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CHOV ZVĚŘE 

Zvěř srstnatá 

 TŘÍDA SAVCI (Mammalia) 

Probírané druhy patří k placentálním savcům. Placenta zajišťuje zárodku v těle matky všechny 

biologické pochody. Mláďata po narození sají mléko matky. 

Řád: SUDOKOPYTNÍCI (Artiodactyla) 

Podřád: Přežvýkavci (Ruminantia) 

Našlapují na rohovitá kopýtka (spárky) konce třetího a čtvrtého prstu. První prst vždy chybí, 

druhý a pátý prst jsou malé až zakrnělé, posunuté výše a dozadu (paspárky). Odtud časté myslivecké 

označení zvěř spárkatá. Sudokopytníci jsou zvěří společenskou, žijící v tlupách. Vzájemné vyhledávání 

a sledování umožňují pachy produkované výměšky mnoha pachových žláz. Mláďata jsou od narození 

vidoucí, osrstěná a schopná provázet matku. Ze smyslů je nejvyvinutější čich a sluch. Jsou to výluční 

býložravci. Žaludek mají složený z předžaludků (bachoru, čepce, knihy) a vlastního žaludku (slezu). 

Trávení rostlinné potravy je podporováno bakteriemi, kvasinkami a nálevníky. Chrup mají neúplný, 

chybějí jim vždy řezáky v horní čelisti. Špičáky v dolní čelisti mají dlátovité a rozšiřují řadu dlátovitých 

dolních řezáků, takže mezi nimi a třenovými zuby je mezera. Přežvýkavci při pastvě sevřou chomáč 

rostlin mezi řezáky dolní čelisti a horní bezzubou část horní čelisti, škubnutím jej utrhnou a spolknou. 

K přežvýkavým sudokopytníkům patří jelenovití a turovití. 

Čeleď: Jelenovití (Cervidae) 

Dělíme je na skupinu Telemetacarpalia, kam patří: srnec, jelenec, los, sob a skupinu 

Plesiometacarpalia s druhy: jelen lesní, daněk, sika. Telemetacarpalia mají v dolní části srostlého 

záprstí zachovány zbytky záprstí 2. a 5. prstu, Plesiometacarpalia mají tento zbytek zachován 

při horním konci záprstí. U prvních se paroží často dělí dichotomicky (vidličnatě do stran) a mají 

již v 1. roce života knoflíčkovité paroží, druzí je nemají a paroží mají většinou s jednostrannými 

výsadami. 

Nejnápadnějším znakem našich jelenovitých jsou parohy samců. Každoročně je shazují a opět 

nasazují. Jsou to kostní útvary, vyrůstající periodicky na výčnělcích čelních kostí, tzv. pučnicích. Paroh 



 

vyrůstá nejprve jako chrupavčitá tkáň pokrytá jemnou srstnatou kůží, lýčím. Přeměna v kostní hmotu 

postupuje od pučnice k vrcholu. Nejstarší je tedy část při pučnici (růže), nejmladší na špičce. 

Když paroh doroste a cévy odumřou, počíná se lýčí odlupovat a zvěř ho „vytlouká", tj. zbavuje 

se ho odíráním o kmínky stromů. Paroží je dokonale vyzrálé do období říje, kdy plní úlohu zbraně 

při zápasech soupeřících soků. Zvěř nosí paroží během období říje. V zimním nebo předjarním období 

parohy „shazuje" a vytváří paroží nové. Shození parohů je umožněno činností zvláštních buněk 

(osteoklastů), které rozrušují kost v hraničním pásmu mezi pučnici a růží tak, že se lodyha odlomí. 

Na pučnici zůstává jizva, která se brzy překrývá kůží. Základ parohu tvoří lodyhy, větvící se ve výsady. 

Růže jsou věnečkovitě rozšířené základy lodyh. Plocha, jíž paroh přisedal k pučnici, je tzv. pečeť. 

Povrch parohu je brázděn rýhami (otisky cév) a různě hustě poset drobnými výrůstky, tzv. perlením. 

Celý cyklus tvorby paroží souvisí s hormonální činností hypofýzy a pohlavních žláz. Oba druhy 

žláz mají časově střídavou činnost a účinek protisměrný. Hormon somatotropin, vznikající v hypofýze, 

růst paroží podporuje, samčí pohlavní hormon testosteron působí opačné, ve vrcholné činnosti 

je v období říje. Mohutnost paroží závisí hlavně na podmínkách výživy, což potvrdily Vogtovy pokusy 

na Děčínském Sněžníku. Tvar paroží souvisí především s dědičnými vlastnostmi.  

Jelen evropský (Cervus elaphus L.) 

Žije v naší oblasti ve dvou zeměpisných rasách či poddruzích. Na středním a východním 

Slovensku je to jelen evropský karpatský (Cervus elaphus montanus Botezat), v Čechách, na Moravě 

a Slovensku až po Tatry jelen evropský středoevropský (Cervus elaphus hippelaphus Erx.) Jelen 

evropský karpatský je zbarven spíše do Šeda, zejména v zimě. Paroží má celkově mohutnější 

a členitější, čtvrtá lodyhová výsada tzv. vlčí je často dělena. Po vyvržení má hmotnost 180-250 kg. 

Jelen evropský středoevropský je rezavohnědý a má pod krkem nápadnou hřívu. Jeho hmotnost 

je 120-160 kg. Laně mají hmotnost 70-100 kg. Jelení zvěř přebarvuje dvakrát do roka. Jarní 

přebarvování spadá do dubna až května, podzimní do září až října. Nejdříve přebarvují mladí jeleni 

a laně, pak starší jeleni a nakonec březí laně a kusy nemocné. 

Jelen má především výborný čich a sluch, zrak je relativně slabší. Pro život jsou významné 

žlázy meziprstní, patní, žlázy v slzníku a žlázy pohlavní. Výměna mléčného chrupu (0.1.3./3.1.3.) 

za trvalý (0.1.3.3./3.1.3.3.) je ukončena asi po 30 měsících života. Řezáky v horní čelisti chybějí. 

Špičáky v horní čelisti se nazývají kelce a jsou loveckou trofejí. U mladých jedinců jsou bílé a velké, 



 

věkem se potravou obrušují a hnědnou. Kelce mají obě pohlaví, u laní jsou však menší. Špičáky v dolní 

čelisti se podobají řezákům. 

Jelen (a ostatní druhy parohaté a rohaté zvěře) je výlučným býložravcem se složeným 

žaludkem. Neustálým žvýkáním se korunková část stoliček, původně ostrohranných, postupně 

obrušuje. Proto chrup parohaté zvěře slouží praxi jako nejběžnější a nejpoužívanější metoda 

při odhadu stáří ulovené zvěře. Nejvíce se obrušuje 4. stolička (vlastní molár M,), nejméně 6. stolička. 

Věk lze odhadnout i tzv. Eidmannovou metodou. Tento odborník zjistil, že v zubní dutině řezáků 

jelení zvěře se postupně ukládá náhradní dentin, a to jako pravidelné roční vrstvy, letokruhy 

ve světlejších a tmavších vrstvách. Výbrus nutno provádět laboratorně. 

Mitschell zjistil ukládání vrstev náhradního zubního cementu v podobě ročních „letokruhů" 

pod všemi stoličkami, nejsilnější vrstvu pak u čtvrté stoličky. Mitschellova metoda je laboratorní, 

vyžaduje přístrojové vybaveni a je obtížnější než Eidmannova. 

Bieger popsal metodu opotřebení řezáků (dolní čelisti) ve vztahu k délce jejich krčku a úhlu, 

který svírá osa středního řezáku s osou dolní čelisti: ve věku 3—4 let je výška korunky předních 

řezáků podstatně vyšší než krček (úhel 45°), ve věku 7-8 let je výška korunky stejná s délkou krčku 

(úhel 53°), ve věku 14-16 let vystupuje korunka jen nepatrně nad dásně (úhel asi 65°). 

Stáří zvěře lze odhadnout také podle síly a délky pučnic. U shozů se posuzuje stáří podle tvaru 

pečeti. U mladého jelena je pečeť vypouklá, u staršího zarovnaná a u starého vydutá. Nejpřesněji 

se určí stáří na značkované zvěři. 

Velmi důležité je také určování věku živé zvěře, při kterém posuzujeme chování, celkový 

vzhled a držení těla. Mladá zvěř je štíhlá, hlavu má úzkou, krk protáhlý, slabý a vztyčený, paroží slabé, 

hřívu sotva patrnou. Stará zvěř je zavalitější, ve stáří až hranatého trupu, hlava má tvar tupého klínu, 

krk krátký a silný. Silnější jeleni kladou paroží ke hřbetu. 

Pučnice se tvoří jelínkům ve stáří půl roku a jejich růst je ukončen asi ve stáří jednoho roku. V druhém 

kalendářním roce dozrává první paroží, které má tvar lodyh bez výsad a růží. Tento parožní stupeň 

se nazývá špičák. V dobrých podmínkách mohou být lodyhy velmi vysoké, na konci s náznakem 

kratičkých výběžků do šesteráka i víceteráka. Hovoří se o „korunovém špičáku", je to nadějný jedinec. 

Špičky shazuje jelen v květnu třetího kalendářního roku, tedy přibližně ve dvou letech života. Hned 

po shození nasazuje jelen druhé paroží s růží, větvící se v očník a lodyhu (stupeň vidláka), může 

však nasadit i členitější paroží. V dalších letech nasazuje stále mohutnější paroží s větším počtem 

výsad. Pravidelně shazuje koncem února a v březnu, nově vytvořené paroží vytlouká v červenci, srpnu 



 

na slabých kmíncích dřevin. Počet výsad není v přímé závislosti na věku jelena, jak se dříve omylem 

tvrdilo. Postupným stárnutím jelenů se zmenšuje schopnost tvorby paroží (asi po 12 až 14 letech): 

lodyhy se zkracují a snižuje se počet výsad. Takovým jelenům se pak říká zpátečníci. Jako škůdník 

je označován jelen, který nemá v horní polovině lodyhy výsady a který je agresivní. Je nebezpečný 

sokům při soubojích. Škůdníkem nemusí být zpáteční jelen. 

U členitého paroží mají výsady své označení. Směrem od růže jsou to očník, event. nadočník, 

opěrák a event. vlčník. Lodyha končí hrotem nebo vidlicí (bezkorunoví jeleni). Koruna vzniká, jsou-li 

na konci lodyhy alespoň tři výsady. Má-li jelen na každé lodyze různý počet výsad, nazývá se nerovný 

a označuje se podle lodyhy s větším počtem výsad (např. nerovný desaterák má na jedné lodyze pět 

a na druhé čtyři výsady). Laně a kolouši se nazývají zvěř holá. 

Jelení zvěř žije v rozsáhlých lesích od nížinných luhů až po horní hranici lesa. Potravou 

jsou jí různé trávy a byliny, listí keřů a dřevin, z plodů zejména žaludy, bukvice, kaštany a jeřabiny. 

V lesních porostech, zejména v monokulturách s nedostatkem přirozené potravy škodí loupáním kůry 

na stromech a okusem sazenic. Jelení zvěř tráví převážnou část roku v tlupách, holá zvěř odděleně 

od jelenů, přestárlí a nemocní jeleni žijí samotářsky. Na vlhkých místech se jelen s oblibou kaliští. 

Říje probíhá od poloviny září do poloviny října. Laně si vyhledávají vhodná říjiště, 

za nimi přicházejí jeleni. Silný jelen, tzv. hlavní, shání či sbíjí laně dohromady a hájí je před svými soky. 

Často dochází k prudkým bojům. Rušná či halasná říje s „troubením" probíhá za pěkného, 

ale chladného počasí. Za teplého a deštivého počasí je říje tichá. Průvodním znakem říjného jelena 

je zčernalé břicho okolo žíly, tzv. spála. Laň je těžká 33-34 týdnů, koncem května, častěji v červnu 

klade jednoho, zřídka dva kolouchy. 

Jelení zvěř není na potravu příliš náročná, neboť původně obývala stepi a lesostepi, kde byly 

její hlavní potravní složkou trávy a byliny. V lesním prostředí se musela adaptovat i na příjem 

letorostů dřevin a keřů, nicméně trávy i tak v její potravě převládají. Upřednostňuje ovšem výživnější 

a stravitelnější prýty měkkých dřevin vrb, jeřábu, osiky, bezu, dřínu či lísky (vyskytují-li se v jejím 

životním prostředí), přijímá ale také letorosty dubů, buků, jasanů či javorů. Z jehličnanů také smrku 

a borovice. Ráda bere i mladé či zavadlé kopřivy, dále borůvky, ostružiny, z trav pak kostřavu. 

Tuto potravu bohatou na vlákninu může jelení zvěř zužitkovat díky svému velkému a značně 

členitému bachoru, který má tři slepé oddíly a nikoliv dva jako ostatní přežvýkavci. Tím se podstatně 



 

zpomaluje průchod potravy a proto jelení zvěř může mít méně pastevních cyklů (5 až 11). Kniha 

je poměrně velká a má dvě až tři velikosti tenkých listů s ostrými okraji. Také slez je poměrné velký. 

Nemá-li jelení zvěř dostatek vláknité potravy (například na jaře kdy je přebytek mladých 

rostlin bohatých na bílkoviny a sacharidy) doplňuje ji buď okusem nebo ohryzem. Po říji běhen 

níž ztrácejí jeleni 25 - 30% své hmotnosti a v laních začínají žít embrya, musí jelení zvěř získat opět 

svou kondici a dokonce vytvořit dostatek rezervních látek k překonání nepříznivého zimního období. 

Jelení zvěř je zvěří tlupní. 

