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VÝŽIVA ZVĚŘE 

Mezi odborníky se vedou spory o tom, zda zvěř v období nouze přikrmovat či nikoliv. 

Odpůrci přikrmování zastávají názor, že trávící trakt býložravé zvěře se v období nouze mění 

na úsporný program jednak zmenšením vstřebávací plochy stěn žaludků i střev a také snížením počtu 

nálevníků či bakterií, které napomáhají rozkladu potravní celulózy. To je prokázaná skutečnost, 

opravňující nás k tomu nepředkládat zvěři v zimě nadbytečná množství energeticky bohatých živin, 

které pak není schopna strávit. 

Dalším důvodem pro nepřikrmování je údajná návyková schopnost zvěře brát potravu 

z krmelců bez nucení k vlastní potravní aktivitě, což by mohlo vést až ke ztrátě přirozené divokosti 

zvěře. Zdá se, že toto nebezpečí nehrozí, neboť ve volných honitbách se vůbec nejedná o krmení 

(v tom případě by toto nebezpečí skutečně hrozilo) nýbrž o pouhé přikrmování kdy předpokládáme, 

že si zvěř valnou část potravy najde sama v přírodě. To je pro ni ostatně výhodné, protože nikdy zvěři 

nepředložíme při přikrmování vše co skutečně potřebuje. Z důvodu naší neznalosti či proto, že různé 

doplňkové živiny prostě neznáme či nemáme. 

Konečně posledním důvodem, proč nepřikrmovat, je nechat zvěř, aby na ni působily přírodní 

zákony, které pomohou odstranit podprůměrnou zvěř slabou či nemocnou, aby zůstala zachována 

pouze zvěř odolná a silná. Z dosud existujících člověkem nedotčených životních podmínek zvěře 

je ale zřejmé, že v nich sice silná zvěř žije, ale za cenu mnohých úhynů, takže tam zůstávají 

jen pořídku (v nízkých populačních hustotách) žijící jedinci či skupiny zvěře, které pak zdaleka ne-

využívají potravní nabídku jejich životního prostředí ve vegetačním období. 

V našich poměrech z toho vyplývá, že v dobách nouze zvěř přikrmovat musíme chceme-li 

bezeškodně chovat alespoň takové stavy zvěře, které v našich honitbách žijí. 

Potřeba přikrmování v zimním období je diktována i tím, že většina samic spárkaté zvěře 

je těžká a nastávající mláďata čerpající živiny z těl matek získávají právě v tomto období základy svých 

budoucích životních kvalit. V zimním období roste také paroží srnců a ukládají se rezervní látky 

pro budoucí parožení jelenů a daňků. Přežije-li drobná zvěř v dobré kondici zimní období nouze, 

snadno pak doplní tělesné ztráty před obdobím honcování či toku, což vše se projeví na kvalitě 

přírůstků. 



 

 

Přikrmování (nikoliv tedy krmení) zvěře musí pak být kvantitativně i kvalitativně dostatečné, 

dobré a zdravotně nezávadné. Krmiva musí být předkládána ve vhodnou dobu a ve vhodných 

zařízeních umístěných na vhodných místech. 

K zajištění optimálního přikrmování zvěře je nezbytné znát požadavky zvěře na krmiva, 

jejichž množství závisí na druhu a počtech přikrmované zvěře a na počtu dnů přikrmovacího období. 

Nezbytná je i znalost v krmivech obsažených živin, včetně jejich zužitkovatelnosti (utilizaci) 

při průchodu trávícím traktem, abychom zvěř buď zbytečně nepřekrmovali anebo krmivy neplýtvali. 

Tento proces nepochybně ovlivňuje i začátek, průběh a konečná fáze přikrmovacího období, v jehož 

přechodových etapách může nejspíše dojít k poruchám trávení. 

Různé druhy krmiv (navíc různými způsoby konzervovaných - např. sušením, silážováním 

apod.) obsahují různé druhy živin. V zásadě členíme živiny na základní či hlavní a přídatné 

či doplňkové. 

