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1 Úvod do problematiky – zadání projektu

Na přelomu 19. a 20. století byl vysazen jelen sika v západních Čechách. První lokalitou, 
kde byl chován, byla obora Lipí u Manětína. Mimo této lokality se jelen sika nacházel 
v menší oboře Čemíny. Ve 40. letech minulého století byly porušeny oborní ploty a zvěř 
pronikla do okolních honiteb a postupně se rozšiřovala proti toku řeky Střely a Úterského 
potoka. V Západočeském kraji tak vznikla dvě hlavní centra výskytu jelena siky a to oblast 
bývalého LZ Manětín a bývalého LZ Konstantinovy Lázně. V roce 1975 byla zřízena 
chovatelská oblast o výměře 30 270 ha, která se rozkládala v bývalém okrese Plzeň – sever. 
Normovaný stav tehdy činil 400 ks jelena siky. Cílem bylo dosažení normovaných stavů 
v oblasti při současném udržení vysoké chovatelské hodnoty trofejí a zabránění rozšiřování 
zvěře jelena siky mimo hranice oblasti. Od té doby byly normované stavy postupně 
navyšovány a také se nedařilo zamezit výskytu zvěře mimo oblast. Později byla oblast chovu 
zrušena a v době vytvoření nových honiteb, v roce 1993, již nebyly stavy jelena siky 
normovány.

V důsledku intenzivního lovu v bývalém centru výskytu jelena siky,zhruba od roku 1986 
a hlavně v období po roce 1993, docházelo k postupnému nárůstu sčítaných jarních 
kmenových stavů v honitbách, které do původní chovatelské oblasti vůbec nepatřily.

V současné době se jelen sika vyskytuje na velmi rozsáhlém území plzeňského regionu 
a části karlovarského regionu. Jedná se o honitby jak s normovanými stavy, tak o honitby, kde 
není tento druh zvěře normován. Z lesnického hlediska, ale i z pohledu ochrany zemědělských 
kultur , je hlavním problémem přemnožení jelena siky a nepřiměřené škody způsobené touto 
zvěří.

V souvislosti s problematikou regionálně přemnožené zvěře jelena siky byl Lesy České 
republiky, s.p. vyhlášen v podzimním termínu roku 2004 grantový úkol, jehož hlavním 
úkolem je zmapování výskytu tohoto druhu zvěře v západních Čechách, zhodnocení škod 
a návrh adekvátních opatření bez rozdílu vlastnictví honiteb (včetně společenstevních). Výše 
uvedená problematika byla dosud řešena pouze ve vlastních honitbách LČR přesto, že se týká 
všech honiteb v celém regionu. V neposlední řadě by výsledky grantu měly být určitou 
informací pro státní správu myslivosti a dále mohou být využitelné i jako základ rozhodování 
příslušných pracovníků státní správy.

Ing. Karel Luňák, leden 2006

2 Oblast řešení projektu

Vymezení konkrétní oblasti řešení projektu bylo navrženo dne 3.2.2005 při úvodním 
projednání projektu na GŘ LČR, s.p. v Hradci Králové za účasti zadavatele a řešitele 
projektu, dále garanta a obou oponentů, kdy řešitel představil návrh metodiky řešení projektu. 

Detailní dopřesnění a specifikace území jako místy řešení projektu bylo provedeno 
za účasti oponenta projektu, tehdejšího ředitele KI LČR Plzeň ing. K. Luňáka dne 8.3.2005 
na KI LČR v Plzni. Identifikace území byla realizována prostřednictvím mapového zákresu 
honiteb, nacházejících se v regionu Plzeň – sever a spadajícího do působnosti LS Plasy, LS 
Stříbro, LS Tachov, LS Teplá, LS Žlutice.

Finální oblast řešení pro vyhodnocení stavů zvěře sika zahrnuje celkem 49 honiteb
o celkové výměře 57 864 ha, z toho 25 155 ha činí lesní části honiteb.
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3 Metodický postup zpracování projektu

Dle metodiky, schválené zadavatelem projektu, byl vlastní výzkumný projekt řešen ve 
dvou vzájemně navazujících částech – aplikované a výzkumné.