To znamená, že: 

 je vhodnější stavět krmelců raději méně, zato však velkých, aby se zpřístupnily veškeré zvěři, 

 protože v zimním období se zdržují tlupy jelenů zvlášť a tlupy holé zvěře také zvlášť, 

je potřeba stavět taková krmná centra vždy dvě a dvě v relativně malých vzdálenostech 

od sebe (cca 300 m), aby se ke krmivu dostala i holá zvěř, přičemž je třeba, aby zvěř měla 

od nich dobrou viditelnost na všechny strany kvůli případnému zneklidňování, 

 jadrná krmiva předkládaná před zimou lze v zimě z větší části nahradit krmivy objemovými 

či případně dužnatými, ovšem v dostatku. 

Daněk skvrnitý (Dama dama L.) 

Má v letním období rezavohnědé zbarvení s výraznými bílými skvrnami v podélných řadách, 

v zimě skvrnitost ustupuje. Vyskytují se i jedinci černí, bílí a rezaví beze skvrn. Hmotnost daňka 

po vyvržení je 50- 80 kg, daněly 30-50 kg. Poměrně dlouhou kelku má při úprku vztyčenou. Ze smyslů 

je nejlépe vyvinut čich, sluch a na rozdíl od jelení zvěře dobře zaznamenává zrakem sebemenší 

pohyb. Daňci mají mimo říji málo zřetelné slzníky a v horní čelisti jim chybějí špičáky (kelce). Vzorec 

chrupu 0.0.3.3./3.1.3.3. 

Paroží dospělých daňků tvoří dvě přední výsady, očník a opěrák a rozšířený konec lodyhy lopata, 

která má na zadním okraji prstovité výběžky, tzv. krajkování. Vývoj paroží postupuje obvykle 

od špičáka přes šesteráka k vařečkáři, který má konec lodyhy v počáteční fázi zploštělý a dále 

pak k slabému, silnému a kapitálnímu lopatáči. První prstovitý výběžek na spodu lopaty tzv. palec 

je buď jednoduchý, nebo dělený. Počínaje vařečkářem daněk shazuje paroží v květnu, 

starý již v dubnu. Nové parohy vytlouká v srpnu až září. Přebarvování probíhá podobně jako u jelení 

zvěře, jarní v dubnu, květnu a podzimní v září až říjnu. 



 

Původní domovinou daňčí zvěře je středozemní oblast až po Perský záliv. V českých zemích 

byl daněk chován jako oborní zvěř již ve středověku. I dnes je daňčí zvěř chována převážně v oborách, 

na některých místech žije úspěšně ve volnosti. Vyhovují jí nejlépe listnaté či smíšené lesy s dostatkem 

luk a volných ploch. Potravou jsou byliny, trávy a plody lesních dřevin. Okusem výhonů a ohryzem 

kůry na lesních dřevinách škodí podstatně méně než jelení zvěř. 

Zjednodušeně lze říci, že sezónní biologické projevy daňčí zvěře tj. nasazování, vytloukání 

a shazování paroží, říje a kladení mláďat jsou ve srovnání s jelení zvěří o 3-4 týdny zpožděny. Kromě 

doby říje žijí daňci v tlupách, jsou zvěří typicky společenskou. Samotářsky žijí přestárlé nebo nemocné 

kusy. Říje probíhá od října do listopadu a trvá 2-3 týdny. V té době se daněk ozývá chraplavým 

rocháním. Odbíjení soků a souboje jsou běžné. Daněla je těžká 32-33 týdny a klade v červnu převážně 

jedno a výjimečně snad i dvě daňčata. 

Daněk je vhodnou zvěří pro obory a v odpovídajících podmínkách i pro volné honitby. 

Poskytuje výbornou trofej a výbornou zvěřinu. 

Daňčí zvěř žila také původně ve stepích a má tudíž zažívací trakt obdobný jako zvěř jelení, 

přičemž má vzhledem ke své hmotnosti relativně větší bachor. 

Také potravní nároky jsou přibližně tytéž: poměrně velká spotřeba vlákniny získávané zejména 

z trav a bylin. Daňčí zvěř podobně jako zvěř jelení patří totiž také k přechodnému pastevnímu typu, 

k němuž náleží i kamzík a kozorožec. Daněk dokáže poměrně rychle ukládat tukové tkáně. Je to také 

zvěř tlupní a navíc i uvnitř druhu poměrně agresivní. 

To znamená, že k jeho přikrmování můžeme přistupovat stejně jako u zvěře jelení 

s předpokladem, že po říji doženou daňci své kondiční ztráty rychleji než je tomu u jelenů končících 

říji téměř o měsíc dříve. 

Srnec obecný (Capreolus capreolus L.) 

Je naše nejrozšířenější spárkatá zvěř. V létě má rezavohnědé zbarvení, v zimě šedohnědé. 

Srnčata jsou červenohnědá s bílými skvrnami seřazenými do podélných pruhů. Po shození paroží 

v zimním období se srnec pozná podle prodloužené srsti, tzv. střapce kolem žíly pod břichem. Obřitek 

u srnce je menší a má okrouhlý tvar, u srny má srdčitý tvar s patrnou zástěrkou (prodloužená srst 

kolem spodního okraje svírky). Kelka je zakrnělá, ukrytá v srsti. Hmotnost vyvrženého srnce je 15-20 

kg, srny 12-18 kg. Srnčí zvěř přebarvuje na jaře a na podzim. Jarní přebarvování probíhá poměrně 

rychle, nejčastěji v druhé polovině května, přičemž starší jedinci a plné srny přebarvují později, 



 

podzimní je pozvolnější a probíhá v druhé polovině září a v říjnu. Včasné a rychlé přebarvování 

je ukazatelem dobré kondice a zdravotního stavu zvěře. 

Ze smyslů má srnec velmi dobrý sluch a čich, zrak má slabší, rozlišuje však dobře pohyb. Srnec 

má pachové žlázy mezi- prstní, patní na zadních bězích a žlázy kolem řiti. Čelními žlázami si srnec 

značkuje stávaniště. 

Výměna mléčného chrupu 0.0.3./3.1.3. za trvalý je ukončena asi v 15 měsících života. Trvalý 

chrup má vzorec 0.0(1).3.3./3.1.3.3. Špičáky (kelce) v horní čelisti se vyskytují jen výjimečně. Věk živé 

a ulovené srnčí zvěře se odhaduje podobně jako u zvěře jelení.  

Paroží srnce staršího dvou let představuje stupeň šesteráka, v dalších letech jej srnec obvykle 

nepřekračuje. Každý parůžek má lodyhu s často bohatým perlením a velkými růžemi a vrcholovou, 

přední a zadní výsadu. Přední výsada je nasazena níže než zadní, vzácně se tvoří paroží křižáka, 

kdy obě výsady jsou ve stejné výši proti sobě. 

Mladému srnečkovi narůstají na pučnicích na podzim prvního kalendářního roku nejprve 

paličky dlouhé 1-2 cm (srnec paličkář, někdy též bulkař). Shodí je zpravidla v únoru až březnu příštího 

roku. Narůstá mu nové paroží obvykle v podobě špiček (srnec špičák), které mívá vytlučeno 

již v květnu (až v červenci vytloukají buď vysoce nadějní špičáci, vidláci, šesteráci nebo kusy nemocné) 

a shazuje je v listopadu či prosinci druhého kalendářního roku. Ve třetím kalendářním roce je slabý 

srnec vidlákem, dobře založený srnec šesterákem. Dospělý srnec vytlouká parůžky v dubnu, vzácněji 

až květnu, paroží shazuje v říjnu až listopadu, nemocné kusy i později. Největší síly dosahují parůžky 

mezi 4—8 rokem, pak se výsady postupně zkracují (zpátečník). Nedostatek potravy, strádání, 

poškození parůžků v době vyzrávání a jiné vnější a vnitřní vlivy způsobují u srnců zrůdnost parůžků, 

která je častější než u ostatních zástupců jelenovitých. Poraněním varlat, tzv. ráží, vzniká „paruka", 

tj. parožní hmota, která stále dorůstá, srnec ji nevytlouká ani neshazuje. Takový srnec se nazývá 

parukáč. Podobně jako u jelena, může se i mezi srnci vyskytnout tzv. škůdník.  

Životním prostředím srnce jsou nížiny, pahorkatiny i horské lesy. Nejvíce mu vyhovují listnaté 

nebo smíšené lesy s bohatým bylinným podrostem a s možností pastvy na lukách a polích. Vyhovují 

mu i polní nížinné oblasti s ponechanými remízky. V potravě jsou zastoupeny výhony a listy dřevin 

a keřů, byliny, houby, lišejníky a plody dřevin. V oblibě má sůl, bere liz. Hlavní období několikeré 

pastevní aktivity má za šera, tj. večer a ráno. 

Srnčí zvěř pohlavně dospívá v druhém kalendářním roce. Říje začíná v polovině července 

a trvá asi 4 týdny. V tu dobu vyhledává srnec říjnou srnu podle pachu ve stopní dráze, srna též vábí 



 

srnce pískáním. Srnec doprovází srnu pokud je říjná, tj. 3-5 dnů. Pak se srnec připojuje k jiné říjné 

srně. Srny, které pravděpodobné nebyly v létě oplozeny (či došlo na počátku k chybnému vývoji 

zárodku), vstupují do říje v říjnu či listopadu a jsou pokládány srnci, kteří dosud neshodili parůžky 

(tzv. vedlejší či podzimní říje). 

Březost srny trvá 38-40 týdnů. V prvních 4-5 měsících se plod nevyvíjí, je v latenci (utajená 

či latentní březost). U srn oplozených opožděně v listopadu se zárodek vyvíjí ihned. Srna klade 

v  květnu až červnu nejčastěji dvě, zřídka jedno či tři srnčata. Na podzim se srnčí zvěř sdružuje 

do tlup, jejichž základem jsou srny se srnčaty, k nimž se připojují srnci, popřípadě i nevodící srny. 

Srnčí zvěř působí v zemědělství rozptýlené a zanedbatelné škody, v lesním hospodářství škodí 

okusem kultur. Je to však naše nejdůležitější a také nejpůvabnější spárkatá zvěř. Poskytuje kvalitní 

zvěřinu. 

Srnčí zvěř se při vyhledávání potravy specializuje na rostlinné, lehce stravitelné koncentráty 

s malým obsahem vlákniny jako jsou listy dřevin, lístky a výhony až po květy rostlin či bylin včetně 

obilovin. S oblibou sbírá i žaludy či kaštany. 

Těmto potravním nárokům odpovídá poměrně malý, málo členitý a tudíž i snadno průchodný 

bachor o obsahu 2,0 - 5,8 l. Čepec je větší než kniha. Kniha má dvě velikosti poměrně silných listů. 

Slez je relativně malý a má silnou sliznici. 

Nadměrně vyvinuté slinné žlázy u srnčí zvěře snižují obsah žaludečních kyselin a plynů. Díky 

vysokému stupni prosliněné potravy srnčí zvěř dobře přijímá a využívá siláž. 

Srnčí zvěř má v průběhu dne také nejvíce pastevních period, jejichž počet musíme 

také při předkládání pastvy v době nouze zohlednit.Nesmíme také zapomenout, že srnčí je zvěří 

teritoriální, což znamená, že: 

 krmelců pro srnčí zvěř by mělo být v honitbě raději více než méně, 

 krmelce je nutno zpřístupnit i mladé zvěři a tam kde je nebezpečí, že bude od nich zahnána 

zvěří silnější (např. mufloní) musí být třeba pomocí průlezných ohrádek této silnější zvěři 

znemožněn přístup k srnčím krmelcům, 

 jadrná krmiva předkládaná už od září je vhodná zvěři dávkovat pomocí automatů, 

ale nedopustit jejich nedostatek, přitom zabezpečit zejména dostatek kaštanů, žaludů, 

kukuřice apod., 



 

 v zimě je možno dávky jadrných krmiv snížit (ale ne docela) a zato dodávat krmiva bílkovinná 

(jetelotravní sena, senáž, siláž, sušené kopřivy aj.). 

Čeleď: Turovití (Bovidae) 

Významným znakem turovitých je roh, dutý rohový toulec nasazený na čelní kosti zvané 

násadec. Roh jako trvalý kožní útvar dorůstá od svého kořene z pokožky. Je tedy na vrcholu nejstarší, 

v dolní části nejbližší hlavě, nejmladší. Při střídání ročních období se růst rohu zastavuje 

nebo urychluje a tak na něm vznikají růstové rýhy (vruby), podle nichž lze určit stáří jedince. V chrupu 

chybějí horní řezáky a špičáky. Turovití mají žlučník. 

Muflon (Ovis musimon Pallas) 

Má srst v letním období rezavohnědou s tmavým pruhem na hřbetě, v zimě celkově tmavší 

a hustší. V dolní části krku narůstá dlouhá srst tzv. rouno, světlá srst na bocích v podobě oválných 

skvrn tvoří tzv. sedlo neboli čabraku. Vyskytují se však i jedinci bez sedla, muflonky téměř pravidelně. 

Hmotnost dospělého muflona je 30-45 kg, muflonky 25-35 kg.  Ze smyslů vyniká zrak a čich, sluch 

není tak dokonalý.  

Muflonům narůstají mohutné rohy, tzv. toulce. Přirůstají zejména v mládí, v prvním roce 

dosahují již délky 30-40 cm, v pokročilém věku se přírůstky zkracují, v 10 letech téměř zastavují. 

Dospělí berani mají toulce o délce od 80 do 105 cm. Muflonky jsou bez rohů, jen některé mají krátké 

růžky. Stáří živých muflonů posuzujeme podle mohutnosti těla, toulců a bílého zbarvení hlavy 

tzv. masky, u ulovených muflonů podle ročních přírůstků - vrubů na toulcích. Chrup má vzorec 

0.0.3.3./3.1.3.3. Výměna srsti  přebarvování probíhá dvakrát v roce, tak jako u jiných druhů spárkaté; 

jarní v dubnu až červnu, podzimní v září až říjnu. 