Základní živiny jsou buď stavební vytvářející kostru a svalstvo zvěře anebo energetické 

dodávající organismu látky, z jejichž přeměny tělo získává energii potřebnou k pohybu, k regulaci 

tělesné teploty apod. 

Nenahraditelnou součástí živin je voda, v níž je většina živin rozpustná a v jejímž základním 

prostředí jsou pak v těle rozváděny do příslušných orgánů. Zvěř ji získává buď přímo pitím 

nebo v potravě, do níž ji vmíchává i pomocí slin, které se u přežvýkavé zvěře podílejí na udržování 

optimální kyselosti v bachoru tím, že neutralizují vznikající kyseliny. Voda se podílí i na regulaci 

tělesné teploty živočichů. 

Po odpaření vody z krmiv při teplotě 105—110 °C zbývá sušina s minerálními látkami 

v podobě netěkavých kysličníků anebo solí nezbytná pro zajištění všech potřebných funkcí organismu 

včetně zabezpečení pocitu sytosti. Sušina obsahuje látky organické a popeloviny (minerální látky 

zbylé po žíhání). 

Popeloviny spolu s vodou a vitamíny patří mezi živiny nekalorické, zatímco všechny organické 

látky jsou živinami kalorickými. 

V popelovině jsou obsaženy anorganické (neústrojné či minerální) látky (prvky) ukládající 

se v organizmu v jednoduchých či složitých sloučeninách (obvykle jako soli) a tvořící až z 50% 

tělesnou stavbu všech živočichů. 



 

 

Největší význam z těchto minerálních látek má vápník (Ca), podílející se obsahem asi 43% 

na stavbě kostních tkání, je také obsažen v krvi a snižuje dráždivost nervové soustavy. Nedostatek 

vápníku usnadňuje vstřebávání jedovatých těžkých kovů kadmia (Cd) a olova (Pb). 

Fosfor (P) je v tělech živočichů obsažen asi ze 38% a spolu s vápníkem se podílí také na stavbě 

kostí (i parohů), na přenášení energie a na pohybu svalů. 

V menší míře jsou v popelovinách obsaženy další stavební prvky. Hořčík (Mg) také podporuje 

tvorbu kostí. Sodík (Na) a draslík (K) ovlivňují srdeční činnost, střevní peristaltiku a osmotický tlak 

organismu, přičemž se musí nacházet ve stálém poměru. Draslíku je v rostlinných tkáních nadbytek, 

sodíku nedostatek a proto ho musíme dodávat v solných lizech. Draslík ovlivňuje činnost některých 

energetických enzymů. Síra (S) je součástí mnoha aminokyselin (organických látek) a spolupůsobí 

při tvorbě srsti, peří a rohů. Železo (Fe) se podílí na stavbě krevního barviva (hemoglobinu) 

nezbytného pro přenášení kyslíku (O) a oxidu uhličitého (CO2) a při vzniku některých protizánětlivých 

enzymů. Chlor (Cl) je nezbytný při tvorbě žaludečních šťáv a zuboviny. Jód (J) posiluje činnost štítné 

žlázy. 

Poměrně málo jsou v živinách a následně i v organismech zvěře obsaženy mikroelementy 

či stopové prvky, jejichž význam pro řádnou činnost organismů mnohdy ještě ani neznáme, ale víme, 

že jejich nepřítomnost může mít vážné zdravotní následky. Víme, že mangan (Mn) ovlivňuje látkovou 

výměnu ve svalech, kobalt (Co) pohlavní aktivitu, měď (Cu) posiluje imunitní systém a zvyšuje využití 

železa, zinek (Zn) napomáhá k vyplavování těžkých kovů z těla, brom (Br) ovlivňuje nervový systém, 

fluor (F) zkvalitňuje zubovinu, molybden (Mo) ovlivňuje pohlavní aktivitu zvěře, selen (Se) zlepšuje 

látkovou výměnu a neutralizuje těžké kovy (olovo — Pb, rtuť- Hg či kadmium — Cd), potřebná 

je i přítomnost hliníku (AI), arzénu (As), niklu (Ni) křemíku (Si) či bóru (B). Většina z uvedených prvků 

nepůsobí přitom sama o sobě, ale ve vztazích (např. Ca : P – 2 : 1, Na : K – 1 : 2 atp). 