3.1 Aplikovaná část projektu

Aplikovaná část řešení projektu byla směřována na následující okruhy:

 Analýza početních stavů a struktury populace jelena siky na základě ročních 
statistických výkazů o honitbách, poskytnutých orgány státní správy myslivosti

 Rozbor škod na lesních porostech a polních plodinách dle údajů LČR, s.p. 
a zemědělsky hospodařících subjektů

 Formulace návrhu postupů a řešení, vedoucích ke snížení škod zvěří sika, 
realizovatelného i v jiných oblastech jejího výskytu

3.2 Výzkumná část projektu

Výzkumná část projektu byla s ohledem na stanovené cíle řešení projektu koncepčně 
rozčleněna do následujících okruhů:

 Sezónní využívání prostředí jelenem sika

 Potravní ekologie jelena siky v průběhu roku

 Vypracování metodiky pro stanovení relativní početnosti jelena siky

 Zdravotní problematika jelena siky – prevalence výskytu endoparazitů

4 Výsledky řešení aplikované části projektu

4.1 Analýza početních stavů a struktury populace jelena siky (myslivecké 
hospodaření s populací jelena siky)

V uznaných honitbách, spadajících do oblasti řešení, byl na základě jednotlivými uživateli 
honiteb uvedených údajů v ročním statistickém výkazu o honitbě  proveden rozbor stavů 
jelena siky v celé oblasti šetření projektu. K vlastnímu zpracování byly použity údaje 
o výměře honiteb, sčítaném stavu zvěře sika a  údaje o odlovu za roky 2003 – 2006.

Výsledky

V současné době se jelen sika japonský vyskytuje v ČR jednak v několika oborách 
a především ve volných honitbách. Tyto volně žijící populace tvoří převážný podíl na 
celkových stavech jelena siky v ČR. Nejvýznamnější a nejpočetnější populací jelena siky je 
západočeská populace (Plzeňský a Karlovarský kraj), druhou největší je populace, vyskytující 
se na severní Moravě (Olomoucký, část Pardubického kraje). Zbytek tvoří víceméně 
roztroušené populace ( Nymburk, Mladá Boleslav aj.).

Jak je patrné ze statistických výkazů MZe, stavy jelena siky v ČR mají stále se zvyšující 
tendenci. Od roku 1966 se za období 40 let lovené stavy siky zvýšily téměř pětadvacetkrát, 
a přesto že vykazovaný odlov se stále zvyšuje, nedaří se v ČR početní stavy populace jelena 
siky japonského stabilizovat (viz obr.1).
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Obr. 1  Stavy zvěře sika v ČR (1996-2006)

Stavy zvěře sika v ČR v období let 1966-2006
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Plán lovu Odstřel JKS k 31.3. Násled. Roku

Stavy zvěře sika vykazují v rámci území ČR dlouhodobě narůstající tendenci (od roku 
2003 meziroční nárůst cca 400 ks). Na tomto výsledku se adekvátně podílí též populace, žijící 
v šetřené oblasti řešení projektu.

O významu početnosti populace jelena siky v šetřené oblasti svědčí srovnání sčítaných 
stavů se statistikou MZe, zahrnující údaje za celou ČR (mimo území národních parků). 
Sčítané stavy jelena siky v honitbách, spadajících do řešené oblasti představují za období let 
2003 – 2006 průměrně 28,60% ze sčítaného stavu, celkově uváděného v ČR (viz tab. 1).

Tab. 1:  Sčítané stavy zvěře jelena sika v honitbách šetřené oblasti

Rok jelen laň kolouch CELKEM
2004 542 896 565 2003 33,00%
2005 488 771 557 1816 28,50%
2006 515 856 561 1932 28,50%

2007 474 782 510 1766 24,50%
průměr 505 826 548 1879 28,60%

Sčítané stavy zvěře sika v řešené oblasti k 31.3.
Podíl na 
sčítaných 

stavech  ČR v 
%

Velmi významný je též podíl zvěře lovené v šetřené oblasti z celkového odlovu zvěře 
jelena sika v ČR, který z pohledu let 2003 – 2006 představuje v průměru podíl 31,40%
(tab. 2).
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Tab. 2, 3: Odlov zvěře a sčítané stavy jelena sika v honitbách šetřené oblasti

Rok jelen laň kolouch CELKEM
2003 449 1099 904 2452 35,00%
2004 430 881 782 2093 30,70%
2005  470  926 862   2258 32,40%

2006 372 783 687 1842 27,50%
průměr 417 921 791 2129 31,40%

Odlov zvěře sika v řešené oblasti Podíl na 
odlovu ČR v 

%

Rok

Sčítaný 
stav v 

ks/100 ha 
lesa

Sčítaný 
stav v 

ks/100 ha 
honební 
plochy

Lov v 
ks/100 ha 

lesa

Lov v 
ks/100 ha 
honební 
plochy

2003 9,75 4,24
2004 7,96 3,46 8,32 3,62
2005 7,22 3,14 8,98  3,90 
2006 7,68  3,34  7,32 3,18
2007 7,02 3,05

průměr 7,47 3,25 8,59 3,74

Statistické údaje (výsledky sčítání a odlovu zvěře sika za roky 2003 - 2006, poskytnuté 
orgány státní správy myslivosti byly podrobeny analýze zpětným propočtem dle metod, 
použitých a publikovaných v minulosti např.Lochmanem. Výsledky, zjištěné metodou 
zpětného výpočtu tzv. „zatajených laní“ ukazují na skutečnost, že v letech 2004 – 2006 
nebylo ve výkazech myslivecké statistiky uváděno v rozmezí 55 – 131 % (dle uvažovaného 
KOP) v honitbách skutečně se vyskytujících laní jelena siky (tab. 4 – 6).

