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Závěrečná zpráva

Cíle projektu

Cíle projektu „Monitoring migračních tahů zvěře jelena lesního v jihozápadní části Šumavy
– v honitbách LZ Boubín“ je:
● Stanovit velikost domovských okrsků a využití prostředí (habitat use), určit pohybovou aktivitu
jelena evropského na základě telemetrického sledování jedinců označených GPS technologií.
● Srovnat prostorovou aktivitu, velikost domovských okrsků a využití prostředí samci a samicemi
jelena evropského.
● Zjistit preferenci biotopů, vytvořit podklady pro minimalizaci škod na lesních porostech, na
základě dat sezónní a denní aktivity odhadnout vliv lidské činnosti (intenzivní lov, přikrmování,
turistika) na chování zvěře a výběr biotopu
● Navrhnout hlavní zásady vhodného managementu pro populace jelena evropského s důrazem
na plánování chovu a lovu v jednotlivých honitbách LZ Boubín
Projekt se z pohledu prostorové aktivity dále pokouší ověřit předpoklad, zda v dané oblasti
dochází k významné migraci jelení zvěře ovlivňující její koncentraci. Konkrétně pak prokázat nebo
vyvrátit, kde k tomuto dochází, v jakých ročních obdobích zvěř migruje a v jakém množství.
Zjištěné informace mají za cíl argumentačně přispět k nastavení optimálního „společného“
managementu a udržování odpovídajících stavů jelení zvěře v této oblasti Šumavy.
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Přehled současného stavu
2.1.

GPS telemetrie zvěře

K monitoringu volně žijících živočichů se v poslední době intenzivně využívá GPS telemetrie,
díky níž je možné sledovat pohyb, polohu a aktivitu živočichů v reálném čase a získat tak velké
množství dat (např. Johnson et al. 2002; Meisingset et al. 2013). V rámci tohoto projektu bylo
pomocí GPS obojků sledováno 20 jedinců jelena evropského (Cervus elaphus) na území NP České
Švýcarsko.
Z hlediska statistické věrohodnosti získaných výsledků je žádoucí získat co nejvíce dat od co
největšího počtu zvířat. Počet označených jedinců a intervaly zaměření GPS pozic se stanoví dle
účelu studie a metody zpracování získaných dat. Pro odhad velikosti domovského okrsku (tj. oblast,
ve které se jedinec nebo skupina jedinců pohybuje při shánění potravy, páření a výchově mláďat)
pomocí metody KDE (Kernel density estimation; Worton 1989) se doporučuje sledovat nejméně
20 jedinců s 50 až 200 GPS lokacemi na zvíře a období, minimálně však 30 až 50 lokací pro roční
či sezónní okrsek. Při výpočtu metodou KDE s použitím vzorku čítajícího 30 GPS lokací dochází
k nadhodnocení velikosti domovského okrsku (Millspaugh & Marzluff eds. 2001). Předem je
nezbytné určit i časový interval zaměřování GPS pozic potřebný k dosažení statistické nezávislosti
dat, neboť korelace dat podhodnocuje velikost domovského okrsku (Swihart & Slade 1985a; Harris
et al. 1990). Jde o takový časový interval pozorování, jehož zkrácení by už dále nevedlo k větší
přesnosti odhadu (Swihart & Slade 1985b). Při určování počtu jedinců, kteří budou označeni GPS
obojky, je nutné vzít v úvahu možnost vysoké mortality, či jejich disperzi mimo studovanou
plochu, a proto se doporučuje označit alespoň o 1/3 jedinců více (Harris et al. 1990).

2.2.

Velikost domovského okrsku

Domovský okrsek poprvé definoval Burt (1943), který ho charakterizoval jako území
procházené zvířetem při jeho normálních aktivitách, tj. hledání potravy, rozmnožování, či péči o
mláďata. Příležitostné pohyby mimo toto území (např. průzkum okolí) by neměly být považovány
za součást domovského okrsku. Domovský okrsek nemusí být stejný po celý život jedince. Zvířata
se často přesouvají na nová území a zakládají nové okrsky. Migratorní jedinci mají jiný domovský
okrsek v létě a jiný v zimě, přičemž migrační cesta se nepovažuje za součást okrsku. Velikost
domovského okrsku se může lišit dle pohlaví, věku, ročního období a populační hustoty. Domovské
okrsky různých jedinců se mohou překrývat.
2.
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Tato definice byla později kritizována, zejména z důvodu absence časové specifikace.
V současné době se domovský okrsek popisuje jako plocha s definovanou pravděpodobností
výskytu zvířete během přesně stanovené časové periody. Pojem byl dále rozšířen o další
charakteristiky jako je velikost, tvar, struktura, či fidelita (Millspaugh & Marzluff eds. 2001).
Velikost domácího okrsku se také váže ke kombinaci ostatních parametrů jako je např. pohlaví,
věk, velikost těla studovaných jedinců, či jejich hustota v dané oblasti (Cederlund & Sand 1992;
Clutton-Brock 1989; Harestad & Bunnell 1979; Lindstedt et al. 1986; Vincent et al. 1995).
Na velikost domovského okrsku jelena evropského má také významný vliv konfigurace terénu,
či dostupnost a kvalita potravy (Kleveland 2007). U jelenovitých dochází během zimního období
k poklesu přijímání potravy, ke zpomalování metabolismu a následně ke ztrátě hmotnosti (CluttonBrock et al. 1982). Jelenovití si během zimy uchovávají energii snižováním aktivity a pohybu
uvnitř vyhrazeného domovského okrsku (Craighead et al. 1973; Georgii 1980; Cederlund 1981;
Clutton-Brock et al. 1982; Georgii & Schroder 1983). Prostorovou aktivitu jelena evropského také
významně ovlivňuje teplota a mocnost sněhové pokrývky, která silně redukuje dostupnost potravy
(Georgii & Schroder 1983; Schmidt 1993; Krojerová-Prokešová et al. 2010). Vliv jednotlivých
faktorů na velikost domovského okrsku nelze striktně rozlišit, neboť působí ve vzájemné
kombinaci. Protože se tyto parametry během roku mění, mění se i velikost domovského okrsku.
Významnou roli hraje také vliv turismu a rušení člověkem, jež také zásadně ovlivňuje velikost
domovského okrsku jelena (Petrak 1996; Sibbald et al. 2011; Jayakody et al. 2011). Specifickým
typem rušení člověkem je i lov a reakce jelena na něj (Sunde et al. 2009). Také vliv počasí na
chování a aktivitu jelenů je jednoznačný. Například větrné kalamity či lesní požár mohou změnit
strukturu a diverzitu domovského okrsku (Borkovski 2004; Saïd & Servanty 2005).

2.3.

Metody výpočtu velikosti domovských okrsků

K určení velikosti domovského okrsku se nejčastěji používají tyto dvě metody: (i) MCP
(„Minimal Convex Polygon“) a (ii) KDE („Kernel Density Estimator“; např. Nilsen et al. 2008).
Odhad velikosti domovského okrsku pomocí metody MCP (Mohr 1947) vzniká zformováním
konvexních polygonů ze série zaměřených GPS lokací. S použitím této metody není možné
odhadnout intenzitu využívání různých částí okrsku (tj. centra aktivity), je ale dobře využitelná při
malém počtu vzorků (Harris et al. 1990). Nevýhodou této metody je zásadní ovlivnění odhadu
extrémními lokacemi, výsledný polygon často zahrne i plochy, které zvíře nikdy nenavštívilo
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(Kenward 2001). Případné vyloučení extrémních lokací (tedy menší než 100 % MCP) však nelze
biologicky zdůvodnit (Börger et al. 2006).
Metoda KDE je založena na neparametrickém pravděpodobnostním odhadu hustoty z
náhodného vzorku GPS lokací zvířete. Výstupem této metody je relativní množství času, které
zvíře stráví na určitém místě. Pomocí metody KDE je možno rozlišit několik center aktivity. Tato
metoda má dvě verze lišící se hodnotou vyhlazovacího parametru (tzv. fixní a adaptivní kernel).
Výhodou této metody je požadavek rozumné velikosti vzorku a malá citlivost na extrémní lokace
(Millspaugh & Marzluff eds. 2001). Ve srovnání s metodou MCP je výpočet velikosti domovského
okrsku pomocí metody KDE vždy založen na všech GPS lokacích (Börger et al. 2006). Nevýhodou
metody KDE je její vysoká citlivost k výběru vyhlazovacího parametru (Millspaugh & Marzluff
eds. 2001).

2.4.

Velikost domovských okrsků jelena evropského v Evropě

Velikost domovského okrsku je u jelena evropského velmi rozličná a je dána celou řadou
faktorů (Wood 2000). Velikost měsíčního domovského okrsku stanoveného metodou MCP 95 %
uvádí Koubek & Hrabě (1996) v rozmezí 40 až 170 ha u laně a 80 až 440 ha u jelena. Lazo et al.
(1994) uvádí velikost sezónního domovského okrsku v zimním období u laně 300 ha a u jelena
1180 ha. Tyto rozdíly ve velikosti jsou způsobeny především potravní nabídkou prostředí a
kombinací celé řady dalších vlivů jako je roční období, stáří jedince, pohlaví, váha a škála dalších
méně významných vlivů (Mysterud et al. 2000).
V roce 1976 až 1978 bylo v severních částech bavorských Alp (jižní a západní Německo)
označeno deset laní jelena evropského a vybaveno vysílačkami. Sledovaly se sezónní migrace a
prostorová aktivita. Zatímco část zvířat zůstala v údolích po celý rok, ostatní se pohybovala během
sezóny mezi dvěma nebo dokonce třemi různými okrsky. Průměrná velikost domovského okrsku
byla 65 ha v zimě, 167 ha na jaře a na podzim a 121 ha v létě. Překrytí domovských okrsků různých
jednotlivců bylo v rozsahu od 18 až 100 % (Georgii 1980).
Schmidt (1993) pomocí radiotelemetrie sledoval v italských Alpách 20 jelenů ve dvou různých
oblastech v období 1995–1999. V obou sledovaných oblastech byly pozorovány dva různé způsoby
prostorového chování. Jedna část výrazně migrující mezi letním a zimním okrskem a druhá část,
která zůstává po celou dobu roku poblíž zimoviště. U migrujících jelenů se ukázal výrazně větší
domovský okrsek než u jelenů, kteří zůstávali po celý rok na jednom místě. Rozdíl byl způsoben
přesunem migrujících jelenů do letních stávanišť ve vyšších nadmořských výškách. Usedlí jeleni
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naopak zůstávali po celý rok poblíž zimovišť. Velké rozdíly ve velikosti domovského okrsku
během letního a zimního období se potvrdily u migrujících jelenů, zatímco u usedlých tyto rozdíly
nebyly velké. Srovnatelné domovské okrsky byly u obou skupin během zimního období, což bylo
způsobeno sněhovou pokrývkou a dostupností potravy. Podobnost sezónních domovských okrsků
u migrujících a usedlých jelenů v obou studijních oblastech byl pozoruhodný. Usedlí jeleni užívali
okrsky porovnatelné velikosti na jaře, v létě i na podzim, v zimě byly silně redukované. Migrující
jeleni užívali velké okrsky na podzim a na jaře, tj. v období migrací mezi letním a zimním
stávaništěm. Zimní domácí okrsky byly také velmi silně redukovány. U těchto jelenů se také
prokázalo, že během letního období obývají vyšší nadmořské výšky, zatímco v zimě naopak nižší
nadmořské výšky. U usedlých jelenů došlo pouze ke zvětšení domovského okrsku v letním období
oproti zimnímu. Pohyb jelenů z letního do zimního stávaniště je vázán především ke sněhové
pokrývce. Z toho také vyplývá rozdílná velikost domovského okrsku u migrujících jelenů a u jelenů
usedlých (Schmidt 1993). Podobné výsledky byly nalezeny také ve studiích Luccarini et al. (2006)
nebo Bocci et al. (2010).
Kamler et al. (2007a) publikovali výsledky telemetrické studie z Bělowěžského pralesa z let
2000–2004, které ukázaly velikost domovských okrsků u laní v průměru 800 ha (300–1200 ha),
kdežto u jelenů v průměru 2400 ha (1 200–3 800 ha). U jelenů a laní jsou zde také výrazné rozdíly
ve velikosti sezónních domovských okrsků, u laní průměrně 200–400 ha v průběhu celého roku, u
jelenů 700–800 ha v zimě a na jaře, ale mnohem větší v létě 1300–1400 ha. Rozdíly ve velikostech
domovských okrsků mezi pohlavími jsou způsobeny především rozdílnou reprodukční strategií,
dostupností potravy v průběhu roku a v neposlední řadě také přítomností velkých predátorů.
Dalšími faktory ovlivňujícími velikost domovských okrsků jelení zvěře mohou být také hustota
jedinců v dané oblasti, jejich sociální chování, či míra kompetice s jinými býložravci (chov
dobytka), nebo věk (Kamler et al. 2007b).
V České republice probíhal telemetrický výzkum v Jeseníkách v letech 1993–1995, a to u 3
jelenů a 5 laní. Výsledky této studie ukázaly, že část jelenů zůstávala po celý rok v okolí zimovišť
a měla relativně malý domovský okrsek, další část se přesouvala na léto do vrcholových partií
Jeseníků. Zimoviště se nacházela u obou skupin jelenů v nadmořské výšce okolo 800 m, kdežto
letní domovské okrsky se u migrujících jelenů nacházely v nadmořské výšce až 1 491 m.
Primárním podnětem pro přesun do zimoviště byla sněhová pokrývka. To se prokázalo i v několika
dalších lokalitách střední Evropy (Georgii 1980; Schmidt 1993). Nejmenší velikost domovského
okrsku byla zaznamenána u obou pohlaví mezi listopadem a dubnem, kdy veškerá zvěř byla
koncentrovaná na zimovištích (84 ha u jelenů a 35 ha u laní). V období květen až srpen vzrostla
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velikost domovského okrsku až na 301 ha u jelenů a 117 ha u laní. V době říje (září–říjen), činila
velikost domovského okrsku u jelenů 439 ha a u laní 174 ha (Koubek & Hrabě 1996).
Výzkum pohybové aktivity laní probíhal také na české a bavorské straně Šumavy. Výsledky
byly ale poněkud rozdílné. Na bavorské straně Šumavy se laně držely během celého roku
v blízkosti přezimovacích obůrek a jejich domovský okrsek byl v průměru 100 ha, migrace a
domovské okrsky laní na české straně měly jiný charakter. Část laní se rovněž pohybovala během
dvou let pozorování kolem přezimovacích obůrek ve středních nadmořských výškách. Druhá
skupina laní měla ale jinou strategii. Laně migrovaly mezi středními nadmořskými výškami (cca
800 m n. m.) v zimě a hřebenovými partiemi Šumavy (cca 1 300 m n. m.) v letním období. Velikost
domovského okrsku „usedlé“ laně byl podobný jako na bavorské straně (průměr 1 450 ha v roce
2006 a 850 ha v roce 2007). Migrující laně využívaly ke svému životu území výrazně větší, a to
v průměru 4 000 ha. Po srovnání dat s údaji týkajícími se jelenů („usedlíci“ v průměru 3300 ha a
„migranti“ 8 000 ha), bylo patrné, že usedlé i migrující laně využívaly území výrazně menší než
skupiny jelenů. Co se týkalo srovnání prostorové aktivity laní mezi jednotlivými roky pozorování,
podobně jako u jelenů docházelo k velké tradičnosti v chování. Hodnoty meziročního překryvu
domovských okrsků byly ještě vyšší než u jelenů (téměř 90 %). Po zhodnocení zvlášť „migrantů“
a „usedlíků“ byla větší věrnost území prokázána u „usedlíků“, a to téměř 95 % (Šustr 2008a; Šustr
2008b; Šustr & Jirsa 2011).
Velikosti domovských okrsků v Krkonoších byly rozdílné u každého z jedinců. U laní se
pohybovaly mezi cca 600–2 700 ha, v průměru 1460 ha. Tyto domovské okrsky jsou téměř o
polovinu menší, než domovské okrsky laní na Šumavě (2760 ha). Na Šumavě část označených laní
využívala výrazně jiné části národního parku (v létě ve výrazně vyšších nadmořských výškách,
které jsou v zimě nedostupné), v Krkonoších tento jev pozorován nebyl. Domovské okrsky
krkonošských jelenů se pohybovaly v rozmezí 700–11 600 ha, v průměru 5 470 ha. Krkonošští
jeleni tedy využívají na rozdíl od laní v průměru víceméně stejné území jako jeleni na Šumavě (5
630 ha) a i rozptyl hodnot je podobný (Šustr 2009; Šustr 2010; Šustr 2011).
Při telemetrickém výzkumu jelena siky v Doupovských horách se velikost domovského okrsku
(MCP) pohybuje od tisíce do několika tisíc hektarů. Velikost domovských okrsků je stabilně menší
v zimním období a u starších jedinců jednotně dochází ke zvětšování velikosti domovských okrsků
v jarním období, zejména od března po tání sněhu. Velikost domovských okrsků stanovená
metodou KDE nepřekračuje hodnoty několika stovek hektarů při 50 % bodech výskytu.
Nejvzdálenější bod výskytu u jelena s největším domovským okrskem je 10 km vzdušnou čarou.
Největší překonaná vzdálenost označeného jelena siky během 24 hodin činí 5 km (Dvořák 2011).
6.
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Metodika
3.1.