K nekalorickým živinám jsou řazeny i vitamíny, jejichž význam pro život živočichů je zcela 

nezastupitelný. 

Organické či ústrojné látky náleží mezi živiny kalorické, ale z nich pouze dusíkaté látky (NL) 

náleží ještě k živinám stavebním (společné s vodou a látkami anorganickými a vitamíny). Organické 

látky jsou součástí anebo produktem živých organizmů (rostlinných nebo živočišných). 

K dusíkatým látkám (NL) jsou řazeny bílkoviny jejichž základem jsou aminokyseliny, dále amidy 

(přechodné produkty syntézy nebo štěpení bílkovin, přitom však nemají bílkovinnou povahu — NPN), 

peptidy, dusičnany a močovina. 



 

 

Bílkoviny společně s minerálními látkami, vitamíny a vodou mohou samy o sobě dokonale 

vyživovat živočišné buňky a nelze je nahradit žádnými jinými živinami. Buňky si je nemohou ukládat 

do zásoby. Proto je považujeme za živiny nepostradatelné (esenciální). Jsou to složité ústrojné 

sloučeniny uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku (z 16%) příp. fosforu a síry. 

Aminokyselin tvořících bílkovinný základ je známo asi 80, ale pouze 23 se jich podílí na složení 

živočišných tkání. Tyto aminokyseliny mohou živočichové získávat buď z rozkladu dusíkatých látek 

obsažených v krmivech anebo z odbourávání bílkovin z vlastního těla (jehož důsledkem je hubnutí). 

Některé aminokyseliny si dovede živočišný organismus vytvořit z dusíkatých látek sám (glycin, 

alanin, cystin, kyselina glutamová, asparágová, tyrozin aj.) - označujeme je jako postradatelné 

(nonesenciální). 

Nepostradatelné (esenciální) aminokyseliny musí být přijímány v potravě (arginin, histidin, 

leucin, izoleucin, lyzin, tryptofan, fenylalanin, valin, methionin a threonin) a má-li být krmivo 

biologicky plnohodnotné, musí obsahovat všech 10 uvedených nepostradatelných aminokyselin. 

Jinak jej považujeme za neplnohodnotné. 

Biologicky vysoce hodnotná krmiva způsobující fyziologickou sytost organismu jsou především 

všechna krmiva živočišného původu, dále pak brambory, vojtěšková, jetelová a jetelotravní sena, 

semena luštěnin včetně zelené píce a kvalitní siláže. Zrní obilovin má krmnou biologickou hodnotu 

jen asi 50 - 60%. 

Mezi živiny energetické jsou zahrnovány i další organické látky (mimo NL) označované 

jednotně jako látky bezdusíkaté (BNLV) členěné dále na vlákninu, tuky a látky výtažkové. 

Vláknina má jako živina význam pouze pro býložravce, jejichž zažívací trakt je většinou 

prostřednictvím složených žaludků s množstvím celulozurozkládajících bakterií a nálevníků 

a dlouhého střevního uspořádání uzpůsoben k využití tohoto krmiva, které navíc přispívá k lepšímu 

a účinnějšímu pohybu (peristaltice) střev. Zdrojem vlákniny jsou letorosty, byliny a tráva (seno). 

Tuky (lipidy) jsou sloučeniny uhlíku, vodíku a v malé míře i kyslíku a skládají se z mastných 

kyselin a glycerolu. Ve vodě jsou nerozpustné. Jsou to živiny energeticky bohaté uplatňující 

se buď přímo, kdy se při přeměně na energii v organismu okysličují na vydechovaný kysličník uhličitý 

(CO2) a zbývající vodu (H20) anebo se v přebytku ukládají v organismu jako rezervní vnitřní či podkožní 

tuk. Ten se při následné potřebě energie opět stejným způsobem rozkládá, čímž se uložené tukové 

tkáně rozpadají až po jejich případné úplné vymizení. Zdrojem tuků jsou krmiva živočišného původu 

a semena rostlin. 



