podkládání zaječkám v umělém chovu,
které mají přibližně stejně velká mláďata (zaječka by neměla kojit více než 5 mláďat). Lidský
pach na podkládaných zajíčcích nemá pro jejich přijetí zaječkou význam.
Posilování populací
Introdukce zajíců ze vzdálenější populace se zřejmě projevuje heterozním efektem, např. větší
životaschopností. Z takové definice by bylo možno soudit, že křížení vzdálenějších populací a
heterozní efekt je vždy výhodný, což není tak docela pravda. U kříženců může být provázeno i
poklesem odolnosti k nepříznivým vlivům a nižší reprodukční schopností apod. Naopak
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imbrední efekt je snížení životaschopnosti a prezentace některých vloh v důsledku zúžení
genetické různorodosti (diverzity). Význam těchto jevů u zaječí zvěře není doposud definován,
ale v praxi je tradičně provozováno osvěžování krve. Obecně lze konstatovat, že z hlediska
genetického nemáme exaktní důkazy o pozitivním nebo negativním vlivu introdukcí zajíců a tyto
zřejmě nemají znatelný negativní význam neboť i ve volnosti probíhají (spíše ojediněle)
migrace jedinců na desítky kilometrů.
Vlastní posilování populací je v současnosti motivováno jednak tradičně snahou po vyvolání
heterozního efektu a jednak nověji snahou posílit početní stavy zvěře, tak aby se metapopulace
mohla vymknout negativním vlivům prostředí, v tomto případě především neúměrnému
predačnímu tlaku. V druhém případě se však nabízí podstatná otázka: jak přežívají vypuštění,
uměle odchovaní nebo převezení divocí zajíci ve volnosti. Ukázalo se, že vypuštění samci i
samice mají téměř stejnou dobu přežití a pozitivní vliv na dobu přežití má pravděpodobně
hmotnost zajíců. Průměrná doba přežívání zajíců z intenzívních chovů ve volnosti, je jak se
dalo očekávat nižší, než u zajíců divokých. Tato skutečnost je výrazně ovlivněna vysokou
mortalitou zajíců z intenzívních chovů, především v období po vypuštění. Na druhé straně je
značná část těchto jedinců schopna dále přežívat, obdobně jako zajíci divocí. Je proto třeba
věnovat maximální pozornost přípravě zajíců z intenzívních chovů na život ve volnosti.
Přiložený graf zobrazuje dobu přežití monitorovaných jedinců po dobu prvních tří měsíců po
vypuštění.