GPS telemetrie, sledovaní jedinci

V rámci tohoto projektu byla použita technologie lokalizace zvířete pomocí satelitního systému
GPS (Global Positioning System). Vysílač v obojku se pokouší v definovaných časových
odstupech získat kontakt k nejméně třem družicím. Poté je možné určit polohu zvířete s přesností
15 m a méně. Protože GPS systém je energeticky relativně náročný, bylo nutné najít kompromis
mezi tím, jak častá je potřeba zaměření a jak dlouho bude fungovat obojek s vysílačkou zavěšený
na krku sledovaného jedince. U jelena evropského, který bez problémů unese relativně velkou
baterii (obojek má hmotnost přibližně 1 000 g), je zvoleno zaměření každou hodinu, takže je k
dispozici 24 zaměření denně (s výjimkou situací, kdy se sledovaný jedinec pohybuje v hustém
lesním porostu, odkud je vysílání signálu problematické). Za kalendářní rok je tedy získáno
přibližně 8 000 pozic určujících polohu sledovaného jedince. Obojek, který je programovatelný,
vydrží v tomto režimu cca dva roky, délka závisí i na použité komunikační technologii (store-onboard vs. UHF vs. GSM). V tomto projektu byly používané obojky s komunikací pomocí UHF –
terminálu. U obojků vybavených UHF komunikátorem je nutné stahování dat provádět pomocí
UHF terminálu v několikaměsíčních intervalech.

3.2.

Průběh značení a označení jedinci

Značení jedinců bylo zahájeno ihned na začátku projektu. Na začátku řešení projektu se
uskutečnila schůzka se zástupci LZ Boubín (Ing. Jirkovský, Ing. Strnad) a s uživateli honiteb
Zelená hora (Ing. Schwamberger st.) a uživateli honitby Polučí (Ing. Šimek, Ing. Vavruška). Na
základě pochůzky honitbou byla vytipována tři možná místa imobilizace zvěře (Zelená hora) a
jedna lokalita v honitbě Polučí. Uživatelé honitby souhlasili se spoluprací na přípravě krmných
míst pro imobilizaci.
Samotná imobilizace probíhala vždy v průběhu zimních a jarních měsíců (prosinec–duben). K
imobilizaci byla používána Hellabrunská směs (Ketamin + Xylased) v dávkování dle doporučení
veterinárního lékaře. Po nasazení obojku bylo použito antidotum (Yohimbini). Každou sezónu
proběhlo několik desítek čekaných. Např. v průběhu února a března 2017 došlo k celkem 35
čekaných v honitbě Zelená hora na 3 místech vybraných k imobilizování. Vzhledem k chování
zvěře bylo nutné hned na začátku řešení projektu přistoupit k nočním čekaným a na imobilizační
7.
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pušky nainstalovat zařízení pro noční vidění. I přesto, že zvěř navštěvovala vnadiště pravidelně
(každý den, monitoring z fotopastí), dokázala přítomnost člověka na kazatelně odhalit. Následně
jsme tedy museli použít různé postupy, tak abychom svoji přítomnost zamaskovali. Např. změny
zaparkování automobilu v okolí, případně účast dvou osob na čekané, kdy jedna z nich po několika
hodinách místo opustila, a druhá pokračovalo v čekané.
Celkem v průběhu řešení projektu bylo označeno 15 kusů jelení zvěře GPS obojky. Z toho
celkem 9 v honitbě Zelená hora (2 jeleni, 7 laní), 5 kusů v honitbě Polučí (2 jeleni, 3 laně) a jeden
jelen v honitbě Šerava.

8.
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Níže je uveden seznam označených jedinců a jejich aktuální statut (viz Tab. č.1).

Jméno

Číslo

Datum

obojku

označení

datum
ulovení/úhynu/ztráty

Věk

Pohlaví

Lokalita

1 rok

samec

Zelená Hora

3 roky

samec

Zelená Hora

10+ let

samice

Zelená Hora

6–7 let

samice

Zelená Hora

10+ let

samice

Zelená Hora

2 roky

samice

Zelená Hora

5-6 let

samice

Zelená Hora

samice

Zelená Hora

samice

Zelená Hora

2 roky

samec

Polučí

3 roky

samice

Polučí

1 rok

samice

Polučí

spojení
26. 6. 2017

1.

Ivan

14116

19. 2. 2017

2.

Saša

14112

27. 2. 2017

3.

Bába

11706

6. 3. 2017

4.

Jana

21636

7. 3. 2017

5.

Vendulka

11890

21. 3. 2017

6.

Ivan

23375

5. 12. 2017

7.

Liduška

23376

14. 12. 2017

8.

Anička

23377

13. 2. 2018

9.

Dáša

23378

13. 2. 2018

v provozu

10.

Mikuláš

23375

5. 3. 2018

v provozu

11.

Klára

7805

15. 2. 2018

12.

Magda

12817

4. 3. 2018

13.

Otík

30740

27. 1. 2019

v provozu

2 roky

samec

Polučí

14.

Esterka

30741

16. 3. 2019

v provozu

3 roky

samice

Polučí

15.

Libor

14116

15. 4. 2019

v provozu

2 roky

samec

ulovení
12. 1. 2019
ulovení
11. 10. 2017
ulovení
v provozu
(data do 13.1.2020)
16. 5. 2017
ztráta spojení
2. 3. 2018
úhyn
v provozu
v provozu
(data do 1.3.2020)

3/2019
úhyn
27. 8. 2018
ulovení

Tabulka č. 1 Seznam označených jedinců (*PO – přemisťovací obůrka)
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Z těchto 15 označených kusů 2 kusy přirozeně uhynuly (1 ks Zelená hora, 1 ks Polučí), 4
kusy byly uloveny (2 ks SRN, 1 ks Zelená hora, 1 ks Polučí). S celkem 3 kusy jsme ztratili
spojení (vybití obojku, porucha zařízení apod.). Aktuálně je 6 obojků stále v provozu a posílají
data.
V tabulce č. 2 je uvedena doba sledování jednotlivých kusů. Průměrná doba sledování je 461
dní, kdy nejdelší data pocházejí z č. 95 – Jana (Honitba Zelená Hora), která byla sledována celkem
1 042 dní.
Jméno

ID

Pohl

Místo označení

aví

Lokalit

Poslední data

Doba
sledování

a

Vendulka

88 F

Zelená hora

Šumava

16.05.2017

56

Ivan

94 M

Zelená hora

Šumava

26.07.2017

157

Bába

85 F

Zelená hora

Šumava

10.10.2017

218

Mikuláš

97 M

Zelená hora

Šumava

02.03.2018

87

Saša

93 M

Zelená hora

Šumava

12.01.2019

684

Jana

95 F

Zelená hora

Šumava

13.01.2020

1 042

Anička

100 F

Zelená hora

Šumava

01.03.2020

747

Liduška

99 F

Zelená hora

Šumava

19.04.2020

857

Dáša

101 F

Zelená hora

Šumava

19.04.2020

776

Klára

83 F

Polučí

Šumava

19.04.2020

96

Magda

91 F

Polučí

Šumava

19.04.2020

176

Franta

98 M

Polučí

Šumava

19.04.2020

776

Otík

127 M

Polučí

Šumava

19.04.2020

448

Esterka

128 F

Polučí

Šumava

19.04.2020

432

Libor

125 M

Zelená hora

Šumava

19.04.2020

370

Celkem dní

6 922

Průměrná doba sledování

461

Medián

432

Tabulka č. 2 Doba sledování označených kusů
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Průběh sledování je graficky znázorněn na obrázku č. 1.

Obrázek č. 1 Grafické znázornění průběhu sledování (měsíce)
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Data poskytnutá NP Šumava

V rámci spolupráce zadavatele tohoto projektu (Lesy ČR, s.p.) a Národního parku Šumava na
projektu „Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klimatické změny“ došlo
k dohodě ČZU Praha a NP Šumava a byla uzavřena licenční doložka o poskytnutí dat
z telemetrického sledování laní jelena evropského mezi roky 2018 až 2020. Celkem bylo k těmto
účelům poskytnuto 17 kusů; 1ks z PO Březová, 7 ks z PO Hercián (Jelení vrchy), 9 ks z PO Špičák.
Umístění jednotlivých přezimovacích obůrek je znázorněno na obr. č. 2. V okolí honitby Zelená
hora se nachází PO Špičák a PO Březová, které jsou vzdáleny cca 500 m od jižní hranice. Tzn., je
zde předpoklad, že se jedná zvěř, která se s největší pravděpodobností bude vyskytovat také
v honitbě Zelená hora.

Obrázek č. 2 Přezimovací obůrky v NP Šumava, kde byly označeny laně použité v analýzách
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ID

označení

Datum

Číslo

Doba

Doba

označení

obojku

posledního

sledování

záznamu
Hercián

Světlana

3

22.03.2018

7879

15.03.2020

724

Valná

Soňa

6

23.03.2018

7781

15.03.2020

723

Špičák

Lucie

7

23.03.2018

7877

15.03.2020

723

Špičák

Lenka

9

26.03.2018

7872

15.03.2020

720

Špičák

Leontýnka

10

26.03.2018

3185

25.04.2019

395

Špičák

Linda

14

28.03.2018

3183

25.04.2019

393

Špičák

Diana

15

28.03.2018

3186

25.04.2019

393

Březovka Ivana

19

03.04.2018

7876

15.03.2020

712

Špičák

Dita

20

03.04.2018

3184

25.04.2019

387

Hercián

Růžena

23

13.03.2019

30979

15.03.2020

368

Hercián

Matylda

24

13.03.2019

30987

15.03.2020

368

Špičák

Veronika

25

08.02.2019

30988

15.03.2020

401

Hercián

Anděla

26

12.03.2019

30985

15.03.2020

369

Hercián

Bohumila

27

05.03.2019

30986

15.03.2020

376

Hercián

Stela

28

04.03.2019

30983

15.03.2020

377

Hercián

Viktorie

29

12.03.2019

30984

15.03.2020

369

Špičák

Monika

30

21.03.2019

30982

15.03.2020

360

Tabulka č. 3 Seznam označených zvířat GPS obojky pocházející z NP Šumava
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Níže jsou zobrazeny pozice pocházejících z obou projektů v lokalitě Zelená Hora a jejím okolí
(viz Obr. č. 3 a č. 4).