 

 

Látky výtažkové obsahují především škroby a cukry (sacharidy, též uhlohydráty či glycidy) 

náležející k živinám energeticky neobyčejně bohatým se schopností okamžitého uvolňování 

energetických zdrojů. Jsou to ústrojné bezdusíkaté sloučeniny uhlíku a vodíku bohaté na kyslík 

(na rozdíl od tuků, které jsou na kyslík chudé). Pro okamžitou potřebu jsou to tudíž živiny nesmírně 

cenné, neboť přímo ovlivňují životní pochody organismů (růst, trávení a jiné) a zejména regulují 

tepelnou energii živočichů. Jsou obsaženy v mladých i sušených listech stromů, jetelotráv apod. 

Živiny doplňkové jsou obsaženy v organismu také v nepatrném, leč nezbytném množství. Patří 

mezi ně např. silice, alkaloidy, lignin a jiné. Jejich nedostatek není sto ovlivnit životní funkce 

organismu. Přispívají zřejmě k jeho dokonalejší činnosti. Jsou to často látky chuťové, působící 

na zlepšení fyziologie výživy. 

Zvěř tedy musí mít v krmivu přítomny všechny potřebné živiny, z nichž její organismus 

poměrně rychle zpracovává živiny energetické (z nich pak především škroby a cukry), o něco pomaleji 

bílkoviny a tuky, nejpomaleji pak živiny stavební. 

Výživnou hodnotu krmiv je možno hodnotit více způsoby. 

Stravitelnost živin lze vypočítat jako procentický podíl mezi živinami zvěří přijatými a živinami 

organismem zvěře nevyužitými po průchodu zažívacím traktem. Např. luční trávu využije zvěř srnčí 

ze 71%, jelení ze 67%, luční seno srnčí ze 47%, jelení z 56%, zelenou letninu srnčí z 51%, jelení z 48%. 

V zemědělské i myslivecké praxi se zavedlo pro porovnávání výživné hodnoty krmiv používání 

škrobových jednotek či množství metabolizovatelné energie. 

Škrobové jednotky (SJ) vyjadřují tukotvorný účinek všech organických živin obsažených 

ve l00 kg krmiv v porovnání s tukotvorným účinkem stejného množství chemicky čistého škrobu. 

Navíc je však třeba uvažovat i obsah stravitelných bílkovin v krmivu, který nelze nahradit živinami 

nebílkovinné povahy. To vše, spolu s obsahem sušiny, vitamínů aj., dává představu o kvalitě živin 

pro zvěř, což je významné nejen pro hodnocení potravní nabídky (přirozené úživnosti) honitby, 

ale zejména pro sestavování krmných dávek při zimním přikrmování zvěře. 

Metabolizovatelná energie (ME) v megajoulech (MJ) se vypočítává z množství sušiny v kg 

potřebné pro kus a den a z obsahu dusíkatých látek (NL) v g na 1 kg sušiny. 

 

 

 

 

 



 

 

Krmiva členíme podle jejich významu na objemová, jadrná, dužnatá a na tzv. minerální soli 

a všechny druhy těchto krmiv musí mít myslivci zajištěny před zimou v dostatečném množství 

a kvalitě pro ty počty zvěře, které jsou v honitbě ve skutečných stavech. 

Objemová krmiva obsahují nejen řadu výživných látek, které dovede zvěř lépe či hůře využít, 

ale jejich význam spočívá i v odstranění pocitu hladu a konečně i ve zlepšení průchodnosti natrávené 

potravy zažívacím traktem. Největší množství objemových krmiv spotřebují přežvýkaví býložravci 

se složitým žaludkem - tedy naše zvěř parohatá a rohatá. 

Za nejhodnotnější objemová krmiva považujeme sena jetelová, vojtěšková a jetelotravní 

směsky, která bychom měli předkládat zejména zvěři srnčí a zaječí. Zbytky z těchto krmiv případně 

drcená vojtěška jsou vhodné i do zásypu pro bažanty či koroptve. Za méně kvalitní je považováno 

luční seno i když pochází z dobře ošetřovaných luk. V žádném případě nelze krmit senem kyselým, 

vymoklým či dokonce plesnivým. Louky pro dobré seno musí být koseny ještě před květem 

a rozhodně vždy před dozráním travin. 