Pochází z Korsiky a Sardinie, k nám byl dovezen v druhé polovině minulého století. Z obor 

byl postupně rozšiřován do volné přírody. Dnes žije převážná část muflonů volně. Je zvěří lesní 

a jen na některých místech vychází do polí a luk. Vyhovují mu členitější terény pahorkatin se suchým 

a kamenitým podložím. Jeho chov je nevhodný v nížinných a mokrých polohách, kde trpí nemocemi 

a kde se mu nedostatečně obrušují spárky, takže přerůstají a ztěžují pohyb. 

Mufloní zvěř žije v tlupách, tlupu vodí stará muflonka. Varovným signálem je nosový hvizd. 

Starší mufloni jsou samotáři. V zimě se mufloni stahují z vyšších poloh na jižní osluněná stanoviště. 



 

Pasou se hlavně ve dne na bylinné potravě. Škodí ohryzem kůry, zejména na kmenech a kořenových 

nábězích dřevin. 

Říje probíhá od listopadu do prosince. Mufloni svádějí o tlupy říjných muflonek souboje, 

přičemž do sebe prudce narážejí toulci. Muflonka je těžká 21-22 týdnů. Počátkem jara klade 1-2 

muflončata, která dospívají v druhém roce života. Pohlaví se udržuje v poměru 1:2 ve prospěch 

muflonek. 

V ČR máme největší a nejkvalitnější stavy muflonů v Evropě. Toulce našich muflonů obsazují 

na světových výstavách trofejí trvale nejvyšší místa. 

Mufloní zvěř je potravně velice skromná a spásá trávy a byliny bohaté na vlákninu. Dobře bere 

i žaludy, kaštany, bukvice a zrno. 

Tomu odpovídají mohutně vyvinuté předžaludky. v nichž se potrava zdržuje poměrně dlouho. 

Klků v bachoru je poměrné málo. Čepec je poměrně malý, zato kniha je velká a má čtyři velikosti listů. 

Také slez je velký. Mufloni mají bohatou bachorovou mikroflóru  zato slinné žlázy jsou poměrně malé. 

V průběhu 24 hodin mají mufloni pouze 4 — 5 pastevních period a pasou se téměř výhradně 

ve dne. 

Také u mufloní zvěře je vhodnější stavět méně, zato větších krmelců, ale protože chodí obě 

pohlaví společně, je vhodnější rozdělovat jadrná krmiva do více korýtek a u jeslí stavět ohrádky, 

aby se ke krmivu dostaly i muflonky a muflončata. 

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra L.) 

Má v létě krátkou a rezavohnědou srst s tmavším pruhem na hřbetě, v zimě má srst temnou 

a hustou. Bělavé jsou oba lícní pruhy, hrdlo a břišní část. Nejdelší srst v zadní části hřbetu 

je tzv. kamzičí vous. Tělo a zejména běhy jsou přizpůsobené k překonávání horských překážek, 

odvážným skokům a slézání příkrých horských stěn. Kamzík má hmotnost 30-40 kg, kamzice 20-25 kg. 

Kamzík i kamzice mají na hlavě růžky tzv. háčky, které jsou na konci zahnuté, u kamzíků více 

než u kamzic, kromě toho jsou růžky kamzíků silnější. Chrup má vzorec 0.0.3.3./3.1.3.3. 

Kamzičí zvěř je bystrá a plachá, má vynikající zrak, sluch i čich. Kromě meziprstních pachových 

žláz mají obě pohlaví těsné za růžky pachové žlázy tzv. fíky, které se uplatňují hlavně v období říje. 

Jarní přebarvování (IV) je rychlejší, podzimní (X,XI) pozvolnější. 



 

Kamzík je původní v celé alpské oblasti, systematicky uváděný jako poddruh kamzík horský 

alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra L.) a na Slovensku v Tatrách rovněž původní jako poddruh 

kamzík horský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica Blahout). Kamzíci alpského původu byli vysazeni 

u České Kamenice a v Jeseníkách.  

V Alpách a Tatrách žije kamzík převážnou část roku nad horní hranicí lesa, kamzíci u nás 

vysazení se stali převážně zvěří lesní. 

Kamzice a kamzíčata tvoří tlupy, které vodí stará kamzice, staří kamzíci jsou samotáři. 

V nebezpečí se členové tlupy varují ostrým hvizdem. Paství se během dne na horských bylinách 

a travách, v zimě okusují výhony, pupeny, lišejníky, kůru kosodřeviny a jeřábu. Z nestravitelných 

zbytků vznikají někdy v žaludku kulovité a tvrdé útvary tzv. bezoárové koule. 

Říje probíhá od listopadu do prosince. V té době se kamzíci ozývají chraplavým hlasem 

a svádějí o kamzice tvrdé souboje. Kamzice je těžká 6 měsíců, v květnu nebo červnu klade obvykle 

jedno kamzice, které dosahuje pohlavní dospělosti v 18 měsících. 

Kamzík je významnou přírodní památkou. Jeho ochrana je nezbytná, neboť mnoho kamzíků 

hyne chorobami, silnými mrazy a v lavinách. Nepříznivě může působit i člověk turista a lyžař 

znepokojováním kamzíků a jejich vytlačováním do nechráněných poloh. Tam, kde se smí lovit, 

poskytují obě pohlaví cennou trofej, tj. růžky a kamzičí vous, vázaný do štětek. 

Podřád: Nepřežvýkavci (Nonruminantia) 

Mají jednoduchý žaludek, nepřežvykují potravu. Chrup mají úplný.  

Čeleď: Prasatovití (Suidae) 

Prase divoké (Sus scrofa L.) 

Myslivecky také černá zvěř či divočák má zavalité tělo na nízkých bězích. Hlavu má klínovitě 

protáhlou a ukončenou dlouhým ryjem, krátký mohutný krk přechází v dozadu se snižující hřbet, 

zakončený ocasem, tzv. pírkem. Na hlavě má krátká vzpřímená slecha a malá světla, tělo má pokryté 

štětinami nebo osinami, na konci rozdvojenými, vytvářejícími na hřbetě tzv. hřeben. Celkové zbarvení 

je v letním období šedohnědé, v zimě tmavé. Kňour má hmotnost 100-160 kg, bachyně 70-110 kg. 

Hmotnost karpatské rasy je vyšší než středoevropské. 

V úplném chrupu 3.1.4.3./3.1.4.3. vyrůstají mohutné špičáky především u kňourů a nazývají 

se zbraně. Spodní špičáky tzv. páráky jsou delší než špičáky horní tzv. klektáky. Špičáky bachyně 



 

jsou krátké a nazývají se háky. Stáří divočáků odhadujeme podle mohutnosti těla a chování v tlupě. 

Stáří ulovených kňourů se odhaduje podle mohutnosti zbraní a obrusu páráků, resp. podle indexu, 

který se zjišťuje jako poměr mezi průměrem na spodním konci páráků a průměrem na hraně obrusné 

plošky. Je-li tento index okolo 1,80 jde o lončáka, index 1,50-1,21 má slabý kňour (2—4 roky), index 

1,20-1,05 má kňour ve stáří 5-7 roků a index 1,04—1,00 má kapitální kňour ve stáří 8 a více let. 

Vnější rozdíly mezi bachyní a kňourem nejsou příliš patrné. U starší zvěře se nám jeví hlava 

bachyně zdánlivě protáhlejší a štíhlejší, u kňourů kratší. Je to způsobeno tím, že kňouři mají delší 

štětiny mezi slechy a mohutné páráky, které nadzvedávají horní ret. Ze smyslů vyniká čich a sluch, 

zrak je slabší. 

Prase u nás divoce žilo do 18. století, celé území osídlilo znovu až po 2. světové válce. Vyhovují 

mu rozsáhlé listnaté a smíšené porosty, mnohdy však proniká i do míst méně zalesněných. 

Žije v tlupách, ve kterých jsou jedinci různého věku a pohlaví. Jen staří kňouři jsou samotáři. 

Za potravou vychází v noci, je typickým všežravcem. Požírá nadzemní i podzemní části rostlin, semena 

lesních dřevin, zejména žaludy, bukvice, kaštany apod. Škody způsobuje na zemědělských plodinách, 

zejména na okopaninách, kukuřici a zasetém obilí. Živočišnou složku tvoří nejrůznější hmyz, žížaly, 

hlodavci, násady ptáků, mláďata obratlovců a také padliny. Na vlhkých a zabahněných místech 

se s oblibou kališti a bahno na těle si pak odírá na blízkých stromech (tzv. malovánky či otěrky). 

V měkké půdě jsou dobře patrné stopy po paspárkách. 

Chrutí probíhá od listopadu do ledna, bachyně však může být oplozena i v jinou dobu. Kňouři 

o bachyně úporně zápasí. Bachyně je těžká 16-17 týdnů a vrhá 4-10, někdy i více selat, 

která jsou do podzimu podélně světle rezavě pruhovaná (letošáci). Selata v prvním roce života 

až do 31. 3. následujícího roku se nazývají letošáci a v roce následujícím pak lončáci. Kňourek 

pohlavně dospívá v 8-11 měsících, bachyňka v 6-8 měsících. Nesystematickým odstřelem 

byla na mnohých místech narušena sociální struktura populace, takže se lze s vrhem selat setkat 

téměř po celý rok, což vede k degradaci chovu. 

Řád: ZAJÍCI (Lagomorpha) 

Čeleď: Zajícovití (Leporidae) 

Dříve byli řazeni mezi hlodavce, ale prokázalo se, že jsou samostatnou vývojovou větví 

placentálů. V horní a dolní čelisti mají dva silné obloukovité hlodáky (řezáky) bez kořene. Za hlavními 

hlodáky mají v horní čelisti umístěn ještě jeden pár drobných řezáků, rovněž bez kořene. Hlodáky 



 

stále dorůstají a zároveň se dlátovitě obrušují, neboť mají na přední ploše silnější vrstvu skloviny. 

Špičáky v chrupu chybějí. Chrup má vzorec 2.0.3.3./1.0.2.3. 

Běžná je cekotrofie: obsah slepého střeva, tj. natrávená potrava s bakteriemi a vitaminy 

vychází řití a je během odpočinku požírána, takže velké procento potravy prochází trávicí trubicí 

dvakrát. Nevyužitá hmota se ve střevech dehydruje a vychází z těla v podobě kulovitého trusu 

a bobků. 

Zajíc polní (Lepus europaeus Pallas) 

Má obvykle hmotnost 3-4 kg, ve vyšších polohách dosahuje hmotnosti až 6 kg. Má ochranné 

zbarvení hnědošedé až rezavožluté, pírko (ocas) je svrchu černé, vespod bílé. Slechy jsou delší 

než hlava, na vnitřních koncích s černými skvrnami. Na horním pysku a nad světly vyrůstají hmatové 

vousy. Zadní čtyřprsté běhy jsou silné a dlouhé, přední pětiprsté kratší a slabší, zakončené ostrými 

škrabáky. Přední běhy slouží jako opora při odrážení zadními běhy. Zajíc neklade běhy střídavě, 

ale došlapuje vždy oběma předními či zadními běhy naráz. Při hopkání či běhu dává zadní běhy 

před přední. Zajíce od zaječky nelze v přírodě rozeznat podle vnějších znaků. Pohlaví uloveného zajíce 

se určuje podle vnějších pohlavních orgánů.  

Zajíc má ze smyslů nejdokonalejší sluch, zrak má slabý. Čichem se orientuje na kratší 

vzdálenost a hmatovými vousy zejména v noci v husté trávě a na pěšinkách. K označení stanoviště 

a k vyhledávání partnerů v době páření slouží lícní pachové žlázy, pigmentová žláza nad nosem 

a přířitní žlázy. 

Stáří lze v přírodě posoudit jen u mladého zajíce podle velikosti v době dospívání. 

U uloveného zajíce lze určit věk do 8 měsíců podle chrupavkovitého terčíku nad epifyzou kosti 

vřetenní a loketní, hmatatelného jako hrbolek na vnější straně předního běhu nad kloubem, 

kde začíná tlapka. Zajíci starší než 8 měsíců hrbolek v uvedených místech nemají. 

Zajíc je rozšířen po celém našem území. Nejlépe mu vyhovují pastevně bohaté a sušší nížiny 

(Polabí, Haná), je však rozšířen i v pahorkatinách, kde se střídají lesy, lesíky s remízy a poli. Ojediněle 

vystupuje až do výšky kolem 1.000 m n.m. 

Zajíc žije samotářsky v teritoriu o poloměru asi 2-5 km a zůstává mu věren. Během dne 

odpočívá v jednoduchém loži (pekáči), na paši vychází za šera a v noci. Pase se na pastvinách, 

ke kterým vedou pěšinky (prtě). Živí se travami a bylinami, v zimě okusuje výhony dřevin a ohryzává 

kůru listnáčů, ovocných stromů i révy vinné. Řídí se hlavně sluchem a čichem, méně zrakem. Je rychlý 



 

a vytrvalý běžec, v nouzi dovede plavat a skákat. Při ohrožení vřeští a naříká, při pastvení a honcování 

mrouká. 

Honcování probíhá od února do září s vrcholem v dubnu až červnu. V tomto období pobíhají 

zajíci po polích během celého dne. Zajíc vyhledává zaječku, která se honcuje, pak ji opouští 

a vyhledává jinou rujnou zaječici. V přírodě je poměr pohlaví 1:1 s mírnou převahou zaječek. 

Zaječka je plná 6 týdnů. Během březosti může být oplozena znovu, což umožňuje dvojhrotá 

děloha, ve které se současně mohou vyvíjet starší a mladší zárodky. Tomuto jevu říkáme superfetace. 