Obrázek č. 3 Data pocházející z NP Šumava nebo honitby Zelená hora

Obrázek č. 4 Data pocházející z NP Šumava nebo honitby Polučí (LZ Boubín)
14.
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Hodnocení dat

Analýzy domovských okrsků byly provedeny ve statistickém programu R, verze 3.1.2 (R Core
Team 2014), konkrétně s použitím balíčku rhr (Signer & Balkenhol 2014). Autoři tohoto balíčku
uvádějí, že mnoho studií zabývajících se stanovením velikosti a tvaru domovských okrsků
nepoužívá sofistikované metody a dostatečné množství dat. Na tento problém upozornili již Laver
& Kelly (2008). S vědomím toho, že je složité stanovit dobře reprodukovatelné analýzy
domovských okrsků, vytvořili výše zmínění autoři tento nástroj k vyhodnocení prostorových dat a
ke stanovení velikosti a využití domovských okrsků.
GPS pozice získané od označených jedinců jelena evropského byly setříděny a vyčištěny
(zbaveny chybných zaměření) v programu Microsoft Excel a překopírovány do programu R.
Z analýz byly vyloučeny pozice, které vykazovaly vysokou nepřesnost zaměření. Tzn. odstranili
jsme všechny pozice bez zaměření (NO FIX) a pozice s DOP větší než 7. U každého zvířete byla
nejdříve vyhodnocena fidelita (Site Fidelity) neboli věrnost areálu. Věrnostní areál, někdy také
označován jako domácí areál, vyjadřuje tendenci zvířat vracet se na dříve navštěvovaná místa.
Velmi málo zvířat žije čistě kočovným způsobem života a věrnost určitému areálu vykazuje většina
druhů zvířat (White & Garrott 1990). Pokud není zvíře věrné určitému areálu, není analýza
domovských okrsků nejlepší volbou pro analýzu prostorové aktivity zvířete.
K určení indexu fidelity byl použit přístup dle Spencera et al. (1990). Tato metoda počítá dva
ukazatele pro stanovení trajektorie pohybu: lineární – linearity index (LI) a střední čtverec
vzdálenosti – mean square distance (MSD; viz Obr. č. 1). Index linearity je poměr mezi lineární
vzdáleností prvního a posledního bodu a mezi celkovou vzdáleností každého kroku podél
trajektorie. Index linearity je definován jako: LI = L linear / L cum, kde L linear je lineární vzdálenost
mezi prvním a posledním bodem trajektorie a L

cum

je kumulativní vzdálenost mezi po sobě

jdoucími pozicemi trajektorie. Druhá veličina k testování fidelity je střední čtverec vzdálenosti
(MSD) z centra aktivity. Tato veličina byla poprvé použita Schoenerem (1981). MSD je definována
jako průměrná kvadratická vzdálenost od centra aktivity (tj. centroidu středního shluku pozic). Obě
tyto veličiny jsou vypočítány pro zkoumané trajektorie pohybu. V dalším kroku jsou počítány
simulované trajektorie pohybu z původních dat, kde jsou pozice pro výpočet vybírány náhodně
jako 95% interval spolehlivosti simulovaný náhodnou trajektorií. Simulované trajektorie jsou
vypočítány pro každý LI a MSD. LI a MSD simulované trajektorie se pak porovnají s hodnotami
pro MSD a LI skutečné trajektorie pohybu. Jsou-li hodnoty pro MSD a LI podstatně nižší pro
skutečné trajektorie než pro simulované trajektorie, pak je velmi pravděpodobné, že je fidelita
15.
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příznivá a analýza domovského okrsku je dobrou volbou pro analýzu daného souboru dat.
Simulovaná trajektorie pohybu se počítá ve dvou hodnotách – LCI (dolní hranice intervalu
spolehlivosti) 95 % a UCI (horní hranice intervalu spolehlivosti) 95 % a to pro obě veličiny (LI a
MSD).

Pokud

je

skutečná

trajektorie

pohybu

v rozmezí

LCI

a UCI alespoň u jednoho hodnotícího indexu (LI nebo MSD), je vyhodnocení domovského okrsku
chybnou cestou k hodnocení prostorové aktivity zvěře (Signer & Balkenhol 2014).

Obrázek č. 5 Grafické znázornění stanovení indexu fidelity
Grafické znázornění stanovení indexu fidelity (viz Obr. č. 5) (uvažujeme čistě hypotetických
deset bodů, 1 až 10). Počítá se průměrná druhá mocnina vzdáleností od centra aktivity tzv.
centroidu (a) a určí se střední hodnota vzdálenosti od centroidu. Počítají se průměrné kvadráty
vzdáleností od centra aktivity ke každé pozici. K výpočtu indexu linearity potřebujeme znát
celkovou vzdálenost mezi první a poslední pozicí (b), lineární vzdálenost se dělí celkovou
vzdáleností (c).
Pokud byl index fidelity příznivý čili zvíře bylo věrné určitému areálu, byly vypočteny
domovské okrsky dvěma základními způsoby, a sice metodou MCP a metodou KDE. Pro stanovení
sezónního a ročního domovského okrsku byla použita metoda MCP 100, 95, 75 a 50, tedy
minimum convex polygon všech pozic a dále zmenšený o 5 % (resp. 25 %, 50 %) okrajových GPS
zaměření. Jednotka pro výpočet MCP je 1 ha. Princip stanovení velikosti MCP 95 % je znázorněn
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na obr. č. 6. Hlavní nevýhodou této metody je, že zahrnuje do velikosti domovského okrsku i místa,
která sledovaný jedinec nikdy nenavštívil a nezobrazuje intenzitu využití prostředí uvnitř okrsku.

Obrázek č. 6 Domovské okrsky stanovené dle metody MCP 95 % - grafické vyjádření
Princip stanovení velikosti domovského okrsku pomocí metody KDE je graficky znázorněn na
obr. č. 7. Tuto metodu poprvé použil Worton (1989). Od té doby je poměrně široce používanou
metodou. Obvykle se používá velikost KDE 95 %, tedy odhad jádrové hustoty z 95 % bodů nejblíže
nejintenzivněji využitému jádru. V našem případě jsme vypočítali varianty KDE 95 %, 75 %
a 50 %.

Obrázek č. 7 Grafické znázornění stanovení velikosti domovského okrsku metodou KDE
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Grafické znázornění stanovení velikosti domovského okrsku metodou KDE na obr. č. 7: data
znázorněná na lineární ose (A), data přenesená do skupin (B), skupiny dat přenesené do histogramu
(C), možná distribuce histogramu (např. v normálním rozdělení) s jednotlivými jádry-kernely (D),
výsledkem je součet jednotlivých jader (E).
Domovské okrsky byly vyhodnoceny pro celé období sledování, celý rok (roční domovské
okrsky), který zahrnuje 365 dní nepřetržitého sledování, dále pro jednotlivá období roku (zima: 15.
12. – 28. 2., jaro: 1. 4. – 15. 6., léto: 15. 6. – 31. 8., podzim: 15. 9. – 30. 11.). Dále byl kalkulován
domovský okrsek pro dobu před začátkem lovecké sezóny (1. 7. – 31. 7.) a pro dobu po začátku
lovecké sezóny (1. 8. – 31. 8.), pro dobu před koncem lovecké sezóny (15. 12. – 15. 1.) a pro dobu
po skončení lovecké sezóny (16. 1. – 15. 2.).

5.1.

Aktivita sledovaných jedinců vyjádřená denní ušlou vzdáleností

Zhodnocení aktivity sledovaných jedinců jelena evropského bylo provedeno pomocí denní ušlé
vzdálenosti. Grafické znázornění principu tohoto vyhodnocení je znázorněno na obr. č. 8. Pro
minimální denní ušlou vzdálenost byla použita jednotka 1 km a je součtem vzdáleností mezi
jednotlivými zaznamenanými GPS pozicemi.

Obrázek č. 8 Vyjádření veličiny „minimální denní ušlá vzdálenost“
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GPS data byla od jednotlivých jedinců zaznamenávána v hodinových intervalech. Jedna hodina
je vhodný interval pro potřeby dalšího zpracování GPS dat, jak po stránce množství údajů,
vypovídající hodnoty, tak i rozložení intervalů v průběhu dne. Následně byla data uspořádána tak,
aby byla použitelná k výpočtům (spočítání intervalů po sobě jdoucích měření) a byla z výpočtu
vyloučena chybná data, tj. ručně vytříděná data zaznamenaná v menších nebo větších než
hodinových intervalech, či nekompletně zaznamenaná data apod. Spočítání vzdáleností mezi
hodinovými intervaly bylo provedeno v dalším kroku. Dále následovalo zpracování dat za pomoci
funkcí programu Microsoft Excel.
Statistické vyhodnocení a porovnání získaných výsledků bylo provedeno v programu
STATISTICA 12. Získaná data byla testována s pomocí Studentova t-testu, neparametrické
Kruskal-Wallisovi analýzy rozptylu a Tukeyova HSD testu, který byl použit především jako
ukazatel statisticky významných rozdílů mezi ušlými vzdálenostmi jedinců. Hladina významnosti
byla stanovena na 0,05.
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5.2.

Závěrečná zpráva

Individuální posouzení prostorové aktivity
5.2.1.

Anička

Anička byla označena obojkem 13. 2. 2018 a její obojek je dosud v provozu. Jedná se o laň
středního stáří (4-6 let). V analýzách jsou zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 747
dní (13. 2. 2018 – 15. 4. 2020). Celková velikost domovského byla 2 119 ha za celé sledované
období (viz Graf č. 1, Obr. č. 9), kdy např. MCP 50 % byl 649 ha.

Graf č. 1 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování.
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; 365 dní;
viz Graf č. 2), tak je ve variantě MCP 100 % jeho velikost 1 805 ha, 95 % 1 764 ha, 75 % 658 ha
a 50 % bodů výskytu se nachází na 396 ha.
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Obrázek č. 9 Výskyt označeného jedince po celou dobu sledování

Graf č. 2 Velikost ročního domovského okrsku (365 dní) kalkulovaná metodou MCP
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Pokud ale půjdeme do detailu, tak zjistíme, že laň Anička pravidelně v průběhu roku měnila
stávaniště. Reálná velikost životního prostředí tak byla relativně malá. V grafu č. 3 jsou určeny
velikosti měsíčního využívaného území v průměru za celou dobu sledování. Vidíme, že dochází ke
dvěma peakům (leden-duben) kdy, pokud se podíváme detailně na mapu, laň měnila letní stávaniště
za zimní a naopak. Po zbytek roku žila na relativně malém území a např. v červnu se pohybovala
na území o celkové velikosti 93 ha. I při přesunu jsou relativně vysoké celkové využívané území
znatelné jen v dubnu, kdy MCP 50 % je 573 ha.

Graf č. 3 Průměrná velikost měsíčních domovských okrsků za celou dobu sledování
To, že dochází k přesunu mezi letním a zimním stávaništěm podporuje i graf č. 4, ze kterého je
patrný výskyt ve vysokých nadmořských výškách do dubna do prosince, a naopak po zbytek zimy
se zvíře nacházelo ve výrazně nižších lokacích. Zároveň pokud se podíváme na minima a maxima
dosahovaná v těchto měsících, tak je evidentní, že zvíře do nižších/resp. vyšších poloh
nesestupovalo.
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Graf č. 4 Nadmořská výšky, ve které se v jednotlivých měsících nacházel označený jedinec s
uvedením minimální a maximální hodnoty dosažené v daném měsíci
Z pohledu honiteb se laň Anička vyskytovala pouze v zimním období, tzn. v únoru (77 %) a
březnu (85 %) více v rámci honitby v držení Lesů ČR Ostatní měsíce se vyskytovala buď v honitbě
NP Šumava nebo v Německu (viz Graf č. 5).

Graf č. 5 Výskyt v jednotlivých honitbách v průběhu sledování u označeného jedince (rozděleno
podle měsíců v roce)
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Obrázek č. 10 Výskyt označeného jedince po celou dobu sledování – období
v průběhu celého sledování.

Z pohledu preference biotopů Anička preferovala lesní půdu a na otevřených plochách se
částečně vyskytovala pouze v zimě (viz Graf č. 6). To bude souviset s návštěvností přikrmovacích
míst, která jsou v honitbě Zelená hora umístěna na loukách. Z pohledu vlastnických se Anička
v lesích obhospodařovaných Lesy ČR vyskytovala de-facto pouze v únoru a březnu.
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Graf č. 6 Habitatové preference v průběhu roku
Zároveň s dobou výskytu laně v honitbě souvisí i návštěvnost a výskyt v okolí přikrmovacích
míst (viz Graf č. 7).

Graf č. 7 Výskyt označeného jedince v okolí přikrmováních míst v honitbě Zelená hora nebo v
NP Šumava (buffer o poloměru 100 m v okolí přikrmovacího místa)
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Dalším údajem o prostorové aktivitě může být rychlost pohybu označeného jedince. Na grafu
č. 8 je uveden průběh rychlosti pohybu během sezón v kalendářním roce. Důležité je se zaměřit na
dva vrcholy aktivity, které souvisejí s východem a západem slunce, a to ve všech ročních obdobích.
Zajímavá je poměrně vysoká aktivita v zimních měsících i v průběhu dne.