Letnina se zpracovává raději ještě před létem z prýtů dubu, lípy, jívy, jasanu, osiky, jeřábu, 

habru či jilmu, také z různých netrnitých keřů, z maliníku, kopřiv apod. Větévky se řežou v délkách 

asi po 50 cm, rozprostřené se pomalu suší ve stínu, načež se váží do otýpek a zavěšují pod přístřešky, 

kde se dosušují. 

K objemovým krmivům počítáme také ohryzové větve zejména z ovocných stromů pro zajíce 

anebo poražené stromy, z nichž bere ráda kůru zvěř spárkatá, které také velice chutná jmelí. Zajíce 

a králíky také vábí k ohryzu janovec (někdy nazývaný „zaječí zelí"), kručinka, jíva, akát i osika příp. 

další druhy většinou měkkých listnáčů. 

Jadrná krmiva obsahují nejdůležitější stavební a energetické látky nezbytné pro život zvěře. 

Podle současných znalostí měla by být podávána nejlépe (a nejvíce) ještě před obdobím zimního 

přikrmování. 

Jadrnými krmivy jsou zejména semena. Z přirozených krmiv jsou to žaludy, kaštany a bukvice, 

které jsou veškerou spárkatou zvěří po opadu silně vyhledávány. Dokonce tak intenzívně, že zvěř 

je schopna si jimi naplnit bachor, potom nemůže přežvykovat a může dojít až ke zdravotním potížím. 

Stejně jako při rozkladu kaštanů, které obsahují na rozklad krve působící saponiny. Všechny uvedené 

plody mají i stavěcí účinky. Jsou tedy obecně vhodné, ale jen v kombinaci s vlákninou a dužnatými 

krmivy. 



 

 

K výborným jadrným krmivům patří zrno téměř všech našich obilovin. Za nejvhodnější 

se považuje oves, za nímž následuje ječmen. Kukuřice je výživářsky velmi hodnotná, ale zvěř zbytečně 

zatučňuje. Pro černou zvěř je ovšem krmivem zcela neodolatelným. Pšenice by měla být podávána 

samostatně s výjimkou zvěře pernaté, u níž ale také způsobuje ztučnění. Výborná jsou i semena 

luštěnin. Vynikajícím jadrným krmivem je také proso, pohanka, čirok, semena olejnin, slunečnic, 

konopí a různých trav včetně dřevin jako akátu, janovce, habru vhodná zejména pro ptáky. 

Pro černou zvěř jsou vhodné i ovocné pecky získávané z konzerváren či palíren. 

Za nejlepší jadrná krmiva v současné době považujeme krmiva granulovaná obsahující 

v dostatečné míře a různorodosti všechny složky nezbytných živin. Jsou to drcené zrniny ve směsi 

s vlákninou spojené obvykle melasou a doplněné o různé vitaminózní složky příp. o léčivé látky. 

Jsou to krmiva sice drahá, ale ve své kvalitě nakonec levnější než je tomu u krmiv tradičních. Vyrábějí 

se nyní již továrně podle různých receptur, z nichž původní mají chráněná označení jako BZ (pro nos-

nice), BZ, (pro kuřata do 3 týdnů stáří), BZ2 (pro kuřata starší), S pro zvěř srnčí, D pro daňčí, 

M pro mufloní či J pro jelení. Mimo různé živinové složky v těchto granulích je různá i jejich velikost 

od sypkých (BŽ,) až po válečky o délce 5 cm (J) napomáhajících lepšímu přežvykování a trávení. 

Dužnatá krmiva jsou především zdrojem tekutin nezbytných pro každý organismus. Obsahují 

však také některé druhy pro zvěř nezbytných vitamínů. 

Nejčastěji zvěři předkládáme brambory, krmnou řepu a v čerstvém stavu můžeme předkládat 

i cukrovku či topinambury (pokud je máme v honitbě, postačí je pouze proorat, zvěř už je sebere 

sama a zjara opět vzejdou). Všechna tato dužnatá krmiva včetně krmné kapusty lze předkládat všem 

býložravcům i ptákům, jimž se ale doporučuje podávat brambory spařené (zejména kachnám). 