Zaječka vrhá na holou zem ve vhodném úkrytu 1-4 vidomé a osrstěné zajíčky. Pohlavně dospívají 

obvykle až příští jaro. Zaječka má do roka 3-4 vrhy a počítá se u ní ročně se 7-10 narozenými zajíčky. 

Působením nepříznivých povětrnostních a jiných vlivů či nepřátel klesá počet skutečně odchovaných 

zajíčků na 2-4. 

Zajíc má značný hospodářský význam produkcí kvalitní zvěřiny, vlna z kůží slouží k výrobě 

plstěných výrobků. V lesním hospodářství působí škody ohryzem v kulturách a lesních školkách, 

rovněž v ovocných sadech. Systematickou péčí je nutno stavy zajíců zvyšovat. 

Zaječí zvěř je zvěří obývající převážně pole či okraje polí a lesů. Tito býložravci vybavení 

žaludeční mikrofaunou mají rádi pestrou potravu bohatou na dusíkaté látky. Vyhledávají různé druhy 

travin včetně plevelů, berou také pupeny a výhonky dřevin především měkkých listnáčů a kůru 

mladých stromů, zvláště jabloní a akátů. S oblibou ohryzávají janovec. Na polích berou s oblibou jetel, 

vojtěšku, ozimy a ovšem i mrkev a řepu. 

Jetelotravní směsi jsou také nejvýhodnější jako objemová krmiva (seno), v zimě doplňují 

se krmivy dužnatými (mrkví, řepou, krmnou kapustou) a jadrnými, zejména ovsem či pšenicí. Nesmí 

chybět ani sůl - nejlépe v lizech smíchaná s jílem. 

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus L.) 

Je na rozdíl od zajíce zbarven modrošedé a jeho trup, hlava, běhy a slecha jsou kratší. Přední 

běhy má silnější, ukončené škrabáky, které mu umožňují hrabání. Pírko je šedobílé, svrchu hnědé. 

Hmotnost kolísá od 1,5 do 2 kg. Ze smyslů vyniká sluch a čich. V přírodě nelze pohlaví vzájemně 

rozlišit, u ulovených králíků se zjišťuje obdobně jako u zajíce. 

Pochází ze severní Afriky a Pyrenejského poloostrova, je teplomilnou zvěří. Vyhovují mu nižší 

nadmořské výšky s lehkými propustnými půdami pro budování nor a na povrchu s dostatkem křovin 



 

či stromů ke krytu před mnoha nepřáteli. Vyskytuje se hlavně na okrajích lesů, při přemnožení 

pronikal i do parků a blízkosti lidských sídlišť. Chybí v souvislých lesích, polích a na těžších půdách. 

Žije jako společenská zvěř v koloniích, na pastvu vychází za soumraku a v noci. Má-li dostatek 

klidu, paství se i během dne a sluní se v blízkosti nor. Spásá traviny a byliny poblíž nor, v zimě okusuje 

pupeny keřů, sazenic, ohryzává kůru listnáčů. Kolonie při přemnožení splývají a podzemní nory 

vytvářejí složitý labyrint. Trus a moč ukládá na určitá místa. Králík je velmi ostražitý, při nebezpečí 

zadupe a rychle utíká, kličkuje, mění směr a snaží se co nejdříve ukrýt do nejbližší nory. Při pastvení 

a honcování se zvukově projevuje mrmláním, je-li ohrožen vřeští a piští. 

Králík je polygamní, velmi rychle se rozmnožuje. Honcuje se od jara do podzimu. Králice 

je plná 4 týdny a vrhá ve zvláštní noře s jedním východem 4—8, výjimečně až 12 černých, holých 

a nevidomých mláďat, která prohlédnou za 10 dnů. Pohlavně dospívají za 5-8 měsíců, raná mláďata 

se mohou rozmnožovat ještě v témže roce. Do roka může mít králice 3-6 vrhů. Superfetace 

se vyskytuje vzácné. 

Vlivem počasí, nemocí, přirozených nepřátel a člověka podléhají stavy králíků krátkodobým 

i dlouhodobým výkyvům. Značný pokles způsobila nákaza zvaná myxomatóza, jejímž virem 

byli infikováni králíci ve Francii. Myxomatóza se rychle rozšířila po celé Evropě. 

Králík poskytuje chutnou zvěřinu a také kožešinu a srst pro průmysl. Při přemnožení působí 

škody ohryzem kůry. okusem výhonků a spásáním plodin. V současné době jsou jeho stavy u nás 

na minimu. 

Zvěř pernatá 

 TŘÍDA PTÁCI (Aves) 

Ptáci jsou teplokrevní obratlovci, u nichž jsou přední končetiny proměněny v křídla umožňující 

létání, zadní končetiny slouží k chůzi. 

Řád: HRABAVÍ (Galliformes) 

Jsou ptáci střední a větší velikosti. Mají silný zobák s horní čelistí mírně ohnutou přes spodní, 

běháky se silnými prsty a tupými širokými drápy, umožňující hrabání. Pohlavní dvojtvárnost 

se projevuje ve velikosti a zbarvení. Hnízdí na zemi, na vejcích sedí samice. Mláďata mají po narození 

prachové peří a živí se samostatně. 



 

Čeleď: Bažantovití (Phasianidae) 

Zahrnuje mnoho druhů různé velikosti. Stojáky mají neopeřené, rohovité výrůstky na prstech 

jim na podzim nevyrůstají. 

Bažant obecný (Phasianus colchicus L.) 

Není naší původní zvěří. Pochází z jihozápadního Kavkazu, k nám se dostal již ve středověku 

z Francie a Německa a to v původní populaci bažant obecný kolchidský {Phasianus colchicus 

colchicus L.). 

V českých zemích se jeho chov osvědčil a tak byl v mysliveckých kruzích u nás i v zahraničí 

při obchodování označován jako „bažant český". V minulém století byly k nám dovezeny další asijské 

poddruhy bažanta obecného: bažant obecný obojkový (.Phasianus colchicus torquatus Gmelin) 

s širokým bílým obojkem na krku a bažant obecný sedmiříčský (Phasianus colchicus mongolicus 

Brandt). Kromě toho byl k nám ze sportovně loveckých důvodů zaváděn z Japonska bažant pestrý 

(Phasianus versicolor Vieillot). Všichni tito dovezení bažanti se prokřížili s původním „českým 

bažantem", takže zbarvení kohoutů v našich populacích je dnes značně proměnlivé. Výše uvedení 

bažanti se stali předmětem mysliveckého hospodaření a označujeme je jako bažanty lovné. Bažanti 

okrasní, např. bažant zlatý, stříbrný, diamantový jsou většinou chováni ve voliérách pro okrasu 

a nemají větší praktický význam. Zmínky zasluhuje bažant královský (Syrmaticus reeuesii Gray), 

chovaný v některých bažantnicích; pokusy s jeho vypuštěním do honiteb se však většinou 

neosvědčily. Kohout je nápadný dlouhým klínem, který dosahuje délky až 180 cm. Žije jen v lesích. 

Bažant obecný se vyznačuje pohlavní dvojtvárností. Kohout má hmotnost 1,1 až l,8kg. 

Jeho základní zbarvení je sytě bronzové, hlavu a krk má tmavomodré, nad světly červené poušky, 

za hlavou vztyčitelné růžky. Původní bažant kolchidský (tzv. český) byl bez bílého obojku, vlivem 

křížení se dnes setkáváme většinou s částečným nebo úplným obojkem, i když u některých dosud 

chybí úplně. Dosti často se chová forma „tenebrosus", větší a celkově velmi tmavě olivově modře 

zbarvená. Klín s 18 rýdovacími pery má délku asi 40 cm. Lysé stojáky mají u kohoutů nad zadním 

prstem ostruhu. Slepice má hmotnost 0.80 až 1,20 kg. Zbarvena je hnědavě se světlými a tmavými 

skvrnami a má kratší klín, asi 30 cm dlouhý. Někdy se v chovech vyskytne tzv. kohoutíce. Jde o starou 

slepici připomínající zbarvením kohouta, nemá však ostruhy. 



 

Stáří kohoutů se odhaduje podle hmotnosti, klínu a ostruh. Mladí, tj. letošní kohouti mají 

menší hmotnost, kratší klín a tupé kratší ostruhy. Věk slepic se odhaduje podle délky klínu a zbarvení 

spodní strany prstů: u jednoleté slepice je nažloutlé, u starší šedé. 

Vhodným prostředím pro bažanta jsou nížiny až pahorkatiny do výše 500 m n. m. Daří se mu 

zejména tam, kde se střídají pole, háje, remízy a lučiny s menšími lesíky a tekoucími vodami. Vazké 

půdy mu nevyhovují. Na les je odkázán hřadováním a zimováním. Na některých místech 

se přizpůsobil životu v polích, hřaduje na zemědělských plodinách (slunečnice, kukuřice). 

Bažant je zvěří poměrně plachou s výborným sluchem a zrakem. Přes den vyhledává potravu 

na zemi, rád se popelí a sluní. Potrava je smíšená a závislá na prostředí, roční době a vyspělosti 

bažantů. Na podzim a v zimě převládá složka rostlinná (semena plevelných a kulturních rostlin), plody 

dřevin a keřů, zelené části rostlin, v jarním a letním období a u kuřátek složka živočišná (hmyz, červi, 

plži, hraboši, menší hadi. ještěrky i malé žáby apod.). K trávení potřebuje drobné kamínky, které sbírá 

po cestách. Při hromadných chovech může bažant škodit na zasetém obilí, luštěninách a hlízách 

brambor a bulvách řepy, ve vinicích oklováváním dozrávajících plodů. Tyto škody však vyrovnává 

a převyšuje hubením nebezpečných škůdců zemědělských plodin. 

Žije v polygamii v poměru 1 kohout na 4-6 slepic. Tok nastává v březnu a trvá 2 měsíce. Kohout 

vyhledává vhodné tokaniště, v němž nestrpí soupeře. Vábí k sobě slípky hlasitým kvokáním 

doprovázeným prudkým třepáním perutí, kodrcáním a natřásáním. Čepýří peří, přičemž se mu 

na hlavě vztyčují růžky. Slepice se přidružují k jednotlivým kohoutům. Tok probíhá za pěkného počasí 

po celý den, ale k ostruhování dochází zpravidla v ranních hodinách. Slípka si zřizuje v mělkém důlku 

na zemi pečlivě hnízdo, které je umístěno na okraji cest, zemědělských kultur, na kraji lesa 

nebo poblíž keřů. Od poloviny dubna do něho snáší zpravidla po jednom vajíčku denně. Jedna slepice 

snese průměrně 8-12 vajec. V případě zničení snůšky snáší slepice asi poloviční počet vajec, 

tzv. podnésky. Na vajíčkách sedí 22-25 dnů. Bažantíci se líhnou koncem května až v červnu a ihned 

po oschnutí následují slípku. Kohout se o rodinu nestará. Bažantíci za 14 dnů poletují a po 6 týdnech 

létají. S počátkem hřadování se rodinné svazky uvolňují. Kohouti žijí přes zimu v malých skupinách, 

slepice ve větších oddělených hejnech, které se na jaře rozpadají. 

Bažanti zvěř je také zvěří okrajů lesu a polí a vyhovuje jí remízové hospodaření, kdy nalézá 

pestrou bílkovinami bohatou potravu živočišnou (nezbytnou zejména v mládí) i rostlinnou. Živí 

se různými druhy hmyzu, včetně mravenců a jejich kukel, červů, měkkýšů a dospělý bažant zabije 



 

a pozře i hraboše, menší hady, ještěrky či drobné žáby. Z rostlinné potravy s oblibou bere lístky ozimu 

či bylin, různé plody, semena a hlízy. Je zvěří denní a živí se téměř celodenně, takže spotřebuje za 15 

dnů tolik potravy kolik sám váží. 

Bažanti mají poměrně krátkou a jednoduchou trávící soustavu a na rozložení potravy 

v ní se podílejí zejména enzymy (mikroorganismy jen v neparné míře a to teprve ve dvou slepých 

střevech). 

K přikrmování bažantů v zimě je vhodná pšenice či semenný odpad z čističek. Z dužnatých krmiv 

nesmí chybět krmná mrkev, řepa či kapusta. Nutný je i přístup k písku. 

Koroptev polní (Perdix perdix L.) 

Má svrchu ochranné rezavohnědé zbarvení, vespod popelavě šedé. Hmotnost kolísá od 300 

do 450 g. Pohlavní dimorfismus není zvlášť výrazný. Hlavním rozpoznávacím znakem je kresba 

na křídelních krovkách: kohoutek má na peříčkách podél ostnu bílý proužek, slepička kromě toho 

i příčné proužky - „žebříček". Rozlišení pohlaví podle tmavé podkovy na hrudi není jisté, podkovu mají 

vždy kohoutci, mívají ji i slepičky. Koroptve do stáří 18 měsíců, tedy do druhého podzimního 

přepeřování, mají letky ostře zakončené a užší, starší koroptve je mají zaoblené a širší. 

Koroptev je stálým ptákem zemědělských kultur od nížin do pahorkatin asi do nadmořské 

výšky 500-600 m. Má ráda rozmanitost polních kultur, hojnost mezí, křovin a náspů, které jí poskytují 

dobrý kryt a orientaci. Vyhovují jí lehké a propustné půdy, vazké jsou chladné a zavinují úmrtnost 

kuřátek obalováním stojáčků blátem. Hlavní potravou koroptví je hmyz, plži, semínka travin a plevelů. 

V zimě převažuje rostlinná složka, v níž důležitou roli hrají zelené lístky osení. Na jaře a v létě 

převládá živočišná potrava. Kuřátka se v prvních týdnech života živí téměř výlučně živočišnou 

potravou. Z rozboru potravy vyplývá, že koroptev je nesmírně užitečná hubením škodlivého hmyzu 

a semínek plevelů. 