Graf č. 8: Pohybová aktivita označeného jedince v průběhu dne (24 hodin) rozlišená na sezóny
(jaro, léto, podzim, zima)
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5.2.2.

Závěrečná zpráva

Jana

Jana byla označena obojkem 7. 3. 2017 a její obojek je dosud v provozu. V analýzách jsou
zahrnuta data za celkovou dobu sledování v délce 1 042 dní (7. 3. 2017 – 15. 4. 2020). Celková
velikost domovského byla 7 229 ha za celé sledované období (viz Graf č. 9, Obr. č. 11), kdy např.
MCP 50 % byl 2 217 ha.

Graf č. 9 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; viz Graf č.
10, Obr. č. 10), tak je ve variantě MCP 100 % 6 568 ha, 95 % 5 705 ha, 75 % 3 681 a50 % bodů
výskytu se vyskytuje na 2 000 ha.
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Obrázek č. 11 Mapa pohybu laně Jany v průběhu let 2017–2020

Graf č. 10 Velikost ročního domovského okrsku (365 dní) kalkulovaná metodou MCP
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Jana podobně jako Anička střídala letní a zimní stávaniště. A to se projevuje v celkové velikosti
domovského okrsku (viz Graf č. 11). Nicméně sezónní území, které využívá je výrazně menší.
Např. v červenci se tato laň pohybovala na území 193 ha, v září dokonce na 145 ha. Naopak
v měsících listopad, prosinec a duben se celkové domovské okrsky pohybovaly v řádech tisíců
hektarů. Tato laň obvykle v listopadu sešla z Pramenů Vltavy na Knížecí pláně a následně
v prosinci nebo lednu ještě níže do honitby Zelená hora. Zpět se vracela velice podobně,
s přestávkou opět v oblasti Knížecích plání v NP Šumava.
.

Graf č. 11 Průměrná velikost domovského okrsku laně Jany
To koresponduje i se srovnáním výskytu na základ nadmořské výšky (viz Graf č. 12). Kdy
maximum a minimum naměřené GPS zařízením potvrzuje, že laň Jana horní partie v průběhu
vegetační sezóny neopouští.
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Graf č. 12 Průměrná nadmořská výška výskytu laně Jany
Sezónní migraci odpovídá i výskyt v jednotlivých honitbách, kdy do honitby Zelená hora laň
Jana přichází v průběhu prosince, setrvává zde v lednu, únoru a březnu a na začátku dubna honitbu
opouští. Zbytek roku se vyskytuje buď v honitbě NP Šumava nebo v Německu (viz Graf č. 13).

Graf č. 13 Výskyt v honitbách – laň Jana
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Obrázek č. 12 Mapa pohybu laně Jany v průběhu let 2017–2020
Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 12 - Mapový podklad výskytu laně Jany.

Zajímavý je poměrně vysoký výskyt na loukách právě v období výskytu v honitbě Zelená hora.
Kdy např. v únoru výskyt dosahuje více jak 50 % celkového času. To odpovídá přibližně celé délce
noci (viz Graf č. 14).
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Graf č.14 Habitatové preference – laň Jana
A stejný závěr nám poskytnou i informace o návštěvnosti těsného okolí krmelců. Kdy velkou
část dne tráví Jana v okolí přikrmovacích míst v honitbě Zelená hora (viz Graf č. 15).

Graf č. 15 Výskyt u přikrmovacích zařízení – laň Jana
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Průběh denní pohybové aktivity je stejný jako u přechozí laně, a to s peaky v době východu a
západu slunce. Nicméně u Jany není vidět zvýšená denní aktivita v zimním období (viz Graf č. 16).

Graf č. 16 Průměrná ušlá vzdálenost – laň Jana
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5.2.3.

Závěrečná zpráva

Liduška

Liduška byla označena obojkem 14. 12. 2017 a její obojek je dosud v provozu. V analýzách
jsou zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 857 dní (14. 12. 2017 – 15. 4. 2020).
Celková velikost domovského byla 1 399 ha za celé sledované období (viz Graf č. 17, Obr. č. 13),
kdy např. MCP 50 % byl 214 ha.

Graf č. 17 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; viz Graf č.
18), tak je ve variantě MCP 100 % 1 028 ha, 95 % 750 ha, 75 % 434 ha a 50 % bodů výskytu se
vyskytuje na 315 ha.
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Obrázek č. 13 Výskyt laně Lidušky v jednotlivých rocích sledování

Graf č. 18 Velikost ročních domovských okrsků
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Liduška je jedinou laní, která v období léta a podzimu netrávila čas na hřebenech Šumavy, ale
zůstávala v okolí označení tzn. v okolí Vltavy.
Zajímavý u ní potom je průběh prostorové aktivity v jednotlivých měsících (viz Graf č. 19),
kdy peak nenastává jako u předešlých v době začátku jara a začátku zimy, ale naopak v květnu a
červnu, kdy dosahuje nejvyšších hodnot.

Graf č. 19 Průměrné měsíční velikosti domovských okrsků – laň Liduška
To se částečně projevuje i na grafu č. 20 znázorňujícím průměrnou, maximální a minimální
nadmořskou výšku, ve které se laň vyskytuje. Tam dochází k mírnému přesunu v průběhu května,
který trvá do konce léta.
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Graf č. 20 Průměrná nadmořská výška výskytu – laň Liduška
Zajímavý je ovšem podíl výskytu v honitbě Zelená hora a v honitbě NP Šumava. Mimo březen,
kdy se laň Liduška vyskytuje z 62 % na území honitby Zelená hora, se po zbytek roku vyskytuje
více v NP Šumava (viz Graf č. 21).

Graf č. 21 Výskyt laně v honitbách
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Obrázek 14 - Výskyt laně Lidušky v jednotlivých rocích sledování
Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 14 - Mapový výstup výskytu po dobu sledování.

Je to také jediná laň označená v honitbě Zelená hora, která se v průběhu celého roku
vyskytuje na loukách. Kdy k peaku dochází zejména na podzim a na jaře (viz Graf č. 22).
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Graf č. 22 Habitatové preference v průběhu roku
Zároveň tato laň navštěvuje krmná zařízení v průběhu zimy, i když ne tak intenzivně jako dvě
laně předešlé. Podíl pozic v okolí krmných míst se pohybuje do 10 % (viz Graf č. 23). Zároveň je
to jediná laň, která navštěvovala přikrmovací zařízení v PO Špičák, i když nikterak intenzivně.

Graf č. 23 Návštěvnost přikrmovacích míst v průběhu roku
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Průběh denní aktivity je opět stejný a řídí se stejnými pravidly (viz Graf č. 24). Vrchol
pohybové aktivity je v průběhu východu a západu slunce.

Graf č. 24 Průměrná ušlá vzdálenost jedince

40.

GS LČR – Telemetrie jelení zvěře

5.2.4.

Závěrečná zpráva

Dáša

Dáša byla označena obojkem 13. 2. 2018 a její obojek je dosud v provozu. V analýzách jsou
zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 796 dní (13. 2. 2018 – 15. 4. 2020). Celková
velikost domovského byla 2 081 ha za celé sledované období (viz Graf č. 25, Obr. č. 15), kdy např.
MCP 50 % byl 740 ha.

Graf č. 25 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; viz Graf č.
26), tak je ve variantě MCP 100 % 1 635 ha, 95 % 1 390 ha, 75 % 365 a 50 % bodů výskytu se
vyskytuje na 203 ha.
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Obrázek č. 15 - Mapový výskyt jedince v jednotlivých letech

Graf č. 26 Roční domovské okrsky
42.

GS LČR – Telemetrie jelení zvěře

Závěrečná zpráva

Dáša má také velice podobný průběh velikosti měsíčního využívaného území, kdy podobně
jako Jana a Anička se na letní období přesouvá do vyšších partií NP Šumava, v tomto případě do
oblastí Knížecích plání (viz Graf č. 27).

Graf č. 27 Průměrné měsíční velikosti domovských okrsků
Na to reaguje i průběh průměrné nadmořské výšky (viz Graf č. 28), který opět ukazuje na to,
že laň v průběhu vegetace do nižších poloh nesestupuje. Laň níže začne sestupovat v listopadu
nebo prosinci, ale to vždy na krátký čas (1-2 dny) ale vrací se zpět. Trvale se přesouvá až v lednu
a v dubnu se pak vrací. To se projeví i v honitbách, ve kterých se vyskytuje. V honitbě Zelená hora
se tato laň vyskytuje pouze v lednu, únoru, březnu a dubnu (viz Graf č. 29).
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Graf č. 28 Výskyt jedince v závislosti k nadmořské výšce

Graf č. 29 Habitatové preference z hlediska využití honiteb
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Obrázek č. 16 Mapový výskyt jedince v jednotlivých letech
Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 16 - Mapový výskyt označeného jedince

A právě ve chvíli, kdy se vyskytuje v honitbě Zelená hora, tak intenzivně navštěvuje
přikrmovací zařízení, kdy v jejich těsném okolí tráví zhruba ¼ denní doby (viz Graf č. 31).

Graf č. 30 Habitatové preference v průběhu roku
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Graf č. 31 Výskyt laně v okolí přikrmovacích míst
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Průběh aktivity je opět podobný jako u ostatních označených kusů. Možná zajímavostí u tohoto
kusu je poměrně brzká aktivita v průběhu odpoledne (viz Graf č. 32).

Graf č. 32 Průměrná ušlá vzdálenost označené laně
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Závěrečná zpráva

Vendulka

Vendulka byla označena obojkem 21. 3. 2017 a signál jejího obojku se ztratil 16. 5. 2017.
Obojek se nepodařilo dohledat. V analýzách jsou zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce
56 dní (21. 3. 2017 – 16. 5. 2017). Celková velikost domovského byla 3 615 ha za celé sledované
období (viz Graf č. 33, Obr. č. 17), kdy např. MCP 50 % byl 1 367 ha.

Graf č. 33 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Vzhledem k tomu, že ke sledování došlo poměrně krátce, není možné z dat dělat paušální
závěry. Nicméně podle dostupných pozic můžeme usuzovat, že Vendulka by se s největší
pravděpodobností chovala jako většina označených laní. I ona se přesunula v průběhu dubna do
vrcholových partií NP Šumava. Níže jsou uvedeny analýzy dostupných dat, podobně jako u
předešlých označených kusů, ale na rozdíl od nich zde bez komentáře (viz Graf č. 34-39).
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Obrázek č. 17 Mapový výskyt označené laně

Graf č. 34 Průměrná měsíční velikost domovského okrsku
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Graf č. 35 Výskyt jedince v závislosti na nadmořské výšce

Graf č. 36 Habitatové preference z hlediska využití honiteb
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Obrázek č. 18 Mapový výskyt označené laně
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Graf č. 37 Habitatové preference v průběhu roku

Graf č. 38 Výskyt označené laně v okolí přikrmovacích míst
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Graf č. 39 Průměrná ušlá vzdálenost označené laně – Vendulka
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Závěrečná zpráva

Bába

Bába byla označena obojkem 6. 3. 2017 a byla ulovena v Německu, v soukromé honitbě 11.
10. 2017. V analýzách jsou zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 218 dní (6. 3. 2017
– 11. 10. 2017). Celková velikost domovského byla 2 881 ha za celé sledované období (viz Graf č.
40, Obr. č. 19), kdy např. MCP 50 % byl 214 ha.

Graf č. 40 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
A Bába podobně jako Vendula, nemá kompletní rok sledování. Proto uvádíme pouze výsledky,
které mají alespoň částečný význam. Ovšem i z několika měsíců je patrné, že dochází ke střídání
zimních a letních stávanišť a lan z oblasti honitby Zelená hora migruje do vrcholových partií
Národního parku Šumava (viz Graf č. 41-46).
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Závěrečná zpráva

Obrázek č. 19 Mapový výskyt označené laně – Bába

Graf č. 41 Průměrné velikosti měsíčních domovských okrsků
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Graf č. 42 Výskyt označené laně v závislosti na nadmořské výšce

Graf č. 43 Habitatové preference z hlediska využití honiteb
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Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 20 - Mapový výskyt označeného jedince.

Obrázek č. 20 - Mapový výskyt označené laně – Bába

Graf č. 44 Habitatové preference v průběhu roku
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Graf č. 45 Výskyt označené laně v okolí přikrmovacích míst

Graf č. 46 Průměrná ušlá vzdálenost označené laně v průběhu dne
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5.2.7.

Závěrečná zpráva

Ivan

Ivan byl označen obojkem 19. 2. 2017 a ulovili jej v privátní honitbě v Německu dne 26. 6.
2017. V analýzách jsou zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 126 dní (19. 2. 2017 –
26. 6. 2017). Celková velikost domovského byla 4 857 ha za celé sledované období (viz Graf č.
47, Obr. č. 21), kdy např. MCP 50 % byl 3 296 ha.

Graf č. 47 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Ivan se opět krátce po označení vydal do oblastí Knížecích plání a následně ještě do vyšších
partií NP Šumava, nicméně v polovině června sešel zpátky do oblasti Knížecích plání a také do
sousedního německého privátního revíru, kde byl po několika dnech uloven (viz Graf č. 48-53).
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Obrázek č. 21 Mapa výskytu označeného jedince

Graf č. 48 Průměrný velikost měsíčních domovských okrsků
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Graf č. 49 Výskyt označeného jedince vzhledem k nadmořské výšce

Graf č. 50 Habitatové preference jednotlivých honiteb
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Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 22 - Mapový podklad
výskytu označeného jedince v jednotlivých honitbách.