Dužnatým krmivem jsou i padaná jablka, hrušky, švestky, jeřabiny a pro ptáky vlastně všechny 

bobuloviny získávané z hlohu, bezu, dřínu, svídy, střemchy, trnky, borůvek apod. Mohou 

se předkládat buď čerstvá anebo raději sušená v předjaří kdy působí i protiprůjmově - dieteticky. 

Na hranici mezi krmivy objemovými a dužnatými je tzv. senáž, kdy sklizené trávy fermentují 

v balících uzavřených umělohmotnými materiály. 

Za vynikající, i když poměrně pracně vyráběné dužnaté krmivo je stále považována tzv. lesní 

či myslivecká siláž. Vyrábí se z drcených letorostů různých keřů, polokeřů či nadrobno řezaných bylin 

podle rozmanitých receptur přičemž musí být silážovaná hmota při výrobě zhutněna tak, aby z ní byl 

vytlačen vzduch, potom prolita melasou, která podporuje po uzavření před přístupem vzduchu sladké 



 

 

mléčné kvašení, které siláž výrazně zchutní. V žádném případě nesmí dojít ke kvašení máselnému 

či dokonce octovému. 

Krmiva živočišného původu mají vysoký obsah rychle stravitelných živin a jsou tudíž vysoce 

hodnotná, používaná zejména při výživě bažantích i koroptvích kuřátek anebo kachen. Jsou to různé 

masokostní moučky používané zejména v krmných směsích, i když bažanti či kachny jsou schopny 

pozřít i přímo předkládané maso. Podobně jako šelmy či dravci. 

Minerální krmiva jsou krmivy doplňkovými svým obsahem, nikoliv významem. Zejména 

nezbytný je přísun sodíku (Na) v soli či fosforu (P) například přidáváním sekundárního fosforečnanu 

vápenatého (CaHPO4) přidávaného do šrotu. 

Uvedená krmiva jsou doplňována i vitamíny a dalšími látkami, které zvěř získává přímo buď 

z krmiv nebo z volné přírody, což je ideální, neboť my sami nejsme schopni při sebedokonalejší směsi 

krmiva dodat organismu zvěře bezezbytku vše co potřebuje. 

Potřeba živin a tím i množství krmiv je různá podle druhů zvěře (navíc i podle jejich pohlaví, 

velikosti či stáří) a konečně i podle roční doby (měsíce) kdy je zvěř přikrmována, což dále souvisí 

s nadmořskou výškou honitby, s délkou vegetační doby, s nabídkou dostupné potravy přirozené 

včetně krmiv připravovaných zvěři k předkládání. 

V průběhu vegetační doby sklízené (příp. dále konzervované) krmivo nemá totiž vždy stejnou 

hodnotu.  

U dřevin dostupných v přírodě tudíž klesá s postupem vegetační doby podíl stravitelných 

bílkovin (NL) v sušině a u dubu, habru, jívy a maliníku koeficient jejich stravitelnosti (počítaný 

jako podíl z celkových bílkovin obsažených v sušině), zatímco u javoru a jasanu se tento koeficient 

naopak k podzimu zvyšoval. U všech druhů dřevin se před zimou zvyšoval podíl cukrů a většinou 

i tuků. Zvyšoval se i podíl vápníku, naopak se snižoval podíl potřebného fosforu, což se projevuje 

i ve zvyšování se nepoměru mezi oběma těmito prvky, významnými zejména pro tvorbu kostí 

a parožní hmoty. 

Letninu je zřetelně nejvhodnější připravovat co nejdříve na jaře - nejlépe v květnu a nejpozději 

v červnu, kdy je pro zvěř nejlépe stravitelná, má vysoký podíl cukrů zatímco tuků přibývá s podzimem. 

Nejvhodnějšími dřevinami pro výrobu letniny jsou zřejmě jíva, dub, jasan a maliník. 