Značné snížení stavů koroptví proti předválečným letům bylo zaviněno celou řadou 

nepříznivých vlivů. Jako příčiny poklesu jsou uváděny zejména změny v zemědělském hospodaření - 

scelování pozemků za účelem velkoplošného hospodaření, mechanizace hlavně při sklizni, chemizace, 

zejména používání pesticidů a časté povětrnostně nepříznivé roky. 

Koroptev žije v monogamii, párkování začíná s odchodem mrazů v únoru a březnu. Kohoutci 

si vyhledávají slepičky z cizích hejnek, přitom o ně často zápasí. Při optimálních stavech je kohoutků 

asi o 12% více, jsou to tzv. liší kohoutci (celibátníci). V době toku se kohoutci ozývají zrána a zvečera 



 

zvučným čiřikáním. Slepička si zakládá již v době toku hnízdo na zemi v podobě vystlaného důlku, 

nejčastěji v blízkosti cest a příkopů či v okrajovém pásmu raných pícnin. Koncem dubna a v květnu 

snáší 15-20 vajíček, na nichž sedí 23-25 dnů. Je-li snůška zničena, zakládá nové hnízdo a snáší 

asi poloviční počet vajíček (podnésky). 

Kuřátka po oschnutí opouštějí hnízdo a jako u všech hrabavých si vyhledávají potravu 

samostatně pod ochranou slepičky. Kohoutek hlídkuje poblíž hnízda, a jestliže slípka zahyne, 

odchovává kuřátka sám. Kuřátka po 3 týdnech poletují, po 6 týdnech létají dobře. Po přepeřování 

narůstají mladým koroptvím v tatrčku nejprve krajní rýdovací pera, takže tatrček má tvar vidlice 

a koroptve se nazývají vidlačky. V říjnu mají mladé koroptve peří v tatrčku světle rezavé, říká se, 

že mají zlatá pírka. V rodinkách zůstávají koroptve po celou zimu. Někdy se k tomuto hejnku připojují 

liší kohoutci nebo jalové párky. Navečer zapadá hejnko na nocoviště a přespává v dýchánku. 

Koroptvičky si sedají hlavičkami k sobě a vzájemně se zahřívají. 

Koroptve mají podobný zažívací trakt a podobné nároky na výživu jako bažanti. Jsou to ptáci 

polí a upřednostňují zejména zjara a v mládí potravu živočišnou (v tomto období až z 90%), 

která je doplňována semeny a plody rostlin, takže podíl živočišné složky klesne v dospělosti na 1/4 – 

1/3. 

Řád: VRUBOZUBÍ (Anseriformes) 

Jsou středně velcí až velcí vodní ptáci s těmito hlavními znaky: 

 Zobák mají silný a prodloužený, s okrajem vroubkovaným rohovitými lupínky k procezování 

vody při hledání potravy. 

 Tělo mají přizpůsobeno k plování, popřípadě k potápění. Plováky mají krátké, zadní prst 

nepatrný a volný, přední 3 prsty jsou spojené plovací blanou. Peří mají husté a promaštěné. 

 Hnízdí jen jednou do roka, snůška vajec dosti velká. Vejce snášejí pravidelné denně a zahřívají 

je až od konce snůšky, takže mláďata se líhnou současně, jsou nekrmivá, vyrůstají na vodě. 

Čeleď: Kachnovití (Anatidae) 

Podčeleď: Kachny (Anatinae) 

Středně velcí ptáci s kratším krkem a kulatou hlavou. Zobák mají široký a plochý. Kačeři 

jsou větší a liší se i barevně. Během roku mají dvojí šat: při podzimním pelichání (od srpna do září) 

postupně vyměňují peří a přitom létají. Po přepeření mají kačeři šat pestrý, svatební a odlišují 
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se tak od nenápadných hnědých kachen. Při letním pelichání (kačeři v červnu, kachny v červenci) 

se vyměňuje veškeré peří (i letek v křídlech) najednou, takže ptáci nemohou asi tři týdny létat. 

Skrývají se, jsou to tzv. pelicháči. Po tomto přepeření se samci podobají samicím. V myslivecké 

a ornitologické praxi se rozeznávají kachny plovavé, potápivé a morčáci. Kachny plovavé sbírají 

potravu na hladině nebo nehluboko pod hladinou (tzv. panáčkováním). Mají podlouhlé tělo, plováky 

umístěné uprostřed. Zadní volný prst nemá kožovitý lem - ploutvičku. Při plavání mají ocas 

nad hladinou. Na křídlech mají pestře zbarvené pruhy peří - zrcátka. Hnízdí poblíž vod i na suchých 

místech (louky apod.). Zástupci: kachna divoká, kopřivka obecná, čírka obecná, čírka modrá, lžičák 

pestrý, ostralka štíhlá, hvízdák euroasijský. Kachny potápivé mají plováky více posunuté dozadu 

a kožní lem na zadním volném prstu. Zrcátko na křídle mají nezřetelné nebo jen jednobarevné 

bez kovového lesku. Při plování mají zadní část těla ponořenou ve vodě. Potravu hledají pouze 

ve vodě a potápějí se za ní velmi hluboko. Zástupci: polák velký, polák malý, polák chocholačka, polák 

kaholka, hohol severní, zrzohlávka rudozobá. 

Kachna divoká (Anas platyrrhynchos L.) 

Zvaná též březňačka je naší nejběžnější kachnou. Kačer má hmotnost 1,0-1,3 kg, kachna 0,8-

1.0 kg. Od října do června příštího roku se kačer nápadně liší od kachny, neboť v té době má svatební 

šat. Hlavu má kovově leskle zelenou, zobák žlutozelený s černým nehtem, na krku bílý proužek, tělo 

hnědavé. Ocas má bílý a 4 střední černá rýdovací pera. tzv. kačírky se stáčejí nahoru (trofej). 

Po letním přepeření se kačer shoduje s nenápadným zbarvením kachny, rozdíl je ve zbarvení zobáku. 

U kačera je stále žlutozelený, u kachny hnědozelený s tmavými skvrnami. Na křídlech mají obě 

pohlaví modrá zrcátka, vroubená černým a bílým proužkem. 

Životním prostředím kachny divoké jsou zarostlé břehy vodních ploch a toků, které jí skýtají 

dostatek krytu a klidu. Živí se semeny, vodními a zemními rostlinami a asi z 20% živočišnou potravou 

jako hmyzem, červy, plži, korýši, pulci a rybím potěrem. Je zvěří převážně noční. Od července začínají 

kachny létat navečer za potravou na pole a po rozednění se vracejí do svých denních úkrytů. 

Vyvstávají těžce, ale táhou pak prudce a přitom sviští. 

Žijí v monogamii. Párkování probíhá již na podzim a v zimě na zimovištích. Tok začíná v březnu 

až dubnu a je provázen svatebními hrami. Za kachnou letí někdy dva i tři kačeři, říká se tomu 

„řádění". Kachna však zachovává věrnost. Vlastní kopulace probíhá pouze s jedním kačerem 

a na vodě. Kachna si buduje hnízdo na zemi poblíž vody, ale někdy i hodně daleko v lese, na stromě 



 

nebo v dutinách. Od konce března do poloviny dubna snáší 8-15 vajec, na nichž sedí 26-28 dní. Ihned 

po oschnutí jsou kachňata velmi čilá a kachna je vede k vodě. Pokud je hnízdo na stromě, kachňata 

sama seskáčí. Jakmile se kachna s kachňaty objeví na vodě, kačer se k nim vrací, neboť se nikdy 

nevzdaluje daleko. Koncem léta se jednotlivé rodiny sdružují ve velmi početná hejna a odtahují na jih. 

Některé přečkávají u nás zimu na nezamrzajících tocích. 

Divoké kachny mají proslulý „kačení žaludek", což v praxi znamená, že spotřebují přepestré 

druhy potravy v poměrně velkém množství. 

Březňačky jsou ptáci s převážně noční aktivitou a živí se různými semeny, vodními 

i suchozemskými rostlinami a nejméně z 10% také potravou živočišnou: různými druhy hmyzu, červy, 

měkkýši či pulci. 

Na nezamrzajících vodních plochách je v zimě přikrmujeme téměř vším, co můžeme zajistit: 

zrním, spařenými bramborami, mlátem, masovými zbytky (vnitřnostmi) atd. 

OBORY 

Oborní chovy zvěře mají své výhody i nevýhody, které je nutno obzvláště před založením 

obory posoudit. 

Výhodou je, že: 

 zvěř je v poměrně velkém množství soustředěna na malé ploše, je tudíž možno ji dobře 

rozlišovat a pozorovat třeba i po několik let, 

 relativně rychlý a snadný je i lov zvěře, 

 zvěř lze lovit celoročně a je tudíž možno vyloučit z chovu kdykoli zvěř pro chov nevhodnou, 

 zvěř je možno v případě potřeby poměrně dobře léčit.  

Nevýhodou je, že: 

 je nezbytná výstavba dobrého a soustavně kontrolovaného oborního plotu, jenž je i stavební 

investicí, 

 je nezbytná výstavba kvalitních a poměrně početných mysliveckých zařízení včetně pastvin, 

políček pro zvěř a porostních úprav, 

 je nezbytné celoroční a pravidelné přikrmování zvěře, 



 

 je třeba počítat s podstatně většími škodami působenými zvěří na lesních porostech 

(případně s nákladnější ochranou těchto porostů), 

 je nebezpečí vzniku nakažlivých chorob, 

 vzniká odpor veřejnosti k omezením jejího vstupu do obor, 

 kvalitní oborní chov se neobejde bez kvalitního a vysoce kvalifikovaného oborníka s relativně 

neomezeným časovým režimem. 

Usoudíme-li, že výhody založené obory převáží nad nevýhodami, je dále nezbytné posoudit 

jaké budou 

 cíle oborního chovu, 

 druhy zvěře pro chov v oboře, 

 kvalita životních podmínek zvěře v oboře, 

 myslivecká péče o zvěř v oboře. 

Typy obor 

Cíle chovů zvěře v oborách jsou přibližně totožné s cíli chovu zvěře ve volnosti, což znamená 

především dosažení optimálních (cílových) stavů při odpovídajícím poměru pohlaví (v podstatě opět 

1:1, ale může být i širší ve prospěch zvěře samčí trofejové) a věkových tříd. Opět se tedy jedná o chov 

zdravé zvěře s co nejkvalitnějšími trofejemi a dostatkem kvalitní zvěřiny, přičemž účelový les 

v oborách je podřízen mysliveckému hospodaření, takže jsou připuštěny i relativně vyšší škody 

působené zvěří na porostech. Nicméně i v oborách je naší snahou tyto škody minimalizovat. 

V zásadě jsou zakládány či obhospodařovány obory za účelem: 

a) reprezentace, pro možnost rychlého odlovu kvalitní trofejové zvěře, obvykle v rámci poplatkového 

lovu, 

b) chovu prošlechtěné zvěře prodávané pro další zazvěřování, 

c) sledování a výzkumu zvěře (obory výzkumných ústavů a lesnických fakult), 

d) chovu vzácných druhů zvěře (bílých jelenů, kozy bezoárové, zubrů, bílých daňků aj.), 

e) výchovy veřejnosti nalézající tak potřebný vztah ke zvěři v bezprostředním kontaktu s ní. 

Existují i další typy obůrek, jako např.: 

 karanténní, v nichž je chována a veterinárně sledována zvěř pouze po období zjištění 

či přeléčení možné nákazy, 



 

 aklimatizační, v nichž je chována zvěř před vypuštěním na novou lokalitu - obvykle přes 

jedno, ale raději dvě kladení, aby se nerozutekla do dalekého okolí, 

 přezimovací, do nichž je zvěř lákána krmivy v předzimním období, načež je v nich uzavírána 

a krmena přes celé období nouze a na jaře opět vypouštěna do volnosti, 

aniž by v mimooborních porostech mohla způsobit v období nouze škody. 

Zvláštním typem obor jsou tzv. obory pro farmový chov zvěře, které ale mají s mysliveckým 

chovem společné pouze chované druhy zvěře (obvykle daňčí či jelení). V těchto zařízeních, stavěných 

obvykle na jinak těžko obhospodařovatelných zemědělských nehonebních pozemcích, je zvěř 

chována a krmena podle zásad chovu neustájených domácích zvířat pod trvalým veterinárním 

dohledem, s maximální koncentrací zvířat na malých plochách výběhů, s cílem co největší produkce 

zvěřiny či pantů. Oproti mysliveckému chovu je zvěř chována v širokých poměrech pohlaví (1:8 až 10) 

ve prospěch samic, aby byl co největší přírůstek, který je v raném věku zabíjen pro odbyt zvěřiny. 

Panty se u nás na léky dosud nezpracovávají. Ekonomika těchto chovů je založena především 

na odchovu a prodeji chovných jedinců (či kmenů). Z mysliveckého hlediska znamenají farmové chovy 

zvěře zmenšeni ploch honebních pozemků a možnost záměny zvěře z farem za zvěř myslivecky 

obhospodařovanou. Farmově chovaná zvěř musí být sice trvale označena, což však není reálné, nesmi 

být na farmách myslivecky (odstřelem) lovena, a proto se přepouští mimo farmy, kde už se loví volně, 

k čemuž by nemělo z více důvodů docházet. 

Za samostatný druh oborního chovu by bylo možno považovat i chov zvěře v zoologických 

zahradách.  

Oborní druhy zvěře  

Pro oborní druhy nejsou vhodné teritoriální (po většinu roku samotářsky žijící) druhy zvěře. 

Přílišné koncentrace jedinců téhož druhu na ně působí stresově, což se projevuje ztrátou kondice, 

následně i konstituce, zhoršováním zdravotního stavu a nižší plodností. V našich poměrech 

je proto v oborách nevhodné chovat zvěř srnčí a v zásadě nejsou obory vhodné ani pro jelence či losy. 