Obrázek č. 22 Mapa výskytu označeného jedince
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Graf č. 51 Habitatové preference krajiny v průběhu roku

Graf č. 52 Výskyt označeného jedince v oblasti přikrmovacích míst
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Graf č. 53 Průměrná ušlá vzdálenost v jednotlivých ročních obdobích
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5.2.8.

Závěrečná zpráva

Mikuláš

Mikuláš byl označen obojkem 5. 12. 2017 a uhynul dne 2. 3. 2018. V analýzách jsou zahrnuty
data za celkovou dobu sledování v délce 87 dní (5. 12. 2017 - 2. 3. 2018). Celková velikost
domovského byla 342 ha za celé sledované období (viz Graf č. 54, Obr. č. 23), kdy např. MCP 50
% byl pouze 32 ha.

Graf č. 54 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
I přesto, že se jedná o relativně krátké sledování, níže alespoň pro ilustraci uvádíme výsledky
(viz Graf č. 55-60). Bohužel jelen nebyl sledován v době obvyklé migrace ostatních sledovaných
jedinců do vyšších partií NP Šumava, a tak tento předpoklad nemůžeme ověřit.
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Obrázek č. 23 Mapový výskyt označeného jedince v jednotlivých letech

Graf č. 55 Velikost měsíčních domovských okrsků
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Závěrečná zpráva

Graf č. 56 Výskyt označeného jedince ve vztahu k nadmořské výšce

Graf č. 57 Habitatové preference z hlediska využití jednotlivých honiteb
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Obrázek č. 24 Mapový výskyt označeného jedince v jednotlivých honitbách

Graf č. 58 Habitatové preference krajiny v průběhu roku
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Graf č. 59 Výskyt označeného jedince v oblasti přikrmovacích míst

Graf č. 60 Průměrná hodinová ušlá vzdálenost v jednotlivých sezónách
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5.2.9.

Závěrečná zpráva

Saša

Saša byl označen obojkem 27. 2. 2017 a uloven v honitbě Zelená hora 12. 1. 2019. V analýzách
jsou zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 684 dní (27. 2. 2017 – 12. 1. 2019). Celková
velikost domovského byla 3 328 ha za celé sledované období (viz Graf č. 61, Obr. č. 25), kdy např.
MCP 50 % byl 1 235 ha.

Graf č. 61 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; Graf č. 62),
tak je ve variantě MCP 100 % 2 964 ha, 95 % 2 382 ha, 75 % 1 730 ha a 50 % bodů výskytu se
vyskytuje na 1 171 ha.
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Závěrečná zpráva

Obrázek č. 25 Mapový výskyt označeného jedince v jednotlivých letech sledování

Graf č. 62 Roční velikosti domovských okrsků v jednotlivých letech
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Závěrečná zpráva

Saša, podobně jako laň Liduška, na letní měsíce údolí Vltavy neopouštěl a zůstával na rozhraní
honitby Zelená hora a NP Šumava. Na rozdíl od Lidušky ovšem území pravidelně obcházel, a to
se projevilo i v poměrně vysoké velikosti měsíčních domovských okrsků, zejména ve variantě
MCP 100 % (viz Graf č. 63).

Graf č. 63 Velikosti měsíčních domovských okrsků
U nadmořské výšky nejsou s výjimkou února, kterou trávil v okolí krmeliště, výrazné rozdíly
(viz Graf č. 64).

Graf č. 64 Výskyt označeného jedince vzhledem k nadmořské výšce
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Závěrečná zpráva

Co je ale opět zajímavé, je letní preference území NP, na rozdíl od prosince až února, kdy se
Saša vyskytoval téměř výhradně v Zelené hoře. Zároveň to byl jediný kus označený na Zelené hoře,
který se nacházel v honitbě Šerava. Tento fenomén opět souvisí s návštěvností přikrmovacích míst,
která Saša velice často navštěvoval, v honitbě Zelená hora (viz Graf č. 65-67).

Graf č. 65 Habitatové preference vzhledem k jednotlivým honitbám
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Obrázek rázek \* ARABIC 26 - Mapový výskyt označeného jedince v jednotlivých honitbách v
průběhu sledování.

Obrázek č. 26 Mapový výskyt označeného jedince v jednotlivých letech sledování

Graf č. 66 Habitatové preference krajiny v průběhu roku
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Graf č. 67 Výskyt označeného jedince v okolí přikrmovacích míst
Denní pohybová aktivita se neliší od ostatních kusů, jen je možná méně patrný vrchol v období
soumraku v podzimním a zimním období (viz Graf č. 68).

Graf č. 68 Průměrná ušlá hodinová vzdálenost v jednotlivých ročních obdobích
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5.2.10.

Závěrečná zpráva

Esterka

Esterka byla označena obojkem 16. 3. 2019 a její obojek je dosud v provozu. V analýzách jsou
zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 384 dní (16. 3. 2019 – 15. 4. 2020). Celková
velikost domovského byla 1 821 ha za celé sledované období (viz Graf č. 69, Obr. č. 27), kdy např.
MCP 50 % byl 268 ha.

Graf č. 69 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; viz Graf č.
70), tak je ve variantě MCP 100 % 1 429 ha, 95 % 1 113 ha, 75 % 460 ha a 50 % bodů výskytu se
vyskytuje na 194 ha.
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Obrázek č. 27 Mapa výskytu označeného jedince v jednotlivých letech

Graf č. 70 Velikost ročních domovských okrsků označeného jedince
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Esterka střídala opět letní a zimní stávaniště, i když rozdíl mezi nimi nebyl tak markantní a
nebyla tak významně vzdálena od sebe. Podobně jako v případě Lidušky má odlišný průběh
velikosti využívaného území v jednotlivých měsících. Zatímco u kusů, které se přesouvaly do
vrcholových partií Šumavy, byly největší území obvykle v březnu a dubnu a následně v prosinci a
lednu, tak u Lidušky i Ester je tomu naopak v červenci a srpnu (viz Graf č. 71).

Graf č. 71 Velikosti měsíčních domovských okrsků označeného jedince
Podobně tomu je i v případě hodnocení průměrné nadmořské výšky, kdy se Esterka
vyskytovala v nadmořských výškách kolem 900 m a maxima souvisejí s krátkodobým opuštěním
nebo pobytem na vrcholcích v oblasti Knížecí (viz Graf č. 72).
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Graf č. 72 Výskyt označeného jedince v závislosti na nadmořské výšce
V honitbě Polučí se Esterka opět vyskytovala v zimním období (listopad-duben) s tím, že podíl
výskytu v Polučí překročil 50 % jen v měsíci únoru (51 %) a dubnu (62 %). Zároveň je výskyt
v honitbě Polučí korelován se vzrůstajícím výskytem na lučních otevřených porostech (viz Graf č.
73-74).

Graf č. 73 Habitatové preference označeného jedince vzhledem k honitbám
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Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 28 - Mapy výskytu označeného
jedince v jednotlivých obdobích.

Obrázek č. 28 Mapový výskyt označeného jedince v jednotlivých letech sledování
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Závěrečná zpráva

Graf č. 74 Habitatové preference jednotlivých typů krajiny v průběhu roku
Přikrmovací místa v honitbě Esterka navštěvovala v lednu a únoru (viz Graf č. 75). A vývoj
denní pohybové aktivity je stejný jako u ostatních sledovaných kusů, s tím, že během podzimu a
zimy pohybová aktivita výrazně klesá (viz Graf č. 76).

Graf č. 75 Výskyt označeného jedince v oblasti přikrmovacích míst
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Graf č. 76 Průměrná ušlá vzdálenost v průběhu jednotlivých ročních sezón
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5.2.11.

Závěrečná zpráva

Magda

Magda byla označena obojkem 4. 3. 2018 a byla ulovena 27. 8. 2018 v honitbě Polučí.
V analýzách jsou zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 176 dní (4. 3. 2018 – 27. 8.
2018). Celková velikost domovského byla 657 ha za celé sledované období (viz Graf č. 77), kdy
např. MCP 50 % byl 58 ha.

Graf č. 77 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Magda se v průběhu sledování vyskytovala převážně v honitbě Polučí, a to v okolí obce
Křišťanov (viz Obr. č. 29). Domovský krsek je velice malý, a ani vývoj v průběhu měsíců
nevykazuje výrazné změny s výjimkou měsíce června.
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Závěrečná zpráva

Obrázek č. 29 Mapa výskytu označeného jedince
Nicméně u této laně je evidentní střídání zimních a letních stávanišť. Pokud se podíváme na
velikost měsíčních domovských okrsků tak vidíme, že k přesunu mezi stávaništi dochází v dubnu
a následně v listopadu (viz Graf č. 78).
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Graf č. 78 Průměrná velikost měsíčních domovských okrsků

Graf č. 79 Výskyt označeného jedince v závislosti na nadmořské výšce
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Z velké části se Magda vyskytovala v honitbě Polučí, případně Zbytiny-Křišťanov (viz Graf č.
80). Zajímavý je i velký podíl výskytu na otevřených plochách (louky), který v letních měsících
činil až 60 % (viz Graf č. 81). To je ve srovnání s ostatními označenými kusy neobvyklé.

Graf č. 80 Habitatové preference vzhledem k výskytu v jednotlivých honitbách

Obrázek č. 30 Mapa výskytu označeného jedince

Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 30 - Mapa výskytu v jednotlivých honitbách.
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Graf č. 81 Habitatové preference krajiny v jednotlivých měsících

Graf č. 82 Výskyt označeného jedince v okolí přikrmovacích míst
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Graf č. 83 Průměrná ušlá vzdálenost v jednotlivých ročních obdobích
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5.2.12.

Závěrečná zpráva

Klára

Klára byla označena obojkem 15. 2. 2018 a uhynula 22. 5. 2018 v honitbě Polučí. V analýzách
jsou zahrnuta data za celkovou dobu sledování v délce 96 dní, protože došlo k poruše obojku.
Celková velikost domovského byla 620 ha za celé sledované období (viz Graf č. 84), kdy např.
MCP 50 % byl 167 ha.

Graf č. 84 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Klára měla podobný výskyt jako Magda, kdy z velké části se vyskytovala v honitbě Polučí a
jen občas navštěvovala honitby Zbytiny-Křišťanov nebo Knížecí Stolec (viz Obr. č. 31). Sledování
je nicméně velice krátké, a proto výsledky uvádíme pouze pro dokreslení (viz Graf č. 85, 86, 88).
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Obrázek č. 31 Mapový výskyt označeného jedince

Graf č. 85 Průměrná měsíční velikost domovského okrsku označeného jedince
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Graf č. 86 Habitatové preference vzhledem k jednotlivým honitbám

Obrázek
č. 32\*Mapový
výskyt
jedincejedince v daných měsících.
Obrázek
SEQ Obrázek
ARABIC 32
- Mapaoznačeného
výskytu označeného
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Závěrečná zpráva

Zajímavý je opět vysoký podíl výskytu na otevřených plochách, který z honitby Zelená hora
neznáme (viz Graf č. 87).

Graf č. 87 Habitatové preference jednotlivých typů krajiny v průběhu roku

Graf č. 88 Výskyt označeného jedince v okolí přikrmovacích míst
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5.2.13.

Závěrečná zpráva

Franta

Franta byl označen obojkem 5. 3. 2018 a jeho obojek je dosud v provozu. V analýzách jsou
zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 776 dní (5. 3. 2018 – 15. 4. 2020). Celková
velikost domovského byla 122 965 ha za celé sledované období (viz Graf č. 89). Ta ale zahrnuje
jeho výlet do Rakouska a zpět (viz Obr. 33). Pokud se podíváme na verzi MCP 95 % tak jeho
velikost je 10 852 a dokonce 50 % bodů (MCP 50) se nachází na ploše o velikosti 2 044 ha (viz
Graf č. 90).

Graf č. 89 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; viz Graf č.
91), tak je ve variantě MCP 100 % 6 086 ha v roce 2019, 95 % 5 419 ha v roce 2019, 75 % 3 141
ha v průměru a 50 % bodů výskytu se vyskytuje na 2 286 ha, kdy v roce 2019 činil MCP 50 524
ha.
Franta pravidelně migruje mezi centrálním masivem Knížecího stolce a nižšími polohami
v okolí Arnoštova a Křišťanova (viz Obr. č. 34). Zajímavá byla jeho krátkodobá migrace (10 dní),
kdy došel až do blízkosti města Passau a následně pokračoval východním směrem, po břehu Dunaje
zhruba 10 km. Ale pak se během 3 dní vrátil zpět do České republiky a od té doby se jeho domovský
stabilizoval.
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Obrázek č. 33 Mapa výletu označeného jelena

Graf č. 90 Velikosti ročních domovských okrsků v jednotlivých letech sledování
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Obrázek č. 34 Mapa výskytu označeného jedince

Graf č. 91 Velikosti měsíčních domovských okrsků
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Závěrečná zpráva

Při hodnocení výskytu podle nadmořské výšky nejsou v průměru žádné významné rozdíly,
s tím, že v datech se projevují krátké návštěvy míst, která ale jelen nevyužívá moc často (viz Graf
č. 92).

Graf č. 92 Vztah výskytu označeného jedince a nadmořské výšky
Jelen Franta se pohybuje většinu roku na území honitby Knížecí Stolec a v honitbě Polučí se
vyskytuje velice sporadicky (viz Graf č. 93).

Graf č. 93 Habitatové preference ve vztahu k jednotlivým honitbám
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Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 35 - Mapa výskytu označeného jedince v jednotlivých
obdobích.