43

Příprava zajíců na vypuštění do volnosti
- Především v případě zaječí zvěře z intenzívních chovů, je třeba jedince adaptovat na nové
prostředí a potravu pobytem v dostatečně velkých adaptačních voliérách (cca 25 m2 /1 ks;
minimálně však 50 m2).
- Voliéra/oplocenka musí mít přirozený hustý kryt vegetace, to znamená optimálně, má být
plocha oseta vhodnou pastevní směskou, ve které jsou vytvořeny průseky.
- Ve voliéře jsou instalovány napáječky a kryté krmné místo s granulemi, na které jsou zajíci
navyklí.
- Délka pobytu zajíců ve voliéře je minimálně 14 dnů.
- Voliéra má minimálně dva východy nebo možnost odplocení na dvou místech, tak aby po
jejich otevření mohli zajíci v případě ataku predátora uniknout.
- Mnozí zajíci se i po otevření oplocenky v ní několik a jejím okolí zdržují i několik týdnů, nebo
se i z větší vzdálenosti do ní vracejí. Proto je třeba, aby voliéra byla ve vhodném prostředí a
před otevřením voliéry byli vyhubeni všichni zákonem povolení potenciální predátoři v okolí
(především lišky). Po otevření voliéry je třeba sklopce odstranit, neboť by se do nich chytali
vypuštění zajíci. Naopak je vhodné instalovat pachové repelenty, eventuálně jiná zařízení, na
která si zajíci navyknou ještě v době, kdy jsou uzavřeni ve voliéře.
- Bylo prokázáno, že vypouštění zajíců ve vegetační periodě, je z hlediska doby přežití
nejvhodnější. Doba přežití zajíců po vypuštění na jaře a na podzim je cca o 70% nižší a
v případě zimního vypouštění dokonce o 80%.
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Veterinární problematika
Veterinární péče o zaječí zvěř spočívá především v desinfekci krmných zařízení, odběry a
vyšetření vzorků trusu v podzimním nebo jarním období (kulminující parazitace kokcidiemi).
Především je však nutno věnovat pozornost této problematice v intenzívních chovech a během
procesu vypouštění. V dobře vedeném intenzívním chovu (v kotcích) byla stanovena parazitace
kokcidií v průměru na méně než jeden + (0,9 +). Jestliže byla tato intenzita stanovena jako
100%, po přeléčení ESB 3 BIO 30% a podáním vitamínů A, D, E, a dále Se, klesla parazitace
na 27,8%. Po přemístění zajíců do adaptační voliéry (totálně desinfikované) vzrostla během
14ti dnů parazitace na 122,2% a po dalším přeléčení ESB 3 BIO 30% a podáním vitamínů A,
D, E, a dále Se, klesla parazitace na 0,4%, takto připravené zajíce (adaptace na zelenou potravu,
pominutí stresu ze změny prostředí, povětrnostní vlivy) je pak možno vypustit do volnosti.
Proces adaptace trvá minimálně čtrnáct dní až tři neděle.
Výběr lokality vypouštění
Optimálně by měla být adaptační voliéra situována do vysoké bylinné a křovinné vegetace
skýtající zajícům kryt, s minimalizovaným rušením a bez predátorů. Z přiložených grafů
preference stanovišť pak vyplývá, že v okolí by se měly nalézat plochy zemědělských kultur,
které divocí zajíci, adaptovaní na přírodní prostředí – s vyšším přežitím, preferují proti plochám
luk, jak je zřejmé z přiložených grafů.
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Přikrmování ve volnosti
Zimní přikrmování zaječí zvěře, není v současnosti praktikováno, přestože se jedná o opatření
vhodné k udržení kondice zvěře v zimním období. Doporučujeme následující aplikace:
- Na lokalitách s výskytem zajíců rozhodit kusy řepy (cukrovka, krmná řepa).
- Instalace zaječích krmelečků, do kterých předkládáme jadrné krmivo (granule, oves, krmné
bloky, nejkvalitnější seno). Krmná zařízení musí být instalována na zaječí ochozy nebo
v jejich těsné blízkosti. Návyk na příjem těchto krmiv následně umožňuje předkládání krmiv
medikovaných – s následným snížením parazitace.
Komory a rizikové plochy
Výše uvedená chovatelská opatření směrovány na cílenou podporu stávajících, nebo naopak
změnu rizikových stanovišť, v zájmu zvěře.
Komory zaječí zvěře – úseky honitby s vhodnými stanovištními podmínkami pro zajíce, kde
není realizován lov. V praxi bývá toto opatření někdy realizováno tak, že komorou se stane
každý rok jiný úsek honitby. Správnější ovšem je pokud je komora trvale držena po několik let
ve stejném úseku, zaječí zvěři je zde věnována maximální pozornost (tlumení predátorů,
zajištění klidu, přikrmování, monitoring stavů, atd.). Důvodem pro toto doporučení je
skutečnost, že vyloučení lovu bez intenzívní péče o zvěř na jeden rok, má minimální efekt,
obzvláště pokud se nejedná o nejkvalitnější stanoviště v honitbě. Dokladem toho je, že i výrazné
omezení lovu zaječí zvěře v celé ČSSR v jednom roce, se v příštím roce nikterak neprojevilo
na stavech a úlovcích.
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Plochy pro zvěř rizikové – v případě zaječí zvěře se jedná v jarním období o plochy, na
kterých budou probíhat agrotechnické operace jako orba, předseťová příprava půdy a výsev,
kde dochází ke kladení a následným masakrům malých zajíců (likvidace cca 20% přírůstku).
V současnosti máme k dispozici jediné opatření, k řešení tohoto problému – intenzívní
vytlačování zaječí zvěře opakovaným procházením těchto ploch se psy v období alespoň dvou
měsíců před výše uvedenými agrotechnickými zákroky.
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Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v roce 2018 řešil některé problémy spojené
s výskytem Afrického moru prasat v ČR a okolních státech. V úvodní části řešení byl zpracován
literární přehled publikací, přímo souvisejících s plánovanými aktivitami (cca 50 pramenů). Řešení
bylo od svého počátku orientováno tak, aby bylo realizováno pokud možno v oblasti Zlínska, a
konkrétní výstupy bylo možno ve spolupráci se SVS a státní správou myslivosti operativně využít.
První aktivitou v rámci rizikové oblasti byl monitoring výskytu a početnosti divokých
prasat prostřednictvím sítě fotopastí na lesních a přechodných stanovištích. Výsledky o
výskytu černé zvěře ukázaly na zhruba desetkrát nižší počty než v běžně zazvěřené honitbě.
Následnou aktivitou bylo ověření možnosti monitoringu výskytu a počtů divokých prasat
v porostech řepky a později kukuřic před sklizní, prostřednictvím dronů. Metoda se ukázala
jako účinná, s možností kontroly cca 35 ha za jedno ráno, jedním dronem. Výsledky byly následně
využity při rozhodovacím procesu o dalším postupu při lovu zvěře (nasazení policejních střelců).