Poslední sice oborní chovy snášejí a jsou chováni dokonce na farmách, ale musí být 

pro ně odchováváni od mládí uměle bez přítomnosti matek. Teprve následné generace jsou pak 

vhodné pro farmový či oborní chov. 



 

Naopak oborní chovy lze doporučit pro všechny druhy zvěře žijící po většinu roku v širších 

sociálních uskupeních - v tlupách. Osvědčily se u zvěře jelení, daňčí, sika, mufloní a černé, 

nepochybně by takto bylo možno chovat i kamzíky. 

Chovatelsky nejvhodnější je držet v oboře každý druh zvěře samostatně - odděleně od druhů 

jiných. Zásadně se nedoporučuje chovat společné zvěř jelení a sika (či jeleny Dybowského), 

protože nelze vyloučit možnost jejich vzájemného křížení. Nedoporučuje se ani společný chov zvěře 

jelení a mufloní pro přílišnou agresivitu (hlučnost) muflonů, odrazujících zvěř jelení od přístupu 

ke krmelcům. Ani společný chov zvěře jelení a daňčí se nedoporučuje, i když z myslivecké praxe 

jsou tyto chovy známé (např. Bulhary). Vcelku dobře je možno společně chovat zvěř daňčí a mufloni 

(např. Klentnice aj.). 

Ve velkých oborách se často objevuje i zvěř černá, kterou ale doporučujeme chovat 

od ostatních druhů zvěře spárkaté odděleně. V takových oborách se obvykle setkáváme i se zvěří 

srnčí, která tam využívá prostorových i potravních nik, aniž by však od ní bylo možno očekávat 

jakékoli chovatelské úspěchy. 

Životní podmínky zvěře v oborách 

Základními životními podmínkami pro zvěř v oborách rozumíme: 

 dostatečný prostor, 

 porostní a prostorovou skladbu, 

 úživnostní plochy, 

 krytové a klidové příležitosti. 

Rozloha, na níž se zvěř ve volnosti pohybuje, je odvislá nejen od úživnosti honitby, 

od krytových a klidových příležitostí, ale také od sociálních vztahů, které se ovšem mění v průběhu 

roku. I to je třeba mít na zřeteli, volí-li se velikost oborní plochy pro ten který druh zvěře. 

Při chovu vyšších počtů zvěře musí mít obory ovšem výměry úměrně větší. Naopak je možno 

chovat i menší počty zvěře na menších plochách obor, ale v tom případě je nutno počítat s občasným 

„osvěžováním krve" — čili s dovozem a vysazováním zvěře - nejlépe nepříbuzné a ze vzdálenějších 

chovů, pokud možno i z horších klimatických podmínek. 

Životní prostředí zvěře v oborách je tvořeno převážně lesními porosty - někdy dokonce téměř 

stoprocentně. To samo o sobě není právě vhodné, nicméně převaha lesních porostů v oboře vadí 



 

nejméně zvěři černé, následuje zvěř jelení, mufloní a daňčí, u níž je třeba zajistit minimálně 15 % 

úživných ploch nezalesněných. 

Lesní porosty v oboře jsou řazeny mezi lesy účelové, což však neznamená, že s nimi bude 

„hospodařit" zvěř a ne člověk. 

Obecně lze říci, že v oborních lesních porostech by měly převládat listnáče a z nich především 

duby, buky, jírovce a ovocná pláňata, pokud možno v plodonosném věku. Jako okusové dřeviny 

se používají duby, jasan, habr, buk, javory, jilmy, osika, lípy, jeřáby, jíva a vrby. Osvědčily se i keře, 

z nich zejména janovec, čilimník, pámelník (pozor na odnože), dřín a zvláště ostružiník a maliník. 

Skupiny jehličnatých stromů (obvykle smrku) jsou vhodné jako krytiny - zejména v zimním 

období. Musí být rozptýleny po celé ploše obory. 

Prostorově je třeba vhodně rozmístit i úživně plochy políček pro zvěř, luk, pastvin a okusových 

dřevinných porostů. 

V zásadě ale musí tvořit jádro obory rozvolněné parkové porosty listnáčů v plodonosném 

věku, včetně výstavků, pod nimiž rostou buď okusové keře či dřevinné porosty anebo trávy a byliny 

určené zvěři ke spásání. 

Také aleje kolem cest je nutno vysázet plodonosnými listnáči vysazenými v dostatečných 

vzdálenostech - jednak od sebe a jednak od vlastních porostů, aby neměly ani jednostranně zastíněny 

koruny a mohly tak nasadit na květ a následně i dostatečně plodit. Přístup slunečního světla pod ně 

zajistí i dostatek travní a bylinné potravy přístupné zvěři po větší část roku.  

Splnění uvedených zásad vyžaduje: 

- stanovení cílového složení porostů ve prospěch uvedených druhů listnatých dřevin s co nejmenším 

podílem dřevin jehličnatých sloužících ve skupinách jako krytiny (především borové, modřínové 

a smrkové) a doplňujících i estetický vzhled oborních lesních porostů, 

- prodloužení doby obmýtí minimálně na 120-140 let u cílových plodonosných dřevin (dubu 

příp. buku), 

- snížení zakmenění u plodonosných dřevin na 3-4, 

- zkrácení obmýtní doby u dřevinných porostů okusových, pěstovaných výmladkovým (pařezinným) 

způsobem na 5-10 let, 

- zaměření především na obnovu umělou buď jednotlivými odrostky či ve skupinách - vždy však 

dostatečně ochráněnou před pravděpodobným poškozením zvěří, 



 

- soustředění těžeb na větší plochy (obvykle kotlíky) do zimního období k umožnění okusu pupenů, 

kůry a větviček. 

Významnou úlohu v oborách hrají úživnostní plochy (políčka pro zvěř, louky a pastviny), 

jejichž podíl na oborních plochách musí být co největší (samozřejmé při zachování dostatku krytových 

příležitostí v lesních porostech). Všechny tyto plochy jsou více či méně zemědělsky obhospodařovány. 

Pastviny mají být zvěři k dispozici celoročně, nechávají se proto asi po 2 roky v klidu a potom 

se obvykle přemění alespoň na 3 roky na pole pro zvěř. Naší snahou musí být, aby na pastvinách rostl 

dostatek vhodných druhů travin, které se proto musí podle místních podmínek dosévat 

a přihnojovat. 

Louky se obvykle udržují v oborách po 3 roky a také jejich travní porosty musí být 

co nejkvalitnější a dostatečně produkční. Louky se totiž obvykle jedenkrát ročně kosí a seno 

z nich se používá k zimnímu přikrmování. Proto se v pozdním jaru obvykle chrání před přístupem 

zvěře buď stabilními (otevíratelnými) či přenosnými oplůtky anebo elektrickými ohradníky. Louky 

nesmí být trvale podmáčené. 

Podobně se plotí a odplocují i políčka pro zvěř využívaná obvykle ke dvěma sklizním. Jedna 

je ve vegetační době (např. oves do mléčné zralosti, příp. jiné plodiny sklízené o žních) a druhá 

vegetace se zakládá po této první tak, aby vzrostla ještě na podzim a mohla být zpřístupněna zvěři 

začátkem zimy (krmná kapusta a další brukvoviny). V tomto případě se uplatňují běžné agrotechnické 

způsoby včetně přihnojování, které ale musí být úměrné. Důležité je, že se v případě políček pro zvěř 

bez jejich plocení neobejdeme. 

Za zcela nezbytnou se považuje přítomnost vodních zdrojů v oborách. 

Krytové a klidové příležitosti musí zvěř v oboře bezpodmínečně mít. Ideální je stav, 

kdy je do obory zakázán přístup veřejnosti. To ale není vždy možné, a proto je třeba pohyb 

návštěvníků obor omezit pouze na vyznačené cesty a v některých obdobích roku (zejména v době 

rozmnožování a v době zimního přikrmování) ho vyloučit úplné. Návštěvní řád obory musí být 

upraven z hlediska biologických potřeb zvěře, zejména s ohledem na možnosti dodržování 

jejich sezónní a denní aktivity. Návštěvníci zvěř ať chtěně či nechtěně ruší, a proto musí zvěř mít 

možnost se před nimi ukrýt v bezpečných vzdálenostech. V takových případech  je nutno budovat 

obory raději větší a s dostatkem úkrytových porostů, které mohou být tvořeny nejen uvedenými 

porosty jehličnanu, ale i plochami listnatých neprořezávaných a neprobíraných mlazin, 



 

které jsou s to zabezpečit dostatek úkrytových příležitostí zvěři až asi do 20 let vzrůstu. Nejvhodnější 

jsou pro tento účel dřeviny dlouho držící listy - zejména duby. 

Myslivecká péče o zvěř v oborách 

V oborách, obdobně jako ve volnosti, je nutno soustavně sledovat: 

 početní stavy zvěře včetně poměru pohlaví a poměru věkových tříd, 

 konstituci a kondici zvěře, 

 zdravotní stav zvěře, 

 přirozenou úživnost obory v průběhu roku, 

 přikrmování až krmení zvěře, 

 četnost, velikost a rozmístění krytových příležitostí, 

 zabezpečení klidu pro zvěř, 

 ochranu před škodlivými činiteli, 

 účinnost průběrného odstřelu na zvěř. 

Početní stavy zvěře v oborách jsou odvislé od stavů cílových (normovaných) a výhodou obor 

je, že se dají zjistit s poměrně velkou přesností celoplošným sčítáním a soustavným sledováním zvěře 

nejen co do počtu, ale také co do stáří a kvality projevující se konstitučními a kondičními znaky včetně 

sezónních biologických změn a chování zvěře. 

Dodržování početních stavů zvěře je odvislé také od neprostupnosti oborního plotu. Oplocení 

je nejdůležitějším a současné i nejdražším mysliveckým zařízením v oboře. 

Z těchto důvodů je nutno volit takové oplocení, které bude co nejlevnější, současně 

co nejúčinnější, co nejtrvanlivější, co nejpevnější a také co nejestetičtější. 

Nejlevnější je plot co nejkratší, což znamená, že se při jeho vytyčování musíme držet 

co nejblíže kruhového tvaru, který uzavírá při nejmenším obvodu největší plochu. Také z důvodů 

možného zranění zvěře je nezbytné se vystříhat při oplocování prudkých lomů. 

Ideální, ale drahé, byly oborní zdi, které současně zvěři znemožňovaly výhled do okolí a zvěř 

neměla snahu takováto neprůhledná oplocení překonávat. 

V posledních letech se obvykle rozhodujeme mezi plotem dřevěným (estetičtějším) 

či drátěným s oky 14x14 cm, o výšce 2,50 m pro zvěř jelení, 2,20 m pro zvěř daňčí a mufloní a 1.80 m 

pro zvěř černou. Doporučuje se u všech výsek plotů převýšení sošek (kůlů) asi o 50 cm pro upevnění 



 

prken či půltyčí jako optických zábran. Důležité je zakotvení plotu v zemi, aby zvěř nenašla žádnou 

možnost plot podlézt. Zvláštní význam má pevná spodní část plotu (třeba z panelů či pražců) 

u oplocení pro zvěř černou. V současné době existují i pletiva s oky dole hustšími a do výše řidšími. 

Zeleným plastem potažené dráty ruší v přírodě méně. U drátěných plotů se počítá s životností asi 20 

let, u plotů dřevěných jen 10 let, pokud nepoužijeme konzervačních prostředků. 

Nedílnou součástí oplocení jsou pevné a vkusně konstruované vstupní brány do obor, často 

s názvem obory. Silnice pod nimi je obvykle přerušena rošty, které brání zvěři v opuštění obory, 

ponechá-li se náhodou brána otevřená. Součástí brány je buď automaticky se zavírající branka 

pro pěší (je-li pro ně obora zpřístupněna) anebo schodová přelízka. Oplocení je přerušováno záběhy 

či záskoky pro možný návrat zvěře z obory uniklé. Nelze je však budovat tam, kde je oplocení 

současně hranicí honitby. 

Nezbytnými mysliveckými zařízeními v oborách jsou velkokapacitní krmelce se zásobníky, 

umožňující oddělené braní krmiv i pro zvěř holou. Sklady krmiv jsou bud jejich součástí anebo musí 

být budovány poblíž. Slaniska je nutno rozmístit po celé oboře a je vhodné, jsou-li poblíž i napajedla. 

Pro pozorování a lov zvěře musí být každá obora vybavena dostatečným počtem nejlépe krytých 

kazatelen včetně udržovaných šouláků (nejlépe sypaných pilinami) a přirozených (ze stříhaných 

stromků) či umělých záštit. 

Součástí obor jsou obvykle i odchytová zařízení budovaná pokud možno jako součást oplocení 

mezi oborou a karanténní obůrkou. 

Každá obora musí mít provozní řád schválený okresním úřadem a řešící možnosti přístupu 

veřejnosti do obory a chování veřejnosti v oboře. 

Zvláštními typy obůrek či mysliveckých zařízení jsou obůrky karanténní zřizované obvykle 

při oborách vyplocením menší plochy (cca 1 - 3  ha) v návaznosti na oboru, do níž je zvěř po zjištění 

jejího zdravotního stavu přepouštěna. Je vhodné děje-li se tak prostřednictvím odchytového zařízení, 

neboť jeho pomocí (opačně) lze také odchytávat zvěř z obory k jejímu převozu např. za účelem 

aklimatizace. 