Obrázek č 35 Mapa výskytu označeného jedince
U jelena je opět evidentní velká preference otevřených biotopů, kdy vzhledem k tomu, že
převažují porosty neudržované, to bude souviset s výskytem ve vojenském výcvikovém prostoru,
kde tyto plochy tvoří biotop velice podobný lesnímu (viz Graf č. 94).
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Graf č. 94 Habitatové preference krajinných typů v průběhu roku
V okolí přikrmovacích míst v honitbě Polučí se Franta téměř vůbec nevyskytoval (viz Graf č.
95) a jeho denní pohybový rytmus je podobný jako u ostatních označených jedinců (viz Graf č.
96).

Graf č. 95 Výskyt označeného jedince v okolí přikrmovacích míst
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Graf č. 96 Průměrná ušlá vzdálenost v jednotlivých ročních obdobích
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5.2.14.

Závěrečná zpráva

Otík

Otík byl označen obojkem 27. 1. 2019 a jeho obojek je dosud v provozu. V analýzách jsou
zahrnuty data za celkovou dobu sledování v délce 448 dní (27. 1. 2019 – 15. 4. 2020). Celková
velikost domovského byla 12 681 ha za celé sledované období (viz Graf č. 97). Pokud se podíváme
na verzi MCP 50 tak 50 % bodů se nachází na ploše o velikosti 2 803 ha.

Graf č. 97 Celkový domovský okrsek za celou dobu sledování
Pokud spočítáme průměrnou velikost ročního domovského okrsku (leden-prosinec; viz Graf č.
98), tak je ve variantě MCP 100 % 11 348 ha, 75 % 4 368 ha v průměru a 50 % bodů výskytu se
vyskytuje na 2 691 ha.
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Graf č. 98 Velikost ročního domovského okrsku
Otík se po označení pohyboval mezi honitbami Poučí, Zbytiny-Křišťanov a Knížecí stolec. Pak
se přesunul přes Vltavu do oblasti Plechého na pomezí Rakousko-Česko-Německo a od té doby
zůstává zde (viz Obr. č. 36).

Obrázek č. 36 Mapa výskytu označeného jedince
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Nicméně u tohoto jelena je evidentní střídání zimních a letních stávanišť. Pokud se podíváme
na velikost měsíčních domovských okrsků tak vidíme, že k přesunu mezi stávaništi dochází
v dubnu a následně v listopadu (viz Graf č. 99).

Graf č. 99 Velikosti měsíčních domovských okrsků označeného jedince

Graf č. 100 Vztah výskytu označeného jedince a nadmořské výšky
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To je patrné i na grafu č. 101 porovnávající výskyt v honitbách, kdy od května 2019 se
vyskytuje téměř výhradně v NP Šumava.

Graf č. 101 Habitatové preference z hlediska využití jednotlivých honiteb
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Obrázek č. 37 Mapa výskytu označeného jedince
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Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 37 - Mapa výskytu
označeného jedince v jednotlivých obdobích.

Graf č. 102 Habitatové preference krajiny v průběhu jednotlivých měsíců

Graf č 103 Výskyt označeného jedince v okolí přikrmovacích lokalit
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A opět průměrná ušlá denní vzdálenost se neliší od ostatních označených kusů (viz Graf č. 104).

Graf č. 104 Průměrná ušlá vzdálenost označeného jedince v jednotlivých ročních obdobích
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Jedinci z NP Šumava

Celkový domovský okrsek se u laní označených v NP Šumava neliší od velikosti domovských
okrsků zjištěných v honitbě Zelená hora nebo Polučí. V průměru je MCP 100 velký 2 610 ha u laní
na Špičáku, resp. 1 543 ha u laní z PO Hercián (viz Graf č. 105 a 106). 50 % pozic se za celou dobu
sledování vyskytovalo na 538 ha, resp. 231 ha. V zásadě pouze jedna laň překonala hranice
celkového HR větší než 5 000 ha.

Graf č. 105 Celková velikost využívaného území laní označených v PO Špičák

107.

GS LČR – Telemetrie jelení zvěře

Závěrečná zpráva

Graf č. 106 Celková velikost využívaného území laní označených v PO Hercián
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Velice podobné je zejména, pokud porovnáme domovské okrsky za období 1 rok (tzn. 365 dní;
viz Graf č. 107 a 108). Průměr je v případě PO Špičák 1 870 ha ve variantě MCP 100 %, v PO
Hercián 1 438 ha.

Graf č. 107 Velikost ročních domovských okrsků

109.

GS LČR – Telemetrie jelení zvěře

Závěrečná zpráva

Graf č. 108 Velikost ročních domovských okrsků
Podobně na tom jsou měsíční domovské okrsky (viz Graf č. 109 a 110). U většiny označených
kusů v PO Špičák dochází k výraznému zvýšení obávaného území na konci jara a začátku zimy.
Jedná se o čtyři laně (Leontýnka, Linda, Diana, Veronika, Monika). Naopak u tří z nich to vypadá,
že tak výrazně nemigrují a jejich zimní a letní stávaniště se překrývají. Kusy označené v PO
Hercián mimo Růženy nevykazují podobný průběh. Spíš to vypadá na krátkodobé opuštění
domovského okrsku, které ovšem nesouvisí se sezónními přesuny.
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Graf č. 109 Velikost měsíčních domovských okrsků laní označených v PO špičák

111.

GS LČR – Telemetrie jelení zvěře

Závěrečná zpráva

Graf č. 110 Velikost měsíčních domovských okrsků laní označených v PO špičák
Ke stejnému závěru můžeme dojít, i pokud se podíváme na výskyt v průměrné nadmořské
výšce. V grafu č. 111 z PO Špičák jsou v levém sloupci znázorněni jedinci, kteří se v letních
měsících nepřesunuli do vyšších poloh a zůstali v okolí PO. U nich pozorujeme poměrně stabilní
vývoj v průběhu celého roku, bez zásadnějších výkyvů. Pokud se podíváme na sloupec napravo,
tak zde jsou znázorněny grafy pro kusy, které migrovali do vyšších poloh. Je vidět, že dosahují
průměru i maxima o přibližně 100–200 výškových metrů výše a následně sestupují v průběhu
listopadu a prosince. Bohužel z části jedinců chybí data z přezimovacích objektů.
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Graf č. 111 Průměrná, maximální a minimální nadmořská výška laní označených v PO Špičák
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V případě laní označených v PO Hercián (viz Graf č. 112) vidíme progres v průběhu roku
pouze u laně Stely, kdy u zbývajících se jedná o krátké výpady do okolních vyšších poloh. Ty
ovšem nemůžeme v žádném případě považovat za dlouhodobé, nebo jim přisuzovat signifikantní
průběh.

Graf č. 112 Průměrná, maximální a minimální nadmořská výška laní označených v PO Hercián
Pokud se podíváme na výskyt v jednotlivých honitbách, tak některá zjištění budou poněkud
překvapující. Zatímco v případě laní označených v honitbě Zelená hora jsme zjistili, že většina
migruje na letní období do NP Šumava, u laní označených v PO Špičák (viz Graf č. 113) a
nemigrujících na letní období do vyšších partií je tomu naopak. Laně Lucie a Lenka trávily velkou
část léta, podzimu i zimy (Lenka) v honitbě Zelená hora. Nemigrující laň Dita, zůstávala po většinu
času na území NP Šumava. Ostatní laně, které migrovaly do vyšších poloh se na území honitby
Lesů ČR, s.p. vyskytovaly sporadicky, a to jen na konci zimy, nebo začátku jara.
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Graf č. 113 Výskyt označených laní v PO Špičák v jednotlivých honitbách.
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U laní označených v PO Hercián (viz Graf č. 114) je to jednoduché. Všechny v průběhu celého
období sledování setrvávaly na území NP Šumava.

Graf č. 114 Výskyt označených laní v PO Hercián v jednotlivých honitbách
U habitatových preferencí má smysl porovnávat pouze dvě laně z PO Špičák, které zůstávaly
v nižších polohách. Jedná se o Lenku a Lucii. Lenka (viz Graf č. 115) se výrazně vyskytovala
v lesích Lesů ČR s.p. v průběhu celého roku, až na duben a květen kdy převážnou část trávila
v lesích NP Šumava. Od května do října začíná stoupat výskyt na lučních porostech, který ale
v prosinci ustává.
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Graf č. 115 Habitatové preference laně Lenky z PO Špičák
U Lucie je preference maličko jiná (viz Graf č. 116). Zatímco u Lenky koreluje výskyt
v honitbě Zelená hora s jejím výskytem v lesích v držení Lesů ČR s.p., tak u Lucie je to naopak.
Resp. v případě, že se vyskytuje v honitbě Zelená hora, preferuje zde luční porosty.
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Graf č. 116 Habitatové preference laně Lucie z PO Špičák
Z pohledu návštěvnosti přikrmovacích míst žádná z laní označených v PO Špičák (viz Graf č.
117) nevyužívá v zimním období přikrmovací místa v honitbě Zelená hora. Pokud se v okolí těchto
míst tato zvěř začne vyskytuje, tak jen ve vegetační době, což souvisí s jejich umístěním – jsou
lokalizovány na loukách. Hodnocení návštěvnosti přikrmovacích míst z PO Hercián jsme
neprováděli.
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Graf č 117 Výskyt označených laní v okolí přikrmovacích lokalit v PO Špičák
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6. Souhrnné vyhodnocení
Ve výše popsaných kapitolách jsme se zabývali individuálním zhodnocením charakteru
prostorové aktivity každého jednotlivého označeného kusu. I když to v některých případech je
zdlouhavé, tak detail skrytý v individuálním hodnocení je důležitý pro hodnocení celku a fungování
celého systému. V kapitolách níže se budeme zabývat souhrnným vyhodnocením.

6.3 Průměrná velikost domovského okrsku
Jak je evidentní z výše uvedených údajů jednotlivých sledovaných kusů, prostorová aktivita je
velice často individuální, a tak k ní musí být přistupováno. Nicméně všechny sledovaní jedinci (až
na krátké migrační období jelena Franty do Německa a Rakouska) odpovídají rámcům chování
zjištěných v ostatních studií v České republice a ve střední Evropě. I přesto, že dochází
k parciálním sezónním migracím části označených jedinců, velikost ročního domovského okrsku
se pohybuje ve variantě MCP 100 % v průměru mezi 1 500–2 500 ha (maximum 7 000 ha; viz Graf
č. 118).

Graf SEQ Graf \* ARABIC 117 - Výskyt laní označených v PO špičák v okolí přikrmovacích míst.

Graf č. 118 Průměrné roční domovské okrsky jelenů žijících ve sledovaných oblastech na
Šumavě.
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Což odpovídá srovnáním např. s oblastí Doupovských hor (Ježek et al. 2016; viz Graf č. 119 a
120), nebo NP České Švýcarsko (Ježek et al. 2015).
Graf

Graf č. 119 Průměrné roční domovské okrsky jelenů žijících v Doupovských horách.

Graf č. 120 Průměrné roční domovské okrsky jelenů žijících v Doupovských horách.
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6.4 Sledování v honitbě Zelená hora
K sestavení kompilátu výsledků bylo použito celkem 9 kusů označených v honitbě Zelená hora
a 8 kusů označených v honitbě NP Šumava v přezimovací obůrce Špičák. Z pohledu prostorové
aktivity můžeme laně rozdělit do dvou skupin. Na skupinu migrující, která nižší polohy v údolí
Teplé Vltavy využívá v zimním období a v průběhu jara migruje do hřebenových partií Knížecích
plání, Černé a Studené hory a do oblasti okolí Kvildy (Stolová hora). A na druhou skupinu tzv.
nemigrující, která zůstává v údolí Teplé Vltavy mezi Borovou Ladou a Polkou a v zásadě vystupuje
maximálně na přilehlé kopce (Polecký vrch, Polední vrch, nebo Homole). Graficky je toto
znázorněno na mapách níže (viz Obr. č. 37 a 38).

Obrázek č. 37 Pozice sledovaných jedinců rozdělených na migrující/nemigrující skupinu a podle
místa označení (PO Špičák/Zelená hora) v letním období (červenec, srpen, září). Pro názornost a
minimalizaci překryvů bodů jsou z každého dne zobrazeny jen pozice ve 12:00).
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Obrázek č. 38 Pozice sledovaných jedinců rozdělených na migrující/nemigrující skupinu a podle
místa označení (PO Špičák/Zelená hora) v zimním období (leden, únor, březen). Pro názornost a
minimalizaci překryvů bodů jsou z každého dne zobrazeny jen pozice ve 12:00).
To podporuje i analýza překryvů měsíčního využívaného území. Z grafu č. 121 je patrno, že
skupina migrující (Dáša, Anička – sloupec vlevo) má vysoké překryvy užívaného území pouze
v měsících časově sobě spojených (např. únor-březen, leden-duben), ale v ostatních částech roku
se výskyt v létě nepřekrývá s výskytem v zimě. Zato u skupiny nemigrující je vysoký překryv
v průběhu celého roku a např. červenec má vysoký překryv s březnem nebo prosincem (Lucie)
apod. To podporuje tedy naší teorii o rozdělení do dvou skupin.
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Graf č. 121 Překryv měsíčních domovských okrsků (MCP100)
V předešlých částech jsme se u každého kusu věnovali také jeho výskytu podle nadmořské
výšky. Níže jsou uvedeny průměrné hodnoty tříděné podle skupiny migrujících/nemigrujících
jedinců (viz Graf č. 122). A opět je vidět znatelný rozdíl. Skupina migrujících jedinců se vyskytuje
v letních měsících signifikantně ve vyšší nadmořské výšce než skupina nemigrujících jedinců.
Naopak rozdíly v zimních měsících nejsou tak markantní.
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Graf č. 122 Výskyt podle nadmořské výšky
Další veličina, kterou pro podporu této teorie můžeme použít, je vzdálenost od místa označení
(v našem případě reprezentuje oblast zimních stávanišť; viz Graf č. 123). Kdy, pokud rozdělíme
označená zvířata podle klíče migrující/nemigrující, tak dojdeme k závěru, že mimo zimního období
je velký rozdíl mezi oběma skupinami. Zatímco skupina migrujících se vyskytuje na jaře, létě a
podzimu v průměru od 5,8 do 7,9 km od místa označení, a pouze v zimě je výrazně blíže (1,3 km),
tak skupina nemigrujících jedinců má rozptyl výrazně nižší. Nejvyšší je na jaře (do 2,5 km) a
nejnižší na podzim a v zimě.
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Graf č. 123 Průměrná vzdálenost od místa označení rozdělená na migrující/nemigrující skupinu
Z pohledu výskytu v jednotlivých honitbách je to opět zajímavé (viz Graf č. 124). Zatímco
migrující jedinci z PO Špičák se v honitbě Zelená hora s výjimkou krátkého období na jaře po
vypuštění z PO nevyskytují, migrující jedinci ze Zelené hory se vracejí do této lokality pravidelně
obvykle na konci prosince a odcházejí na konci března/dubna.