Zobrazení zvěře v porostu kukuřice na infra – snímku z dronu

Paralelně byla ověřována možnost sčítání zvěře v lesních porostech, pomocí leteckého
snímkování, s využitím nejnovějších technologií (dříve několikrát testováno VULHM později
VÚŽV). Ukázalo se, že ani současné technologie ještě nesplňují potřeby pro tuto činnost, především
z důvodu nemožnosti diferenciace druhů spárkaté zvěře.
Výzkum rizika přenosu AMP z kadaverů divokých prasat, buď přímým kontaktem
s divokými prasaty, anebo dalšími vektory, byl realizován vyložením kadaverů zdravých, na hlavu
střelených kusů (mimo oblast výskytu AMP, dle pravidel stanovených SVS). Ve dvou modelových

honitbách bylo ve dvou periodách (vegetační a mimovegetační) vyloženo 10 kadaverů, které
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byly monitorovány pokud možno dvěma fotopastmi (foto, video, přímý přenos). Předběžné
výsledky ukázaly, že ve vegetační periodě dochází k riziku přímého styku prasat s kadavery
teoreticky cca po 10 dnech. Byly specifikovány následující formy chování, odlišné zejména
podle fáze rozkladu kadaveru i dalších faktorů. Průměrná doba do prvního záznamu prasat u
kadaveru byla ± 9,4 dnů (bez kontaktu), průměrná doba prvního přímého kontaktu divočáka s
kadaverem od vyložení byla ± 22,2 dnů. Již v této fázi výzkumu se nepotvrdil všeobecně
uváděný kontakt divočáků s kadaverem až v období výskytu červů, ve skutečnosti to bylo
později. V mimovegetační periodě se chování divokých prasat u kadaverů výrazně změnilo. Ke
kontaktu s kadavery docházelo i druhý nebo třetí den, po vyložení.
K dílčí konzumaci mrtvého jedince (viz foto) dochází i bez přítomnosti červů v mršině
(mimovegetační perioda). Také tento nový poznatek je významný pro pohled na šíření AMP.
Realizovaným vstupním výzkumem byl získán rozsáhlý materiál o chování divokých prasat a
dalších vektorů u kadaverů černé zvěře (foto, videosekvence), který je vyhodnocován.

Uvedené výsledky poslouží k definování rizik přenosu AMP a metodiky vyhledávání
kadaverů divokých prasat, jako hlavního zdroje šíření nákazy.
Ing. František Havránek, CSc.,
Ing. Jan Cukor
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
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Myslivost v Libereckém kraji za rok 2017
Ing. Bc. Zuzana Wudyová
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Přehled o honitbách, výměry, lov zvěře za rok 2017, včetně početních stavů zvěře, které byly
vykázány při sčítání k 31.3. 2018 jsou uváděny v souhrnném výkazu o honitbách, který je podle
statistického zjišťování každoročně vykazován uživatelem honitby a zpracováván
prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajským úřadem až na
Ministerstvo zemědělství. Myslivecká statistika je vedena od 60. let 20. století a lze ji nalézt na
webových stránkách Českého statistického úřadu.
Základní údaje
V Libereckém kraji je podle základních údajů myslivecké statistiky za rok 2017 – 238 078 ha
honební plochy, z toho: 116 656 ha zemědělské půdy, 108 437 ha lesní půdy, 2 656 ha vodní
plochy a 10 329 ha ostatních pozemků. Podle vlastnického vztahu je 5 obor o výměře 209 ha,
1 samostatná bažantnice o výměře 85 ha, 2 bažantnice (část honitby) o výměře 330 ha. Počet
držitelů loveckých lístků je 3 223. Zvěř se vyskytuje ve 212 honitbách, z nichž je 75 honiteb
vlastních a 137 společenstevních, z toho 191 honiteb je pronajatých a ve 21 honitbách je
myslivost provozována ve vlastní režii. Průměrná výměra všech 212 honiteb v LK je 1 123 ha,
průměrná výměra 5 obor v LK je 42 ha, průměrná výměra jediné samostatné bažantnice je 85
ha a průměrná výměra bažantnic (jako částí honitby) je 165 ha.
Normovaná zvěř
Z druhů zvěře, které lze podle zákona o myslivosti lovit, je v Libereckém kraji normována
spárkatá zvěř jelení v počtu 494 ks, daňčí zvěř v počtu 217 ks, mufloní zvěř v počtu 295 ks,
srnčí zvěř v počtu 9 947 ks a černá zvěř v počtu 306 ks. Z drobné zvěře je normována zaječí
zvěř v počtu 9 632 ks a bažantí zvěř v počtu 7 518 ks mimo bažantnice a 353 ks v bažantnicích,
tj. celkem 7 871 ks.
Tab. 1: Normovaná zvěř
zvěř

počty v kusech

jelení

494

dančí

217

mufloní

295

srnčí

9 947

černá

306

zaječí

9 632

bažantí (ve volnosti)

7 518

bažantí (v bažantnici)