Aklimatizační obůrky jsou dočasná zařízení sloužící k aklimatizaci zvěře před vypuštěním 

na novou lokalitu buď za účelem nového zazvěření či „osvěžení krve" stávající zvěře. Obvykle 

se za tím účelem oplotí se souhlasem majitele či uživatele pozemku plocha 3-5 ha, v níž by se měla 

nalézat pastevní plocha, voda a mlazina pro úkryt. Nezbytností je i krmelec nejlépe stejného typu 

jakými je vybavena i honitba za plotem. Zvěří se osazuje obůrka obvykle v zimě, kdy se také nejlépe 



 

odchytává a je třeba k tomu přizvat i veterináře (je-li zvěř z jiného okresu, musí mít veterinární 

osvědčení). Nakupuje se obvykle jeden kmen zvěře, ve složení 2 kusy samčí (1 dospělý, 1 dospívající), 

4 kusy zvěře samičí a 4 kusy zvěře mladé a při nedostatku finančních prostředků alespoň jeden 

polokmen. Zvěř se v obůrce adaptuje na nové prostředí, na jaře samice kladou a na podzim se zvěř 

podrobí přísnému výběru a slabé průběrné kusy se odstřelí. Vhodné je předržet zvěř v obůrce 

přes další zimu a přes další kladení, načež se po nové kontrole kvality a po období prázdninového 

turistického, houbařského a borůvkářkého ruchu vypustí otevřením oborních vrat či odstraněním 

několika polí oborního plotu. I nadále se zvěř v obůrce přikrmuje, vypuštěná zvěř se vrací a teprve 

postupně se vzdaluje, aby nám sama ukázala, zda pro ni bylo vybráno vhodné místo, 

kde se aklimatizovala, anebo jiné. 

Přezimovací obůrky mají obvykle výměru do 10 ha a zřizují se zejména na místech zimních 

stanovišť především pro jelení zvěř. Také u nich by měly být krytiny, úživné plochy, voda a ovšem 

i nezbytné zařízení ke krmení zvěře. Obvykle se vybavují i záskoky příp. prolízkami, abychom 

do nich i po uzavření vrat nalákali co nejvíce zvěře z volnosti. 

BAŽANTNICE 

Současný stav životního prostředí bažantů (ale i koroptví a dalších druhů užitkové pernaté 

zvěře) se natolik změnil, že se podstatně snížila možnost přirozené reprodukce této zvěře nejen 

ve volných honitbách, ale i v bažantnicích. Souběžně se začaly zvyšovat požadavky na zvýšený odstřel 

bažantů z důvodů komerčních, reprezentačních i sportovněloveckých s přihlédnutím 

k nezanedbatelnému přínosu kvalitní zvěřiny. 

Východiskem z této situace se stal umělý chov bažantí zvěře se všemi jeho klady a nedostatky. 

Nesporným kladem je produkce potřebného množství vajec, kuřat a bažantů. Nedostatkem 

jsou poměrné vysoké náklady umělých chovů, domestikační projevy a následná nízká slovitelnost 

bažantů, nutnost ochrany zvěře při odchovu a v době přepouštění do přírody, vysoké nároky 

na kvalifikaci a odpovědnost bažantníků a v neposlední řadě i nezbytnost úprav prostředí, 

do něhož jsou bažanti vypouštěni. 

Nicméně zůstává skutečností, že nedojde-li ke kladným změnám v životním prostředí zvěře, 

s nimiž je však nutno počítat jen jako s dlouhodobým procesem, bude nutno i do budoucna počítat 



 

s umělým odchovem bažantů. V průběhu let se vyzkoušely mnohé metody, technologie a techniky 

chovu, z nichž některé se osvědčily, jiné nikoliv a některé jsou sporné. 

Přednosti a nedostatky současných metod umělého chovu bažantů podává následující 

přehled. 

V myslivecké praxi se ustálilo metodické členění chovu bažantů na: 

- chov divoký či přirozený, což je v podstatě chov ve volnosti, přičemž myslivci pečují o zlepšení 

přírodních podmínek, o přikrmování bažantů a o jejich ochranu, příp. o zachování vhodného poměru 

pohlaví, 

- chov polodivoký či usměrněný, při němž myslivci navíc sbírají vejce z ohrožených hnízd 

či postupně odebírají vejce z obeznaných hnízd využívajíce snahy slepic po doplnění snůšky 

či po náhradní snůšce. Nalezená vejce se vkládají do líhní, kde se z nich postupně (pro různý stupeň 

nasezení) vylíhnou kuřata, která se pak uměle odchovávají, 

- chov krotký či umělý (voliérový), při němž se komoruje chovné hejno bažantů - rodičů 

ve voliérách - ostruhárnách, snesená vejce se pravidelně odebírají, skladují a nasazují do líhní, 

kde se z nich rytmicky líhnou kuřata, která se opět uměle odchovávají. 

Výhodou divokého chovu je relativné malá pracnost a nákladovost, také ale „divokost" 

či přirozenost celé populace, nevýhodou je závislost výsledku především na vnějších činitelích 

(teplota, srážky aj.) a celkově relativně malý přírůst. 

Výhodou polodivokého chovu je zvýšení přírůstu kuřat, jejich stále dobrý genetický základ 

a relativné ještě nízké náklady (pouze na líhně a odchovny), nevýhodou je nízká a nestejnoměrná 

líhnivost kuřat, poměrná pracnost při vyhledávání hnízd, odebíráni vajec a jejich přenášení do líhní, 

nutnost výstavby líhní a odchoven včetně zajištění obsluhy těchto zařízení a konečné i ztrátovost 

kuřat při převodu do přírody. Výhodou krotkého (umělého) chovu je nezávislost při získávání vajec 

na volné žijící populaci bažantů včetně eliminování většiny nepříznivé působících přírodních činitelů 

a usměrnění počtu vylíhnutých kuřat podle plánované potřeby, nevýhodou je nákladovost 

při výstavbě potřebných zařízení, na provoz a obsluhu včetně zajištění nezávadných a kvalitních 

krmiv, nezbytnost veterinárního dohledu, maximální kvalifikace bažantníka a případná částečná 

domestikace odchovaných bažantů včetně následných problémů při jejich převodu do přírody 

a jejich opětném „zdivočení“. 



 

Polodivoký a krotký chov se v etapě líhnutí a zejména odchovu kuřat příliš neliší. 

Umělý chov bažantů je možno metodicky členit na: 

- získání chovného hejna, 

- jeho držení, 

- chov bažantů v ostruhárnách, 

- líhňařský provoz, 

- odchov kuřat, 

- přepouštění kuřat do přírody včetně 

- úpravy životního prostředí. 

Získání chovného hejna: 

 odchytem z přírody koncem zimy: 

 výhodou je získání divokých či „zdivočelých" rodičů a minimální náklady při jejich 

následném komorování, 

 nevýhodou je poměrná pracnost při odchytu a manipulace s bažanty vč. nutnosti 

posouzení jejich zdravotního stavu po přestálé zimě a lovech a určitá nejistota včasného 

odchycení dostatečného počtu kvalitních jedinců, 

 z vlastního odchovu z loňského či předloňského roku: 

 výhodou je nezávislost na zdroji rodičovských bažantů, jistota o jejich vhodném 

zdravotním a výživném stavu, vědomost o jejich stáří, neboť dvouleté slepice 

jsou chovatelsky nejvhodnější, minimální manipulace, 

 nevýhodou je možnost průběhu částečných domestikačních procesů projevujících 

se především ve ztrátě plachosti aj. přenášených i na potomstvo, nezbytnost soustavné 

kontroly zdravotního stavu, zejména TBC u dvouletých či starších bažantů, vysoké 

náklady při celoročním chovu a obsluze chovných hejn, 

 z nákupu: 

 výhodou je příliv nové krve a tím celkové osvěžení populace, minimální pracnost, 

 nevýhodou je vysoká nákladovost za nákup, kompenzovatelná ale např. výměnou. 

 



 

Držení (komorování) chovného hejna: 

— bez komorovacího zařízení: při odchytu chovného hejna koncem zimy z volnosti, 

— s komorovacím zařízením 

 dočasným: výhodou je jejich relativné nízká nákladovost, resp. nízké odpisy, nevýhodou 

je větší pracnost při obnově a krátká provozuschopnost, 

 nepřenosným: výhodou je stabilita nevyžadující přenášení, pouze opravy a možnost zavedení 

automatizace krmení a napájení a tím i zhospodárnění obsluhy, nevýhodou je nezbytnost 

soustavné hygieny a dezinfekce včetně veterinární kontroly, 

 oplocenky bez stropního zasítění: výhodou je nižší nákladovost, nevýhodou je nutnost 

poutkování či zastřihování příp. amputace letek, intenzivní ochrana před škodnou zvěří, 

 oplocenky se stropním zasítěním: výhodou je, že s bažanty není nutno manipulovat, také větší 

bezpečnost bažantů před škodnou, nevýhodou je vyšší nákladovost a ochrana sítí před sněhem 

atp., 

 přenosným: 

 rámové voliéry z dílů bez stropního zasítění, 

 rámové voliéry z dílů se stropním zasítěním, 

 foliovníky zasítěné pletivem — výhodou je, že bažanti mají značnou možnost rozptylu 

i do prostoru, nevýhodou jejich stavba v závětří či zakotvení proti větru, 

 trvalým a nepřenosným: 

 halové konstrukce zastřešené, uzavřené - výhodou je, že potmě jsou bažanti po celou    

dobu komorování klidní, nevýhodou je vysoká stavební nákladovost, nutnost soustavné 

hygieny - dezinfekce, špatný vývoj pohlavních gonád, pročež jsou z biologického hlediska 

méně vhodné,  

 halové konstrukce zastřešené s výběhy - výhodou je možnost automatizace při krmení 

a napájení, nevýhodou je vysoká stavební nákladovost, nutnost soustavné hygieny 

a dezinfekce, 

 halové konstrukce trubkové (výškové) zasítěné pletivem — výhodou je koncentrace 

bažantů s možností prostorového rozptylu a snadnost obsluhy s možností zavedení 



 

automatizace krmení, napájení atp., nevýhodou je vysoká stavební nákladovost 

a nezbytnost soustavné hygieny, dezinfekce, 

 rámové voliéry zasítěné - výhodou je sestavitelnost voliér a jejich snadnější údržba, 

nevýhodou je nutnost zpevnění voliér před sněhem příp. větrem. 

Ostruhárny 

- přenosné: výhodou je možnost snadné dezinfekce prostředí po ukončení snůšky - 

např. přeoráním, nevýhodou je pracnost při každoroční, příp. i vnitrosezónní montáži a demontáži, 

 rámové voliéry kmenové, zasítěné - výhodou je vyšší snůška, možnost kontroly nosnosti 

příp. výměna celých kmenů chovaných obvykle 1:8, nevýhodou je značná spotřeba materiálu, 

složitější a pracnější obsluha, 

 rámové voliéry kmenové nezastíněné, 

 rámové voliéry společné a obvykle zasítěné - výhodou je relativně nižší spotřeba materiálu, 

rychlejší obsluha, nevýhodou je nemožnost kontroly snůšky, příp. vyhledání a odstranění 

agresivních jedinců a také pracnější vyhledávání vajec, 

- trvalé: 

 voliéry kmenové, 

 voliéry společné, nezastíněné - výhodou je menší spotřeba materiálu a možnost příletu 

kohouta z volnosti k osvěžení krve, nevýhodou je nutnost poutkování či zastřihování 

příp. amputace letek a také intenzivnější ochrana před dravci, 

 voliéry společné zasítěné, 

 klece - výhodou je téměř úplná automatizace obslužných prací (krmení, napájení, sběr vajec 

a odstraňování trusu, maximální hygiena a minimální ztráty na vejcích), nevýhodou je malý 

prostor určený pro celý kmen bažantů a následné odpeření slepic na zádech, také přerůstání 

zobáků a drápů vlivem podlažních roštů. 

Líhňařský provoz 

Líhnutí kuřat předchází více pracovních činností, stejně jako po vylíhnutí a před vlastním 

odchovem předchází činnost s čerstvými kuřaty.  

 

 



 

Sběr vajec 

Ostruhárny je nutno procházet a sbírat vejce 2x denně, pokud možno touž osobou či alespoň 

v témž, nejraději netradičním - třeba bílém - ošacení. Vejce se ukládají do košů či speciálních krabic 

a přenášejí do skladu.  

Třídění a ošetření vajec 

Vyřazují se vejce s popraskanou, nedostatečně zvápnělou či porézní skořápkou, vejce 

extrémně malá či naopak velká (dvoužloutková) a tvarově nenormální. Blátem či trusem znečištěná 

vejce se mechanicky očistí či otřou vlhkým hadrem namočeným nejlépe v 1 % roztoku chloraminu. 

Vejce se neomývají.  

Skladování vajec 

Vejce se skladují v místnostech s teplotou 10-14" C při 60 % relativní vlhkosti. V písku 

či profilových proložkách na špičce s náklonem 45° vlevo, další den stejně tak vpravo (tedy 

s každodenním odklonem o 90°) - k tomu postačí zhotovení obyčejné mechanické houpačky. 

Dezinfekce vajec 

Proti choroboplodným zárodkům se vejce dezinfikují před nasazením buď přímo v líhni 

nebo ve zvláštní místnosti parami formaldehydu (na 1 m3 dezinfikovaného prostoru se použije 30 ml 

40% formaldehydu, který se nalije na 20 g manganistanu draselného - hypermanganu - KMn04). Páry 

mají působit na vejce 20-30 minut. 