Obrázek č. 39 Pohyb během období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2018 (365 dní) laně Jany (skupina
migrující)
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U jedinců nemigrujících je tomu naopak. Kdy Liduška, označená v honitbě Zelená hora,
v průběhu léta využívá honitbu Zelenou horu obvykle jen k pastvě, jelen Saša z honitby Zelená
hora odchází téměř výlučně v květnu a vrací se až počátkem září. Naopak např. laně Lucie nebo
Lenka žijí převážnou část vegetační sezóny v honitbě Zelená hora a vracejí se se do PO špičák až
s příchodem ledna.

PO Špičák

Zelená hora

Graf č. 124 Habitatová preference jednotlivých honiteb
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Pokud se zaměříme na návštěvnost přikrmovacích míst, tak můžeme konstatovat, že všichni
označení jedinci na začátku zimního období krmeliště navštěvují a obvykle tak činí celou zimu.
Zajímavá je změna režimu krmení. Na místě zvaném U Jany docházelo pravidelně do roku
2018 k přikrmování v průběhu lovecké sezóny. V roce 2019 došlo ke zrušení přikrmovacího místa
a bylo zajímavé pozorovat změnu chování laně Lidušky, která zde byla v roce 2018 označena. Na
obrázku č. 40jsou znázorněny trasy pohybu v lednu a únoru. A je vidět, že v roce 2019, kdy v toto
období byla poměrně velká sněhová pokrývka Liduška téměř žádné jiné přikrmovací místo
nevyužívala. V roce 2020 pak nakrátko využívala přikrmovací místo na Pravětínské ladě, ale to jen
velice extenzivně. Tzn. dokázala celé období dlouhé sněhové pokrývky přežít bez lidského
přičinění.

Obrázek č. 40 Pohyb a výskyt kolem přikrmovacích v honitbě Zelená hora
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Zajímavé je pak vynést do histogramu výskyt případů, kdy vzdálenost mezi pastvištěm a
nocovištěm je větší než 3 km (viz Graf č. 125). U migrujících jedinců to krásně koreluje s dobou
jejich příchodu/odchodu na zimní stávaniště. A pomocí toho tedy lze definovat i to, že
k přesunům mezi letním a zimním stávaništěm dochází naráz a obvykle během krátké doby (řády
dnů). Tzn. zvěř se neposouvá kontinuálně s měnícími se klimatickými podmínkami.

Graf č. 125: Histogram výskytu případů, kdy vzdálenost mezi pastvištěm a nocovištěm je větší
než 3 km (zvěř označená v PO Špičák a Zelená hora)
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6.5. Polučí
V honitbě Polučí bylo označeno celkem 5 kusů, bohužel jejich vypovídající hodnotu snížila
především krátká doba sledování dvou označených laní, kdy jedna byla ulovena a jedna uhynula.
Tzn. z laní zbývá funkční pouze jedna laň, jejíž prostorové nároky jsou popsány výše. A dále dva
jeleni, oba ve věku jednoho roku (v době označení), kteří ovšem odmigrovali z oblasti krátce po
označení a do honitby Polučí se již nevrátili (viz Obr. č. 41). V případě Franty se jedná o jelena,
který se většinu času vyskytuje na území VLS, s.p. v honitbě Knížecí Stolec, a který se na období
říje přesouvá do honitby sousedící s honitbou Polučí (Zbytiny-Křišťanov). Zároveň Franta krátce
po označení vykonal poměrně daleký výpad do Rakouského vnitrozemí, ale po několika dnech se
opět vrátil. V druhém případě se jedná o jelena Otíka, který byl v době označení také 1 rok starý,
a který dva měsíce po označení odmigroval do oblasti NP Šumava do okolí Trojmezné hory, a
který se také zpět do honitby Polučí nevrátil.

Obrázek č. 41 Pohyb 5 kusů označených v honitbě Polučí
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Z výše uvedených důvodů, nebudeme dále souhrnně popisovat výstupy zprůměrované
z těchto tří jedinců. Výsledky by nedávaly vůbec žádný smysl a závěry z nich vyvozené by
neměly patřičnou argumentační sílu.
Nicméně na základě chování tří označených laní si můžeme vytvořit orientační obrázek o
chování zvěře v okolí honitby Polučí. Dlouhodobě sledovaná laň Esterka na letní období skutečně
migruje do sousedního vojenského prostoru a zvýšení jejího výskytu v honitbě Polučí nastává až
s příchodem zimy, kdy zde setrvává až do začátku jara. Ostatní dvě krátce sledované laně zase
vykazovaly trend, že se do vyšších partií vojenského prostoru nevypravují, a také až do konce
jejich sledování se vyskytovaly v honitbě Polučí.
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6.6. Vyrušování zvěře
Rušení zvěře je jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňuje její chování. Měřítka rušení jsou
různá, a jen těžko lze určit faktor vyrušení. V této kapitole jsme použili k hodnocení míry
vyrušení měřítko pohybu. Pokud označený kus urazil mezi dvěma GPS intervaly v době od 9:00
do 15:00 vzdálenost větší než 500 m, pokládali jsme to za vyrušení. 500 m není běžná vzdálenost,
kterou urazí jelení zvěř během viditelné části dne. Jak je popsáno výše, průměrná vzdálenost
uražená v této době se pohybuje v rozmezí desítek metrů.
Bohužel dostatek dat k takovémuto vyhodnocení máme jen ze zvířat označených v honitbě
Zelená hora. Níže jsou uvedeny dva histogramy (viz Graf č. 126 a 127), které ukazují na
nejčastější výskyt vyrušení v průběhu cca března až června s vrcholem v červnu.
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Graf č. 126 Histogram četností případů, kdy označený jedinec uběhl v hodinovém intervalu více
než 350 m v době od 9:00 do 15:00 hodin
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Graf č. 127 Histogram četností případů, kdy označený jedinec uběhl v hodinovém intervalu více
než 500 m v době od 10:00 do 15:00 hodin
Období března a dubna bychom mohli přisuzovat zejména hledání shozů, tak jak je tomu
v jiných oblastech (viz Graf č. 128, 129).
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Graf č. 128 Histogram rušení v honitbě Hradiště, VLS, s.p., divize Karlovy Vary

Graf č. 129 Histogram rušení v NP České Švýcarsko
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7. Hodnocení denzity
V průběhu řešení byl jeden z dílčích úkolů ověřit využití dvou metod sčítání trusu.

7.1. Hodnocení podle indexu hromádek trusu
V průběhu řešení probíhalo hodnocení denzity pomocí trusu. Data terénního sběru jsou
znázorněna v tabulce č. 4. V roce 2017 bylo rozšířeno zájmové území terénního sběru na oblast
navazující na jižní stranu honitby Zelená Hora na území NP Šumava. Toto bylo provedeno
k ověření předpokladu posunu výskytu jelení zvěře v průběhu roku, tak jak ukazují předběžné
výsledky telemetrického sledování. Sčítání z metodologických důvodů neprobíhá v zimě, a to
zejména kvůli sněhové pokrývce.
Měsíc

Rok

Listopad

2016

Polučí

Zelená Hora

Březen

2017

Polučí

Zelená Hora

Květen

2017

Polučí

Zelená Hora

NP Šumava

Červen

2017

Polučí

Zelená Hora

NP Šumava

Srpen

2017

Polučí

Zelená Hora

NP Šumava

Říjen

2017

Polučí

Zelená Hora

Květen

2018

Polučí

Zelená Hora

Červen

2018

Polučí

Zelená Hora

Říjen

2018

Polučí

Zelená Hora

Lokality

Tabulka č. 4 Lokality a termíny sčítání trusových hromádek
Výsledky byly přepočteny na jednotku délky transektu (viz Obr. č. 42), v tomto případě 1 km.
Tento ukazatel nelze hodnotit jako absolutní číslo počtu zvěře v oblasti, nebo použít pro jeho
výpočet. Výsledek slouží skutečně pouze jako index, kdy podle něj můžeme soudit úbytek, anebo
naopak přírůstek zvěře.
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Obrázek č. 42 Znázornění transektů pro počítání trusu (linie) a jednotlivé zaznamenané
hromádky trusu (body)
Z výsledků je patrné, že k jisté závislosti dochází. Obecně je denzita vyšší v honitbě Zelená
hora než v honitbě Polučí, nicméně rozdíly nejsou zásadní (viz Graf č. 130). Vývoj denzity má i
sezónní charakter, kdy nejvyšších hodnot je dosahováno v období předjaří, a naopak pokles
následuje v květnu. A od té doby probíhá nárůst.
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Graf č. 130 Index početnosti zvěře podle trusových hromádek
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7.2. Hodnocení podle náhodně rozmístěných fotopastí
Hodnocení denzity podle náhodně rozmístěných fotopastí probíhalo v několika periodách. Na
začátku řešení projektu se jednalo o období prosince 2016 až konec ledna 2017. Kdy krátce po
instalaci fotopastí napadnul sníh, což se projevilo v následné aktivitě zvěře. V tomto období tak na
obou lokalitách bylo zachyceno minimum jedinců. V dalších letech jsme se proto rozhodli
instalovat fotopasti vždy na začátku, a poté na konci vegetační doby. To znamená, že jsme na jaře
instalovali pasti na dobu 45 dní (od konec dubna do začátku června) a na podzim v období září–
listopad. Výsledky jsou znázorněny v grafu č. 131.

Relativní denzita určená pomocí fotopastí
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Lokalita: Polučí

Graf č. 131 Relativní denzita určená podle snímků z fotopastí
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8. Závěr a doporučení do praxe
V rámci řešení projektu bylo označeno celkem 15 kusů jelení zvěře GPS obojky. Z toho celkem
9 v honitbě Zelená hora (2 jeleni, 7 laní), 5 kusů v honitbě Polučí (2 jeleni, 3 laně) a jeden jelen v
honitbě Šerava. Průměrná doba sledování byla 461 dní s maximem 1 042 dní a minimem 87 dní.
Ke zpracování výsledků byly dále použity data získaná z NP Šumava, který nám v rámci dohody
o spolupráci poskytl data celkem ze 17 laní označených v blízkosti zájmových honiteb (Zelená
hora, Polučí).
Z pohledu základní prostorové aktivity označení jedinci nevybočují z průměru ostatních
výsledků studií realizovaných v jiných oblastech České republiky. Průměrný domovský okrsek
(MCP 100 %) se pohybuje v rozmezí 2 000–4 000 ha. Zároveň jsou jedinci výrazně věrni svému
využívanému území, kdy meziroční překryv celkových domovských okrsků se pohybuje
v průměru kolem 80 %. Pouze jeden kus vykazoval chování, které je označováno jako nomádské,
a to pouze na krátkou dobu. Z celkového počtu 32 kusů to tak představovalo cca 3 % vzorku, kdy
v literatuře je udáváno, že podíl takovýchto jedinců v populaci je do 10 %.
Poměrně detailní pohled do prostorové ekologie se podařilo realizovat v honitbě Zelená hora a
jejím okolí. Na základě analýz sezónních domovských okrsků můžeme zdejší jelení zvěř rozdělit
do dvou skupin s odlišným způsobem života:
1. Skupina migrujících jedinců
•

Tato zvěř pravidelně střídá letní a zimní stávaniště.

•

Na letních stávaništích se obvykle vyskytuje od května do prosince.

•

Na zimních stávaništích se vyskytuje od ledna do dubna.

•

Přesun mezi stávaništěmi probíhá ve velice krátkém časovém intervalu, kdy mezi nimi
jedinci přejdou obvykle v rámci 1 noci, maximálně několika dní.

•

Vzdálenost mezi zimním a letním stávaništěm je mezi 4 a 15 km.

•

Letní stávaniště se nacházejí na území NP Šumava v nadmořských výškách 1 100 m
n. m. a výše.

•

Zimní stávaniště se nacházejí v okolí přikrmovacích míst, a označená zvěř je
přikrmovacímu místu věrná. Tzn. mezi roky nebo v sezónně jen výjimečně mění
místo, které navštěvuje v průběhu zimy. Zimní stávaniště se nacházejí v nadmořských
výškách do 1 000 m n. m.
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K překryvu využívaného území mezi jednotlivými kusy dochází pouze v zimním
období (tzn. v době navštěvování přikrmovacích míst). Po zbytek roku se tato skupina
zvířat v prostoru ani čase nesetkává.

•

Mimo zimní období mají menší pohybovou aktivitu, denní využívané území se
pohybuje v řádech max. několika desítek hektarů.