353
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Lov zvěře
Lov zvěře a jeho rozložení podle pohlaví jsou údaje, které zajímají každého myslivce a
z hlediska škod i vlastníky pozemků. Ze spárkaté zvěře byl plán lovu za rok 2017 u zvěře jelení
1 510 ks, lov byl 1 599 ks (úhyn 57 ks), u zvěře dančí byl lov 462 ks, plán lovu 314 ks (úhyn
35 ks), u zvěře mufloní byl lov 384 ks, plán lovu 285 ks (úhyn 17 ks). Plán nebyl splněn u zvěře
srnčí, neboť lov byl 4 319 ks, plán lovu byl 5 264 ks. Plán lovu byl splněn u zvěře černé, kdy
plán lovu byl 5 246 ks a lov byl 8 687 ks, tedy o 3 441 ks, z toho bylo odloveno 384 ks kňourů,
526 ks bachyň, 3 320 ks lončáků a 1 851 ks selat. Zvýšený odlov o 3 441 ks mohl být způsoben
tlakem na zvýšený odlov černé zvěře z důvodu šíření Afrického moru prasat, popř. motivací
myslivců v proplácení zástřelného. Úhyn u černé zvěře byl 10 ks kňourů, 13 ks bachyň, 42 ks
lončáků a 86 ks selat. Plán lovu zvěře zaječí byl 362 ks, lov byl 143 ks a u zvěře bažantí byl
plán lovu 15 067 ks, lov byl 10 089 ks. Jarní sčítané stavy zvěře k 31.3. 2018 jsou podle
statistického zjišťování u jelení zvěře 1 527 ks, u dančí zvěře 633 ks, u mufloní zvěře 1 000 ks,
u srnčí zvěře 9 824 ks, u zvěře černé 2 188 ks, u zvěře zaječí 4 273 ks a zvěře bažantí 2 591 ks.
Tab. 2: Plán lovu, lov, úhyn a jarní kmenové stavy zvěře
zvěř

plán lovu

lov

úhyn

jarní kmenový stav
k 31.3. 2017

jelení

1 510

1 599

57

1 527

dančí

314

462

35

633

mufloní

285

384

17

1 000

srnčí

5 264

4 319

1 524

9 824

černá

5 246

8 687

151

2 188

zaječí

362

143

65

4 273

bažantí

15 067

10 089

1 116

2 591

Tab. 3: Lov zvěře spárkaté podle pohlaví
zvěř

samec

samice

mládě

celkem

jelení

326

644

629

1 599

dančí

119

177

166

462

mufloní

103

137

144

384

srnčí

2 004

1 278

1 037

4 319

černá

384

526

7 777

8 687

(sele a lončák)
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Graf. 1: Černá zvěř 1994 – 2017 za Liberecký kraj (uvedeno v kusech)

Ostatní druhy zvěře
Nyní se dostáváme k druhům zvěře, které nelze, z hlediska statistických údajů, objektivně
zhodnotit. Jsou to především druhy zvěře uvedené na čtvrté straně ročního statistického výkazu.
Výskyt některých druhů zvěře a jejich lov – liška obecná (stav 2 720 ks, lov 2 650 ks, pomocí
norníků 52 ks), jezevec lesní (stav 1 852 ks, lov 331 ks), kuna lesní a skalní (stav 2 936 ks a lov
385 ks), ondatra pižmová (stav 498 ks a lov 0 ks), holub hřivnáč (stav 6 368 ks, lov 323 ks),
straka obecná (stav 5 308 ks, lov 486 ks), vrána obecná (stav 1 411 ks, lov 50 ks), tchoř tmavý
a světlý (stav 402 ks, lov 2 ks), hrdlička zahradní (stav 2 743 ks, lov 5 ks), špaček obecný (stav
15 008 ks), vydra říční (stav 120 ks), kormorán velký (stav 433 ks, lov 0 ks), krkavec velký
(stav 2 415 ks), volavka popelavá (stav 1 069 ks, lov 2 ks na základě výjimky), výr velký (stav
300 ks), sluka lesní (stav 1 562 ks), tetřívek obecný (stav 42 ks).
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Tab. 4: Další druhy zvěře 1994 – 2016 (v kusech) – Liberecký kraj
rok