Inkubace (líhnutí) 

 přirozená (biologická) pod kvočnami: výhodou je, že zárodek ve vejci má přirozenou teplotu, 

vlhkost i obracení a že embryo se může dorozumívat s kvočnou již před vylíhnutím, 

nevýhodou jsou náklady pro zajišťování budek (kukaní) pro kvočny, zajištění dostatku 

kvokavých kvočen a časová náročnost při obsluze včetně „venčení44 kvočen, 

 umělá v mechanických líhních a dolíhních při teplotě 37,8 °C a vzdušně vlhkosti zvyšující 

se od 65 do 90%. 

 oddílových pro větší či menší počet vajec, 

 s přirozeným oběhem vzduchu - výhodou těchto stolových a kufříkových líhní je snadná 

přenosnost a instalace, použití i při polodivokém chovu, využití i jako dolíhní, 

nevýhodou je malá kapacita a ruční manipulace s vejci - např. obracení, 

 s nuceným oběhem vzduchu - výhodou těchto líhní s ventilátorem, z nichž se u nás 

používá BIOS, VICTORIA či NATIONAL, je maximální automatizace provozu a minimální 



 

pracnost, velká kapacita vajec, nevýhodou je, že všechna vkládaná vejce musí být 

nenasezená a že se musí 2 dny před koncem inkubace přenést do dolíhní, 

 komorových, obvykle pro větší počet vajec - výhodou je minimální pracnost, nevýhodou 

pak použití pouze ve velkokapacitních líhních. 

Prohlídky vajec 

Kontrola vajec prosvěcováním na oplozenost se může dít 7., 14. a 21. den inkubace, ale není 

nutná za předpokladu, že je v líhni dostatek místa pro držení čistých vajec po celou dobu líhnutí, 

neboť prohlídky zabírají hodně času. 

Třídění kuřat 

Asi 12 hodin po vylíhnutí (po oschnutí) se vyřazují kuřata nevyklubaná, kuřata se zbytky 

vaječné skořápky či přischlé blány, kuřata s rozklesnutými stojáčky či jinak nezdravá. Vyřazená kuřata 

musí být odeslána do kafilérie. V tu dobu je možné kuřata také selektovat. 

Expedice kuřat 

Za výhodnou dobu k expedici jednodenních kuřat se považuje noc. Namísto košů se dnes 

k expedici používají krabice dělené na oddíly. Převoz musí být v teple. Kuřatům v té době postačí 

k výživě dosud nestrávený vaječný žloutek. 

Odchov kuřat 

 přirozený (biologický) - pod kvočnami: výhodou je přirozené přizpůsobování se kuřat přírodnímu 

prostředí vč. rychlé adaptace na jeho nepříznivé vlivy, také poměrně brzké (časné) přepouštění 

kuřat do přírody, nevýhodou je nutnost zajištění dostatku kvočen domácích slepic či krůt 

a počáteční náklady na výrobu venkovních budek, ohrádek apod., počáteční velké nároky 

na obsluhu a pozdější omezená možnost podávání léků, 

 umělý v odchovnách 

 přenosných - výhodou je možnost každoroční asanace prostředí, nevýhodou je obvykle 

komplikovaný přívod energie pro tepelný zdroj - umělou kvočnu, 

   budky s výběhy - výhodou je poměrně rychlá adaptace vypuštěných kuřat na okolní prostředí 

a následná věrnost vypouštěcím plochám, nevýhodou je pracnost při přemisťování budek 

a výběhů v průběhu odchovu, nezbytnost velkých odchovných ploch, vysoké náklady 

při výstavbě budek při poměrně velkém úniku tepla z nich vč. malého prostoru v budkách, 

který je problémem u starších kuřat při nepříznivém počasí, 



 

 fóliovníky s výběhy - výhodou je velký prostorový rozptyl kuřat a poměrně rychlý převod 

kuřat do okolního prostředí, snadná obsluha kuřat s možností použití mechanizace, příznivé 

hygienické podmínky při každoročním spalování podestýlky a trusu vč. podložní fólie, 

nevýhodou je nutnost zajištění el. energie, pokud se ovšem nepoužijí fóliovníky až pro chov 

starších kuřat - od 3 týdnů stáří, dále poněkud vyšší stavební nákladovost ev. nutnost 

zajišťování většího počtu fólií za dobu životnosti zařízení, 

 trvalých — výhodou je stabilní instalace tepelných zdrojů, nevýhodou je nutnost povětšině 

stavebních investic a nezbytnost maximální péče o hygienu prostředí, zejména o soustavnou 

dezinfekci výběhů, 

 komory s výběhy - výhodou je snadná obsluha s možností zavedení automatického krmení 

a napájení kuřat, rychlý přehled o zdravotním či jiném stavu kuřat s možností rychlého 

reagování na jejich měnící se potřeby, možnost uzavření kuřat v komorách při chladném 

počasí, nevýhodou je nezbytnost soustavné hygieny — dezinfekce prostředí v odchovnách 

i ve výbězích před odchovem, při něm i po něm, 

 oddílové — výhodou oddílů v komorách pro cca 300-400 kuřat je možnost sledování těchto 

skupin a rychlá reakce na změny v chování apod., v jednotlivých oddílech celé odchovny 

mohou být odchovávána kuřata v různém stáří, v oddílech může být uplatněn i odlišný 

chovatelský způsob - např. světelná regulace, v případě propuknutí choroby může být zvěř 

lépe v oddílech izolována a léčena, nevýhodou je větší stavební nákladovost a pracnost 

(nejméně o příčky), větší nebezpečí kanibalismu ze stresových situací na malé ploše a větší 

nebezpečí umačkání kuřat při náhlé panice, 

 společné — výhodou velkých halových odchoven je menší nebezpečí kanibalismu a umačkání, 

zvláště při včasném přepouštění kuřat do výběhů, nevýhodou je, že odchovávaná kuřata musí 

být stejného stáří, pod stálým a intenzívním veterinárním dohledem, 

 klece se světelnou regulací — výhodou je chov kuřat na malé ploše s automatickým 

světelným režimem příp. automatickým krmením a napájením, tedy při minimální obsluze, 

malá potřeba odchovné plochy, rychlejší přírůst hmotnosti, nevýhodou je určité „odvyknutí" 

přírodním podmínkám střídání dne a noci, i když až dosud se takto odchovaná kuřata po 

vypuštění poměrně rychle přizpůsobila.  



 

Uvedené možnosti odchovu lze kombinovat — nejčastěji to bývá v závislosti na zdroji 

el. energie. Příkladem může být odchov kuřat v komorách pod el. kvočnami do 3 týdnů, potom jejich 

převod do foliovníků bez tepelných zdrojů a postupné (podle počasí) vypouštění do výběhů atd. 

Přepouštění kuřat do přírody 

Výsledek odchovu měřitelný slovitelností z vypuštěných bažantů je závislý na přežití bažantů 

v honitbě, tedy na úspěšné adaptaci odchovaných a vypuštěných bažantů na nové životní prostředí. 

V zásadě lze bažanty vypouštět následujícími způsoby: 

 přímo - výhodou je minimální nákladovost na vypouštění, neboť je třeba vybudovat pouze 

vhodnou síť zásypů, napáječek, lapacích zařízení na škodnou a zajistit ochrannou službu, 

nevýhodou je vysoká ztrátovost kuřat, 

 volným vypuštěním - výhodou je minimální starost o odchovaná kuřata vypuštěná 

ve vhodném stáří min. 12 týdnů na nejvhodnějších místech honitby při vhodném počasí, 

nevýhodou je vysoká (nejvyšší) ztrátovost kuřat způsobená jejich špatnou adaptabilitou, 

 s kvočnou - výhodou je velmi dobrá adaptace kuřat v honitbě a poměrně velký podíl 

přežívajících „divokých4' kuřat, nevýhodou je potřeba velkého množství domácích slepic, krůt 

či poměrně složitá adopce kuřat bažantími slípkami, 

 prostřednictvím vypouštěcích zařízení - výhodou je postupná adaptace kuřat na okolní prostředí 

a jejich pozdější malá toulavost, nevýhodou jsou poměrně vysoké náklady na výstavbu zařízení, 

nutnost delšího krmení a obsluhy včetně důsledné ochrany, 

 přenosných - výhodou je nezamořené prostředí a šelmy či dravci si nestačí zvyknout na nová 

vypouštěcí místa, nevýhodou je pracnost a nákladovost při budování zařízení, 

také ale rozptylování pozornosti ochranné služby na více míst, 

 rámové voliéry malokapacitní zasítěné - výhodou vypouštění bažantů z menších voliér 

je možnost zvolit více vypouštěcích míst a rovnoměrněji zazvěřit honitbu, kuřata 

se v nich alespoň 3 týdny adaptují na okolní prostředí a při postupném vypouštění 

nadzdvihnutím voliér se mohou vracet a tak být nenásilně přepuštěna do volné honitby, 

nevýhodou je pracná (rozptýlená) obsluha, podobné i ochranná služba a následující 

relativně nízká slovitelnost, 



 

 rámové oplocenky velkokapacitní nezasítěné - výhodou je vypouštění bažantů z velkých - 

cca 1 ha - voliér, v nichž je soustředěna obsluha a ochranná služba na jedno či málo míst, 

což je účinnější, obdobně i přepoušténí kuřat do přírody je, díky postupnému přeletování 

postranních vysokých sítí a návratům, pozvolnější a nenásilné a ani sestavitelnost rámů 

není příliš pracná, nevýhodou je nezbytně nutný výběr zvláště vhodného místa 

pro oplocenku, manipulace s kuřaty, jimž se obvykle zastřihují ruční letky jednoho křídla, 

dále nutnost soustavné ochrany před šelmami a dravci bez níž je slovitelnost poloviční, 

 trvalých - výhodou je, že se na vypouštěcí místa mohou soustředit prostředky na ochranná 

zařízení - lapací, posedy, zásypy - dlouhodobé, nevýhodou je, že se tam dlouhodobě 

soustřeďují i šelmy a dravci a že je tam větší možnost různých nákaz, 

 oplocenky - výhodou je, že jednou postavená oplocenka nevyžaduje každoroční 

sestavování, nýbrž pouze opravy, 

 výběhy u odchoven - výhodou otevření výběhů u odchoven, pokud jsou postaveny přímo 

na vypouštěcím místě, je poměrně rychlá adaptace na okolní prostředí, 

z něhož se mohou navracet na známá místa a okolí osidlovat postupně a dále nevznikají 

žádné nové náklady na nová vypouštěcí zařízení, nevýhodou je postupná únava prostředí 

s nedostatkem potravy, možností chorob (nákaz) a soustředěnost šelem a dravců, 

 vypouštění v 10-12 týdnech — výhodou jsou relativné nízké náklady na odchovávané 

bažanty, nevýhodou jsou vyšší ztráty při převodu do honiteb a relativně nízká 

slovitelnost, 

 vypouštění v průběhu dospívání až dospělosti - výhodou vypouštění těsně před hony 

je maximální slovitelnost, nevýhodou jsou vysoké náklady na obsluhu a krmení, 

někdy i horší opeření a létavost. 

Úprava životního prostředí bažantů 

Vhodnost prostředí pro vypouštění a udržení bažantích kuřat je dána dostatečným osluněním, 

suchou půdou, ale i přístupem bažantů k vodě, krytinami a možností hřadování, možnostmi 

orientace, dostatkem klidu a dostatkem potravy - třeba i přikrmování. 

 

 



 

V místech vypouštění je proto třeba: 

 vysekávat v pruzích studené travní porosty, 

 vhodné rozmístit a naplnit zásypy - nejlépe toho typu, na nějž jsou kuřata zvyklá z odchoven, 

 zajistit dostatek napáječek a jsou-li na vodovod nepřipojené, soustavně je doplňovat vodou, 

 omezit vstup do míst vypouštění nepovoleným osobám, 

 zajistit dostatek lapacích zařízení na škodnou včetně účinných ochranných služeb. 

Vlastní prostorové členění bažantnice musí ovšem vycházet nejen z chovatelských potřeb, 

nýbrž i z potřeb loveckých, neboť nakonec o výsledcích našich chovatelských snah svědčí především 

konečná slovitelnost bažantů. 

KAČENÁRNY 

Také divoké kachny lze chovat divoce, polodivoce či krotce (uměle či voliérově). Je to obdoba 

intenzivního chovu bažantů (či koroptví) s tím rozdílem, že: 

 pro chov polodivoký zřizujeme obvykle ve vhodném prostředí hnízdní budky osidlované 

divokými kachnami různých druhů (většinou ale březňaček). Z budek se vajíčka „ukrádají" 

a dávají většinou do umělých líhní, kachňata se po vylíhnutí asi 14 dnů drží v odchovnách 

za podobných podmínek jako kuřata bažantů či koroptví a potom (po funkční zralosti mazové 

žlázy) se už přepouštějí na vodu, přičemž se na břehu stále přikrmují, 

 pro chov krotký musíme mít k dispozici chovné hejno držené nejčastěji ve společných 

voliérách umístěných zčásti na břehu a zčásti na vodě, kde obvykle dochází i k ošlapávání 

kachen. Poměr pohlaví se drží 1:3-4 i v kmenových (menších, ale i dražších) voliérách, 

přičemž se nejčastěji u nás pracuje s březňačkami (Anas platyrhynchos), dříve často kříženými 

s některými zdomácnělými druhy. Sběr vajec, líhnutí a odchov kachňat je obdobný způsobům 

již popsaným. Zásadním problémem u chovů divokých kachen není jejich umělý odchov, 

který je dokonce považován za nejjednodušší (zřejmě i pro pověstný „kačení" žaludek), 

nýbrž jejich „zdivočení", neboť kachny zpočátku nemají potřebu létat a pokud musí, 

pak se drží nad mateřským rybníkem a přeletují jen nízko. Výhodná je pro tento účel soustava 

blízkých rybníků, mezi nimiž nutíme kachny létat například střídavým předkládáním krmiv, 



 

 slovitelnost odchovaných kachen je oproti bažantům přibližně dvojnásobná (navíc se s nimi 

loví i přetahující kachny divoké), takže po vyřešení popsaného problému je tento lov 

pro myslivce i pro poplatkové lovce velmi zajímavý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