•

Mimo zimní období se vzdálenost mezi pastvišti a denními stávaništěmi pohybuje
v průměru kolem 500–600 m.

•

V době návštěv přikrmovacích míst mezi 400–500 m.

•

Naopak v průběhu zimy jsou prostorově aktivní podobně jako skupina nemigrující.

•

Tato zvěř se v honitbě Zelená hora vyskytuje maximálně do 30 % celkové roční doby,
zbylou část tvoří pozice v NP Šumava.

•

To odpovídá i srovnání výskytu v lesních pozemcích v držení Lesů ČR, s.p.

•

Letní stávaniště jsou prostorově odlišná mezi lokalitami. Tzn. zvěř navštěvující
přikrmovací místa v honitbě Zelená hora se v létě vyskytuje na jiných lokalitách než
zvěř označená v PO Špičák, a to i přesto, že místa označení jsou od sebe vzdálena do
max. 1,5 km.

•

Tato zvěř ve vegetačním období nenavštěvuje otevřené luční porosty, nebo pouze
v minimu.

2. Skupina nemigrujících jedinců
•

Tato zvěř využívá v průběhu roku stejné území a letní stávaniště mají vysoký překryv
se zimními (50 %-80 %).

•

Zvěř se v průběhu roku vyskytuje převážně z 1/2 na území honitby Zelená hora a z 1/2
na přilehlé části NP Šumava.

•

Zvěř využívající v zimním období přikrmovací místa v Zelené hoře preferuje v letních
měsících spíše přilehlé území NP Šumava.

•

Zvěř využívající v zimním období přikrmovací místa v NP Šumava (PO Špičák)
preferuje v letních měsících spíše přilehlé území v honitbě Zelená hora.

•

Tato zvěř v průběhu celého roku využívá intenzivně luční porosty.

•

Mezi lučními porosty a denními stávaništěmi se přesouvá na vzdálenosti od 1 000 do
1 500 m.

•

V zimním období je vzdálenost mezi denním a nočním (přikrmovacím) místem do
500–600 m. Podobně jako u druhé skupiny.
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Z kusů označených v honitbě Polučí nelze závěry paušalizovat především z důvodu nízkého
vzorku označených jedinců a jejich krátkou dobou sledování. Déle sledováni byli jen 2 jeleni I.
věkové třídy a 1 laň. Tito dva jeleni krátce po označení migrovali do okolních honiteb a již se
nevrátili. Nicméně i toto odpovídá zjištěním z jiných oblastí České republiky, kdy právě jeleni v I.
věkové třídě. mají největší domovské okrsky (např. na Doupově až 15 000 ha), případně se chovají
nomádským způsobem života. Z označených laní lze vyvodit jejich příslušnost spíše ke skupině
nemigrujících jedincům v honitbě Zelená hora. Laň dlouhodobě sledovaná v honitbě Polučí měla
vysoký překryv sezónních domovských okrsků i když v letním období se častěji vyskytovala
v sousední honitbě (Knížecí stolec). Podobně na tom byly zbylé dvě laně sledované kratší dobu,
které se převážnou dobu vyskytovaly v honitbě Polučí, případně v jejím těsném okolí. V zimním
období se opět jeví jako zásadní, v případě prostorové aktivity, přikrmovací místa, ke kterým má
zvěř i zde vysokou afinitu.
Obecně můžeme charakterizovat některé důležité aspekty chování zvěře pro všechny značené
kusy:
•

Vysoká afinita k přikrmovacím místům v zimním období.

•

Čas strávený v okolí přikrmovacích míst se v zimním období pohybuje od 20 do 50 %
denní doby.

•

Vrcholy pohybové aktivity během západu a východu slunce. Nízká pohybová aktivita
v nočních hodinách. Tzn. pokud se zvěř přesune na noční pastviště, tato místa
neopouští a vrací se opět až ráno.

•

Vyrušování zvěře je nejčastější v průběhu jarních měsíců (březen-květen),
pravděpodobně souvisí s vyrušováním způsobeným hledači shozů.

•

Malý vliv turismu a ostatních aktivit na prostorovou aktivitu zvěře.

141.

GS LČR – Telemetrie jelení zvěře

Závěrečná zpráva

Z výše uvedeného můžeme vyvodit hlavní závěry pro myslivecké hospodaření s jelení zvěří
v oblasti (zejména pro okolí honitby Zelená hora). Jedná se především o opatření související s:
1. Plánování výše odlovu a jeho prostorové a časové rozložení.
2. Opatření směřující k minimalizaci škod na lesních porostech.
Ad 1) Plánování výše odlovu a jeho prostorové a časové rozložení.
Současný systém plánování cílený na plánování pro jednu honitbu a směřovaný do jarního
období je na základě výše uvedených zjištění zcela nevyhovující. Do oblasti údolí Teplé Vltavy
mezi Borovou Ladou a Polkou dochází v zimním období ke koncentraci zvěře z poměrně širokého
území zahrnující především vrcholové partie Šumavy. Toto území má efektivní velikost cca 17 000
ha (viz Obr. č. 43).

Obrázek č. 43 Využití území oblasti údolí Teplé Vltavy
Pokud bychom vycházeli striktně ze současného zákona 449/2002 Sb. a jeho prováděcích
předpisů, tak by měl být plán pro honitbu stanoven z počtů zvěře, která se zde vyskytuje v období
termínu sčítání, tzn. obvykle přelom února/března. V oné době dochází právě v této oblasti ke
koncentraci zvěře a např. pro honitbu Zelená hora je její počet maximální. Na základě výzkumu
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prostorové aktivity bylo zjištěno, že z tohoto počtu přibližně 2/3 zvěře v dané době na konci dubna
a počátkem května odmigruje do vyšších partií NP Šumava a vrací se zpět až koncem prosincem,
spíše začátkem ledna.
Proto bychom navrhovali následující postup:
•

Plánování provádět v rámci tzv. oblasti chovu, kterou zákon umožňuje za tímto
účelem zřídit. Efektivní oblast plánování by měla zahrnovat areál minimálně zmíněné
oblasti.

•

Rozložení odstřelu by mělo být směřováno zhruba ze 2/3 do oblasti vrcholových partií
NP Šumava (migrující část populace) a z 1/3 do zimních stávanišť (nemigrující část
populace).

•

Časové rozložení lovu by mělo být soustředěno do vegetační sezóny (červen-říjen)
v obou oblastech. Lov v zimním období by měl být pouze minimální, a to z důvodu
prevence škod na lesních porostech (více Ad 2). V rámci toho lze efektivně využít
zejména novou úpravu doby lovu a zejména laně do věku 2 let lovit v červnu a
červenci.

•

V průběhu roku by mělo docházet ke kooperaci a vzájemnému informování mezi
uživateli honiteb, případně k úpravám výše plánu podle momentální situace. K tomu
je zapotřebí operativní přístup nejen uživatelů, ale zejména držitelů honiteb, který by
měl se změnou souhlasit a zapracovat ji do plnění nájemních podmínek (toto se týká
zejména honiteb v držení Lesů ČR).

•

Z pohledu dodržení výše stavů je nutné vždy dodržet plán lovu laní, kdy plán lovu
dospělých jelenů může být realizován navýšením v kategorii kolouch. To může
výrazně přispět k udržení příznivého poměru pohlaví.

•

Dodržet věkovou strukturu lovu s cílem zachování příznivé věkové struktury
populace. Je evidentní, že v oblasti je schopnost přenášení znalostí o prostředí a
pohybu v něm značně ovlivněna přenosem od starších kusů a z důvodu dodržení
těchto zvyku je nutné lov zaměřit především na mladé laně. Z pohledu sociálních
vazeb může odlovem starších laní (resp. vedoucích) dojít k narušení zvyků, případně
rozpadu celé skupiny, a tím pádem i ke změně obvyklých tras migrace a horšího
odhadu sezónních migrací zvěře. Proto by měla být v rámci kontroly provedena také
kontrola věku ulovené samičí zvěře, případně rozložení výše odlovu podle věkových
tříd i u samic.
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Důsledné dodržování odstřelu a s tím související kontrolní metody (např. předkládání
markantů, ideálně spodních čelistí).

Ad 2) Opatření směřující k minimalizaci škod na lesních porostech.
Jak bylo demonstrováno, ke koncentracím zvěře, a tím pádem i riziku vzniku škod na lesních
porostech, dochází především v zimním období. Po zbytek roku je zvěř rozprostřená na relativně
velkém území (např. nedochází k překryvu domovských okrsků). Právě v zimním období tak může
v místech koncentrace zvěře docházet k nadměrným poškozením lesních porostů. Vzhledem
k výsledům, které ukazují vysokou afinitu k přikrmovacím místům, považujeme za zásadní
v dlouhodobém hospodaření s jelení zvěří v honitbě Zelená hora vybudování přezimovací obůrky.
Jak se ukazuje z telemetrického sledování, i přesto, že v těsném okolí honitby Zelená hora se
přezimovací objekty nacházejí 3 (PO Špičák, PO Březová, a PO Šerava), tak žádný z označených
kusů v honitbě Zelená hora aktivně přezimovací obůrku nevyužívá, a i zvyky zvěře z jednotlivých
PO jsou odlišné (demonstrováno výše na prostorové aktivitě kusů označených v PO Špičák). Proto
doporučujeme vybudování PO v lokalitě Zelená hora, kde je provozováno centrální přikrmovací
místo. Z chování zvěře předpokládáme, že do PO by mohla zamířit většina kusů migrujících
z vrcholových partií Šumavy, a to zejména z důvodu, že zvěř ihned po příchodu do honitby Zelená
hora začíná využívat přikrmovací místa, a okamžitě jim přizpůsobuje svůj denní režim.
Přezimovací objekt by měl splňovat následující podmínky:
•

Velikost minimálně 8 ha.

•

Vybudování min. 3 záskoků s vhodnou konstrukcí odrážející terénní konfiguraci.

•

Centrální místo pro přikrmování by mělo být zřízeno u kraje plotu (nikoliv v jeho
centru).

•

PO musí zahrnovat kvalitní zdroj vody.

•

V PO začít předkládat krmivo v průběhu října (případně celý rok) a zintenzivnit
v průběhu listopadu.

•

Uzavření PO do konce prosince.

•

V okruhu 500 m od PO neprovádět odlov v termínu od října do dubna.

•

Naopak ve vzdálenosti větší než 500 m od PO provádět intenzivní odlov v průběhu
celého období.

•

V okruhu min. 1,5 km od PO nerealizovat žádnou formu přikrmování nebo vnadění
od října do dubna.
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V případě nutnosti plnění plánu lovu doporučujeme provést selektivní zásahodstřel v PO až po
jejím uzavření, a to zejména v případě povolení omezovačů hluku při výstřelu (tzv. tlumič), což
předpokládáme bude v brzké době povolené změnou zákona o zbraních. Tato možnost se nám jeví
jako výrazně výhodnější z pohledu vzniku škod a redukce stavů, než provádět lov zvěře v okolí PO
v průběhu ledna až dubna.
Pokud by vybudování PO nebylo možné, pak doporučujeme upravit myslivecké hospodaření
následovně:
•

Většinu odstřelu realizovat v průběhu června až listopadu. V průběhu prosince až
dubna realizovat max. 20 % plánu.

•

Nelovit na otevřených plochách mimo les. To by mělo přispět k vyššímu podílu
výskytu zvěře na lučních porostech a omezení jejich výskytu v lese. Zároveň by mělo
dojít ke zvýšení kvality přijímané potravy a dodržení pastevních period. Samotnou
minimalizací přítomnosti zvěře mimo les by mělo dojít ke snížení škod na lese a efekt
by měla umocnit i kondice zvěře, u které by byl zajištěn pravidelný příjem potravy.

•

Cíleně směřovat lov do mladých lesních porostů (porosty do doby zajištění), kde zvěř
obvykle vyhledává bylinou složku potravy.

•

Nelovit zvěř na přikrmovacích místech, a v jejím těsném okolí (min. 300 m) a v období
prosinec-duben zrušit provozování vnadišť, kde by jelení zvěř měla ke krmivu přístup.

•

Na přikrmovacích místech (maximální počet 2-3 na honitbu).

•

Zintenzivnit ochranu porostů proti okusu a ohryzu v okolí do 500 m od přikrmovacího
místa.

•

Lov černé zvěře na vnadištích realizovat mimo otevřené luční porosty, tak aby došlo
k minimalizaci rušení jelení zvěře v průběhu roku.

•

Omezit vliv antropogenního vyrušování (zejména v období leden-duben). Např.
využití možnosti omezení vstupu do lesa (§ 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti). Zejména se jedná o usměrnění pohybu osob v honitbě při hledání shozů.

Další částí jsou doporučení pro sčítací metody. Vzhledem k testování výše uvedených
metod (fotopasti, sčítání trusu) se nám jeví jejich použití jako značně diskutabilní. Tyto metody
předpokládají rovnoměrné rozložení početnosti, a i rozložení pohybu zvěře po prostoru. To na
základě údajů zjištěných z telemetrie není dost možné předpokládat. Ke zvýšení hustoty dochází
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obvykle skokově a zvěř, která do oblastí přimigrovala je přímo vázána na přikrmovací místa. A to
zásadně ovlivňuje její prostorovou distribuci. Proto po zjištění početnosti doporučujeme použít
zejména fyzické sčítání na přikrmovacích místech v době sněhové pokrývky, které se jeví jako
nejpoužitelnější ze všech metod. Zejména s použitím technologie pro vidění v noci (termovize,
noktovizory), můžeme tak získat poměrně ucelený pohled na aktuální situaci.
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