lov

lov

jelen
sika

liška obecná

1994

0

1995

z toho lov
lišky obecné

Početní stav

lov

pomocí norníků

kormorán
velký

početní stav
rys ostrovid

vlk
euroasijský

2 234

234

0

0

0

0

2 908

309

0

0

0

1996

1

1 869

129

0

0

0

1997

8

2 338

334

0

0

0

1998

1

3 479

479

0

0

0

1999

1

3 606

462

0

0

0

2000

0

2 877

358

0

0

0

2001

0

3 274

348

0

0

0

2002

1

2 806

296

0

0

0

2003

4

2 460

272

0

0

0

2004

0

3 209

267

18

0

0

2005

0

3 108

260

2

1

0

2006

0

2 336

214

21

0

0

2007

0

3 016

187

36

0

0

2008

0

3 109

215

16

0

0

2009

0

2 791

186

12

0

0

2010

0

3 097

221

5

1

0

2011

0

2 355

168

9

1

0

2012

0

2 845

157

7

3

0

2013

0

2 448

149

0

3

0

2014

0

2 844

146

9

2

1

2015

1

3 328

129

11

2

0

2016

0

2 614

47

9

6

2

2017

0

2 650

52

0

3

12

Ojediněle se zde vyskytl rys ostrovid v počtu 3 ks. V roce 2014 byl uveden výskyt 1 ks vlka,
v roce 2015 nebyl zaznamenán výskyt, v roce 2016 byl výskyt 2 ks a v roce 2017 již 12 ks.
Výskyt vlka se v Libereckém kraji opakuje, potvrzuje se tak jeho návrat do severních Čech po
více než 100 letech. V současné době se aktuálně řeší útoky vlků na chovy hospodářských
zvířat, převážně na chovy ovcí. Tyto útoky mají zvyšující tendenci ve vztahu k narůstajícímu
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počtu jedinců vlka. K tomuto tématu spolupořádal Krajský úřad Libereckého kraje
s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. seminář na téma „Vlk“ na podzim roku 2018.
Bohužel v současné době není schválen plán péče vlka, který by mělo zpracovat Ministerstvo
životního prostředí, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.
Zavlečené druhy
Dále je zde uveden lov dalších druhů živočichů, kteří nejsou zvěří, jedná se o druhy zavlečené
a v naší přírodě nežádoucí, např. mýval severní 7 ks, psík mývalovitý 300 ks, norek americký
7 ks a nutrie říční 16 ks.
Tab. 5: Zavlečené druhy - 1994 – 2016 (v kusech) – Liberecký kraj
Norek americký - lov

Psík mývalovitý - lov

1994

0

0

1995

0

0

1996

0

0

1997

0

4

1998

0

5

1999

0

5

2000

0

16

2001

0

11

2002

0

18

2003

0

27

2004

2

79

2005

5

67

2006

7

51

2007

2

100

2008

2

118

2009

4

85

2010

3

117

2011

17

99

2012

26

150

2013

7

168

2014

7

156

2015

6

227

rok

56

2016

6

212

2017

7

300

Tab. 6: Zavlečené druhy zvěře – lov od roku 1966 (v kusech) – Česká republika
rok

Psík mývalovitý

Mýval severní

Norek americký

Nutrie říční

1966

8

1970

10

1975

28

1980

70

1985

13

1990

11

1995

19

2000

165

2005

715

29

397

440

2010

1 148

314

784

1 179

2015

1 917

762

701

5 109

2016

2 053

1 078

631

6 281

2017

2 171

1 352

565

5 226

Tab. 7: Myslivecká statistika – lov od roku 1966 (v kusech) – Česká republika
Jelení zvěř

Dančí zvěř

Mufloní zvěř

Srnčí zvěř

1966

7 241

895

635

62 677

1970

7 535

1 620

1 310

57 192

1975

9 180

1 539

2 547

107 776

rok

Počet držitelů
loveckých lístků

1980

103 839

10 881

1 877

2 759

84 846

1985

93 772

16 077

3 063

4 914

87 292

1990

89 546

20 849

5 044

7 580

86 757

1995

100 539

15 877

6 524

6 718

100 996

2000

96 317

17 796

9 413

7 719

112 795

2005

94 717

19 537

10 048

6 843

123 934
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2010

93 974

20 706

14 113

9 050

119 838

2015

92 014

23 978

18 968

9 495

99 828

2016

91 604

26 152

20 402

9 506

100 834

2017

90 940

27 878

23 069

9 400

103 455

Tab. 8: Myslivecká statistika – lov od roku 1966 (v kusech) – Česká republika
Černá zvěř