Krmné dávky mají pokrývat základní potravní potřeby zvěře. Doporučuje je ministerstvo 

zemědělství pro hlavní druhy zvěře a pro každou honitbu musí být v této stanovené výši 

(a rozmanitosti) zajištěny ještě před obdobím přikrmování, o čemž se mohou orgány státní správy 



 

 

kontrolami přesvědčovat. Honitby si krmné dávky propočítávají podle druhu zvěře, podle jejího 

množství a podle průměrného počtu krmných dnů. 

S nárůstem našich znalostí o potřebách zvěře a o množství živin v krmivech budou 

nepochybně v budoucnosti tyto krmné dávky upřesňovány, nicméně jejich praktické využití bude 

vždy odvislé od množství a kvality krmiv a ovšem i od konkrétního počtu krmných dnů 

(při dlouhotrvajících zimách se může přikrmovací období od předpokládaného průměru protáhnout, 

takže je vždy lépe zajišťovat krmiv více) a od počtu přikrmované zvěře. Ten se může z různých důvodů 

měnit - postačí vyšší zneklidňování zvěře, aby se nastěhovaly podstatně vyšší stavy do honiteb 

klidnějších, závětrnějších apod. I s těmito výkyvy je nutno počítat při zajišťování dostatku všech druhů 

krmiv. 

Krmiva všech druhů je třeba řádně uskladnit. Některá je možno zavézt přímo do krmelců, 

zejména je-li u nich zásobník, jiná se skladují odděleně a do honitby se rozvážejí podle potřeby. 

Bylo by ovšem zásadním omylem domnívat se, že začneme nezbytnými krmnými dávkami zvěř 

přikrmovat stejně od počátku do konce, tzv. období nouze. Pro některé druhy zvěře začíná totiž 

období potravní nouze dříve, pro některé později a obdobné je to i s jeho ukončením. Navíc některé 

druhy zvěře mají v průběhu tohoto období i jiné nároky na složení předkládaných krmiv. 

Nejdříve zřejmě bude nutno začít s přikrmováním bažantů a koroptví, jimž zamícháváme 

v zásypech či rohatinách různé druhy rostlinných semen do plev, aby se tito hrabaví ptáci zaměstnali 

i jejich vyhledáváním. Potravu by v těchto zařízeních měli mít již od konce srpna (říkávalo se, 

že s přikrmováním se musí začít když opouští poslední obilní panák pole) po sklizni obilovin a pokud 

možno ještě před podmítkou. Dříve se bažanti a koroptve stahovali z polí tzv. kláskováním, 

kdy poházené klasy umožnily divokým ptákům nalézt zásypy, kterým pak zůstávali věrni až do honů 

a i potom přes zimu. V zásypech musí být i písek, který je nezbytný k drcení a trávení semen 

v žaludku. V zásypech by neměla chybět ani řepa, mrkev či krmná kapusta. 

Jen o málo později (nejdéle v září začneme předkládat jadrná krmiva pro zvěř srnčí, která musí 

do zimy dohnat oslabení z říje (srnci) a načerpat dostatek zásobních látek pro přežití zimního období 

(srnčata) a pro vývin plodu (srny). Srnci navíc shazují a přes zimu opět nasazují parůžky. 

Takže zejména pro srnčí zvěř platí pravidlo co nejvčasnějšího předkládání jádra v dostatečném 

množství, což nám sama ukáže jeho odběrem. 



 

 

Změny v zažívacím traktu býložravců (zmenšení vstřebávacích ploch, snížení počtu bakterií 

a nálevníků) znamenají přechod volně žijící zvěře na úsporný potravní režim. Nedostatkem přirozené 

potravy dochází také k částečné redukci tělesných rezerv, zejména tukových tkání a v případě 

dlouhotrvajícího nedostatku i svalové tkáně. To vše ovlivňuje především zvěř, 

která se k přikrmovacím zařízením nedostane (odhaduje se, že to může být až 30% zvěře). 

Právě proto je nutné, aby zvěř získala dostatek rezervních látek ještě před zimou, takže je nutno začít 

s včasným přikrmováním zejména jadrnými druhy krmiv. 

Právě náš přístup k přikrmování zvěře nejlépe prokáže jaké máme znalosti o biologických 

zákonitostech životních potřeb zvěře. 