Sičí zvěř

Zajíc

Bažant

Liška

1966

2 678

276

958 694

659 850

28 694

1970

4 803

455

808 299

1 019 370

21 425

1975

11 763

689

968 986

998 208

29 439

rok

Počet držitelů
loveckých lístků

1980

103 839

11 773

981

225 033

486 112

27 830

1985

93 772

36 048

2 060

251 198

534 149

33 468

1990

89 546

55 812

3 156

189 785

527 537

39 655

1995

100 539

35 312

3 835

129 317

413 675

70 348

2000

96 317

67 858

5 859

94 108

561 637

38 697

2005

94 717

100 030

6 976

91 907

576 631

64 695

2010

93 974

143 378

11 019

62 483

526 545

74 644

2015

92 014

185 496

14 541

36 181

465 284

83 932

2016

91 604

160 139

16 144

32 785

471 473

76 475

2017

90 940

229 182

17 106

26 729

451 457

72 806

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá každoročně mysliveckou konferenci k vybrané
tématice, aby tak přispěl k odbornému rozvoji široké myslivecké i nemyslivecké veřejnosti a
umožnil řešit aktuální problematiku na úseku myslivosti. Konference tradičně nabídla řadu
užitečných informací, odborných poznatků a praktických zkušeností, které mohou být využity
při řádném mysliveckém hospodaření v honitbách na území Libereckého kraje. Přednášky byly
zaměřeny na témata zvolená zástupci mysliveckých sdružení. V současné době je aktuálním
tématem výskyt Afrického moru prasat ve Zlínském kraji a jeho potencionální rozšíření na další
území České republiky. Prostor byl dán i problematice, jejíž prodiskutování je v širokém zájmu
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myslivecké veřejnosti, jako odhad a určení věku černé zvěře, preparace trofejí či informace o
chovu zajíců.
Na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje jsou k dispozici sborníky
z předchozích ročníků, spolu s několika fotografiemi. Ve sborníku z roku 2016 je uvedena
myslivecká statistika v rozmezí let 1994 – 2014 v tabulkách a grafech. V letošním sborníku
jsou uvedeny vybrané myslivecké údaje z Libereckého kraje a z České republiky.
Vzhledem k tomu, že myslivecký rok probíhá od 1.4. do 31.3. roku následujícího, myslivecká
statistika za rok 2019 bude známa až v průběhu měsíce května 2019.

Ing. Bc. Zuzana Wudyová
státní správa myslivosti, Krajský úřad Libereckého kraje
zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz
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Podpora myslivosti z veřejných rozpočtů v roce 2019
Ing. Jan Matouš
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Pravidla poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
jsou upraveny v části třetí Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké
činnosti (dále jen nařízení vlády).
Příjem žádostí a administraci finančních příspěvků zajišťují místně příslušné krajské úřady.
Žádost se podává do 31. srpna za činnosti provedené v období 12 kalendářních měsíců
bezprostředně předcházejících uvedenému datu. V rámci příspěvku na snížení stavů prasete
divokého doručí žadatel žádost příslušnému krajskému úřadu do 31. srpna za bezprostředně
předcházející hospodářský („myslivecký“) rok. Za každou honitbu lze v rámci jednoho
dotačního období podat pouze jednu žádost.
Předměty dotací
1/ Finanční příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře (§ 37 nařízení vlády)
Podporovány jsou níže uvedené činnosti
a) založení nebo údržba zvěřních políček o max. výměře 1 ha,
b) zřizování napajedel pro zvěř,
c) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek,
d) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení,
e) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří
jsou zvěří,
f) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových
zařízení na prasata divoká,
g) pořízení a instalace nových krmelců pro drobnou zvěř,
h) pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech,
i) zajištění vhodného krmiva pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo
muflona v přezimovací obůrce na dobu 4 měsíců.
Definice zvěřního políčka
Políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo
osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v
bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby

61

plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti
po většinu roku, především v zimním období.
Přílohy žádosti
a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán
předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován finanční
příspěvek, nebo se založením a údržbou políček pro zvěř na jeho honebním pozemku, spolu s
uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
b) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmeny a) až g) zákres předmětu
příspěvku do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000; v případě předmětu příspěvku
uvedeného výše pod písmeny b) až g) též se zřetelným označením jeho rozmístění v minulých
letech, byl-li na něj poskytnut finanční příspěvek,
c) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmenem a) agrotechnická dokumentace
obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek
nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začalo
políčko pro zvěř sloužit svému účelu,
d) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmenem b) až h) technická
dokumentace,
e) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmenem i) sčítaný počet kusů
vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce.
Podmínky poskytnutí příspěvku
a) výměra políček pro zvěř nepřevyšuje 2 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra
zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, vzdálenost mezi jednotlivými
políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m a kultura na políčku pro zvěř, na které
se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží
pouze svému účelu,
b) četnost zřizovaných napajedel pro zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
c) četnost betonových nor na lov lišek nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby,
d) četnost lapacích zařízení nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
e) četnost hnízdních budek pro vodní ptáky nepřevyšuje 2 kusy na 1 ha vodní plochy v honitbě,
f) četnost odchytových zařízení na spárkatou zvěř nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby a
odchytové zařízení, pokud je konstruováno jako kovová klec, je vybaveno přítlačnou posuvnou
stěnou a zařízením pro přenos signálu o uzavření klece,
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g) četnost krmelců pro drobnou zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
h) četnost akusticko-světelných plašičů zvěře nepřevyšuje 1 kus na 150 ha zemědělské půdy v
honitbě, umožňují nastavení doby provozu a vytvářejí alespoň 2 kombinace akustickosvětelných efektů,
i) sčítání vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce bylo
provedeno za účasti zástupce krajského úřadu a o sčítání byl proveden zápis.
Tab. 1: výše sazeb
Předmět příspěvku

Jednotky

Sazba v Kč

Založení a údržba zvěřních políček

Kč/ha

8 000

Zřizování napajedel pro zvěř

Kč/ks

1 000

Pořízení nebo výroba a instalace betonové nory

Kč/ks

2 000

Pořízení nebo výroba a instalace lapacích zařízení

Kč/ks

1 000

Pořízení nebo výroba a instalace hnízdních budek

Kč/ks

500

Kč/ks

16 000

Pořízení krmelce pro drobnou zvěř

Kč/ks

1 000

Akusticko-světelné plašiče zvěře

Kč/ks

2 000

Krmivo pro jelení zvěř v přezimovací obůrce

Kč/ks

1 000

Krmivo pro zvěř dančí, sičí, mufloní v přezimovací

Kč/ks

500

pro vodní ptáky
Pořízení nebo výroba a instalace odchytových
zařízení pro spárkatou zvěř

obůrce

2/ Finanční příspěvky na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního (§ 38 nařízení
vlády)
Předmět podpory
a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou
tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci
honitby,
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b) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jeho
přirozeného výskytu v rámci honitby,
c) pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní.
Přílohy žádosti
a) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmeny a) a b) koncepce podpory
ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního,
b) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmeny a) a b) zpracovaný plán opatření
péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře
nebo zajíce polního na běžný rok,
c) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmeny a) a b) pravomocně udělený
souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stadií,
d) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmenem a) pravomocně udělený
souhlas k vypuštění do přírody nebo pravomocně povolená výjimka ze zákazů podle zákona o
ochraně přírody a krajiny,
e) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmenem c) technická dokumentace.
Podmínky poskytnutí příspěvku
a) nakoupení nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli
vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
b) minimální počet vypouštěných jedinců do honitby byl 30 kusů koroptve polní nebo 10 kusů
zajíce polního,
c) četnost přenosných přístřešků pro koroptve polní nepřevyšuje 5 kusů na 100 ha zemědělské
a ostatní půdy,
d) při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1 : 1 až 3 : 5,
e) chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o
myslivosti,
f) všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,
g) vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce příslušného krajského úřadu
a o provedeném vypuštění byl proveden zápis.
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Tab. 2: výše sazeb
Předmět příspěvku

Jednotky

Sazba v Kč

Tetřev hlušec

Kč/ks

8 000

Tetřívek obecný

Kč/ks

5 000

Koroptev polní

Kč/ks

250

Zajíc polní

Kč/ks

1 500

Pořízení/výroba a umístění přen. přístřešků pro

Kč/ks

200

koroptve

3/ Finanční příspěvky na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (§ 39
nařízení vlády)
Předmět podpory
Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
je podpora oborních chovů kozy bezoárové a jelena bílého.
Tab. 3: výše sazeb
Předmět příspěvku

Jednotky

Sazba v Kč

Koza bezoárová

Kč/Ks

1 500

Jelen bílý

Kč/Ks

1 500

V Libereckém kraji se týká pouze Obory Vřísek, honitba LČR, s.p. na Českolipsku, kde je
chována koza bezoárová.
4/ Finanční příspěvky na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v
chovech zvěře (§ 41 nařízení vlády)
Podporovány jsou níže uvedené činnosti
a) nákup a aplikace veterinárního antiparazitického přípravku pro léčbu parazitóz u spárkaté
zvěře,
b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s
výjimkou sérologických, virových a parazitických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární
správou.
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Přílohy žádosti
a) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmenem a) protokol o laboratorním
vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem a kopie dokladu o zakoupení
veterinárního antiparazitického přípravku,
b) v případě předmětu příspěvku uvedeného výše pod písmenem b) protokol o laboratorním
vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného daňového dokladu za provedené
laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a cenou,
c) platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok.
Podmínky poskytnutí příspěvku
a) byly na základě laboratorních vyšetření odebraných vzorků z ulovené zvěře v honitbě
zjištěny nálezy parazitóz,
b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře
bylo řádně doloženo,
c) žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok.
Výše příspěvku 200 Kč/kg. V případě laboratorního vyšetření ke zjišťování nákaz se výše
stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů (bez DPH, na jejíž odpočet si
žadatel – plátce DPH uplatnil nárok).
5/ Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velikého (§ 41a nařízení
vlády)
Předmět podpory
Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého je ulovení
kormorána velkého v souladu se zákonem o myslivosti a zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Přílohy žádosti
K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého
se přikládá rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení
početních stavů zvěře.
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Podmínky poskytnutí příspěvku
Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého lze poskytnout za
každou horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na úrovni ozobí, jejíž předání ke
zničení je potvrzeno pracovištěm Státní veterinární správy v příloze žádosti o poskytnutí
finančních prostředků poskytovaných uživatelům honiteb.
Výše příspěvku 500 Kč/ks.
6/ Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého (§ 41b nařízení
vlády)
Předmět podpory
Předmětem finančního příspěvku je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o
myslivosti.
Přílohy žádosti
Pouze vlastní přílohy č.1 a č.3 žádosti.
Podmínky poskytnutí příspěvku
Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý
kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce překročen roční průměr odlovu prasat
divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému
roku, za který je finanční příspěvek požadován. Vypočtený průměr za předchozí tři roky
zaokrouhlí žadatel na celá číslo dolů. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu
prasat divokých za některý ze 3 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr
odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota 3 kusy na každých 100 ha
výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.
Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze
kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené
k tomuto vyšetření s pírkem. Z předchozích tří let se použije údaj z ročního výkazu o honitbě.
Výše příspěvku 2 000 Kč/ks.
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7/ Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin (§ 41c nařízení
vlády)
Předmět podpory
a) založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa,
b) výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Remízkem se rozumí dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných druhů keřů a stromů a
zajišťující drobné zvěři přirozený úkryt ve volné krajině. Plodonosnými dřevinami se rozumí
jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, jeřáb oskeruše,
morušovník bílý, ořešák královský, jírovec maďal, kaštanovník jedlý, slivoň obecná, slivoň
trnka, slivoň švestka, růže šípková, hloh obecný a líska obecná.
Přílohy žádosti
a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán
předchozí souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla
pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
b) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000,
c) kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu dřevin, obsahující zejména druh dřeviny, výšku
nadzemní části a počet jedinců,
d) fotografická dokumentace předmětu příspěvku,
e) projekt obsahující zejména výčet pozemků, na nichž byl založen remízek nebo vysazeny
plodonosné dřeviny, dřevinnou skladbu výsadby a v případě remízku i jeho plochu.
Podmínky poskytnutí příspěvku
a) pro výsadbu nebyly použity dřeviny ze seznamu invazních nepůvodních druhů (prováděcí
nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016),
b) výměra založených remízků nepřesahuje 2 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra
založeného remízku je 0,05 ha a maximální výměra založeného remízku je 1 ha,
c) pro výsadbu stromů v založeném remízku a pro výsadbu stromů plodonosných dřevin byly
použity poloodrostky nebo odrostky opatřené mechanickou zábranou kontaktu se zvěří o
minimální výšce 1 m.
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Tab. 4: výše sazeb
Předmět příspěvku

Jednotky

Sazba v Kč

Výsadba keřů

Kč/Ks

50

Výsadba a ochrana poloodrostků

Kč/Ks

80

Výsadba a ochrana odrostků

Kč/Ks

100

8/ Finanční příspěvky na chov a výcvik národních plemen loveckých psů (§ 43 nařízení
vlády)
Příspěvek lze poskytnout vlastníku psa plemene českého teriéra nebo českého fouska za
úspěšně vykonanou zkoušku psa z výkonu.
Součástí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen
loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.
Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout za
splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.
Výše příspěvku 2000 Kč/zkouška.
9/ Finanční příspěvky na chov a výcvik loveckých dravců (§ 44 nařízení vlády)
Podporován je úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu níže
uvedených druhů: jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní.
Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku chovu
loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.
Přílohy žádosti
a) osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle
zákona o ochraně přírody a krajiny nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností
vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování s ohroženými
druhy,
b) potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
c) potvrzení o členství v sokolnické organizaci.
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Podmínky poskytnutí příspěvku
a) trvalé, nezaměnitelné označení dravce,
b) dravci jsou v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky
zkontrolovat po dobu 2 týdnů od data podání žádosti.
Tab. 5: výše sazeb
Předmět příspěvku

Jednotky

Sazba v Kč

Jestřáb lesní

Kč/ks

7000

Sokol stěhovavý

Kč/ks

5000

Raroh velký

Kč/ks

5000

Orel skalní

Kč/ks

5000

Další obecné podmínky podávání žádostí
Při velkém objemu požadovaných finančních prostředků na vybrané myslivecké činnosti
mohou být finanční příspěvky přiznány v poměrně nižší výši, než v jaké jsou požadovány.
Finanční příspěvek se neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než
1 000 Kč.
Více informací včetně podmínek a příloh, formuláře žádostí, přílohy:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/
http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page339

Ing. Jan Matouš
lesnické a myslivecké dotace, Krajský úřad Libereckého kraje
jan.matous@kraj-lbc.cz
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Vážení myslivci,
skončil další ročník Myslivecké konference, kterou uspořádal Liberecký kraj a Českomoravská
myslivecká jednota, z.s. - Okresní myslivecký spolek Liberec. Tato, dnes již tradiční akce, si
vždy kladla za cíl umožnit další vzdělávání myslivců, jejich seznámení s problematikou chovu
zvěře a péči o ní a v neposlední řadě i otázku jejího zdravotního stavu v souvislosti s výskytem
AMP.
Věřím, že přednášející, kteří patří mezi erudované odborníky, mezi myslivce, Vám poskytli
mnoho námětů ke zlepšení naší činnosti a Vy svoje, dnes získané poznatky, úspěšně přenesete
mezi členy jednotlivých spolků a uživatelů honiteb.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval přednášejícím Dr. Bádrovi a Ing. Havránkovi za
poutavé přednášky, pracovníkům krajského úřadu za informace o možnostech čerpání dotací i
přednesení myslivecké statistiky.
Musím poděkovat představitelům Libereckého kraje v čele s Ing. Löffelmannem a vedoucímu
oddělení Ing. Popovi za perfektní spolupráci s naší organizací a umožnění konání této
konference zde v prostorách Libereckého kraje.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší myslivecké činnosti a těším se na shledání na další
myslivecké konferenci.
Myslivosti zdar!
Josef Žďárský
předseda OMS Liberec
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