Tab. 4: Zpětný výpočet „neuvedených“ samic v roce 2004

Metoda výpočtu "zatajených " laní dle přírůstku ks

1. Sčítaný stav kolouchů v roce 2005 557
2. Odstřel a úhyn kolouchů v roce 2004 782
3. Skutečný přírůstek (1. + 2.) 1339
4. Laně potřebné k vyprodukování přírůstku (1339 / KOP 0,9) 1487
                                                                             při KOP = 0,8 1673
5. Sčítaný počet laní v roce 2004 896
6. Rozdíl vypočtených a nahlášených laní (při KOP 0,9) 591
                                                                        při KOP = 0,8 777
7. Neuvedené laně v % z hlášeného sčít. stavu (při KOP = 0,9) 67
                                                                              při KOP = 0,8 86
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Tab. 5: Zpětný výpočet „neuvedených“ samic v roce 2005

Metoda výpočtu "zatajených " laní dle přírůstku ks

1. Sčítaný stav kolouchů v roce 2006 561
2. Odstřel a úhyn kolouchů v roce 2005 862
3. Skutečný přírůstek (1. + 2.) 1423
4. Laně potřebné k vyprodukování přírůstku (1423 / KOP= 0,9) 1581
                                                                              při KOP = 0,8 1778
5. Sčítaný počet laní v roce 2005 771
6. Rozdíl vypočtených a nahlášených laní (KOP = 0,9) 860
                                                                  při KOP = 0,8 1007
7. Neuvedené laně v % z hlášeného sčít. stavu (při KOP = 0,9) 112
                                                                                 při KOP = 0,8 131

Tab. 6: Zpětný výpočet „neuvedených“ samic v roce 2006

Metoda výpočtu "zatajených " laní dle přírůstku ks

1. Sčítaný stav kolouchů v roce 2007 510
2. Odstřel a úhyn kolouchů v roce 2006 687
3. Skutečný přírůstek (1. + 2.) 1197
4. Laně potřebné k vyprodukování přírůstku (1372 / KOP= 0,9) 1330
                                                                              při KOP = 0,8 1496
5. Sčítaný počet laní v roce 2006 856
6. Rozdíl vypočtených a nahlášených laní (KOP = 0,9) 474
                                                                  při KOP = 0,8 640
7. Neuvedené laně v % z hlášeného sčít. stavu (při KOP = 0,9) 55
                                                                                 při KOP = 0,8 75

Na základě získaných dat byl sestaven model výpočtu plánu lovu zvěře sika pro celou 
šetřenou oblast při KOP = 0,9 a tento plán konfrontován s následně hlášenými údaji (tab. 7).

Tab. 7: Výpočet velikosti populace dle sčítaných stavů a vykazovaného lovu

Výpočet velikosti populace dle sčítaných stavů a vykazovaného lovu

Kategorie jelen laň kolouch celkem

sčítaný stav k 31.3.2004 542 896 565 2003

přírůstek KOP = 0,9 806

stav před lovem 824 1178 806 2808

provedený lov v roce 2004 430 881 782 2093

předpokládaný stav k 31.3.2005 394 297 24 715

ALE

sčítaný stav 31.3.2005 488 771 557 1816

94 474 533 1101ROZDÍL v ks z předpokládaného stavu/
koeficient 1,23 2,6 23,2 2,54
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sčítaný stav k 31.3.2005 488 771 557 1816

přírůstek KOP = 0,9 694

stav před lovem 766 1049 694 2509

provedený lov 2005 470 926 862 2258

předpokládaný stav k 31.3.2006 296 123 - 168 (0) 248

ALE

sčítaný stav k 31.3.2006 515 856 561 1932
219 733 561 1684ROZDÍL v ks z předpokládaného stavu/

koeficient 1,73 6,95 7,8

sčítaný stav k 31.3.2006 515 856 561 1932

přírůstek KOP = 0,9 770

stav před lovem 795 1136 770 2701

provedený lov 2006 372 783 687 1842

předpokládaný stav k 31.3.2007 423 353 83 859

ALE

sčítaný stav k 31.3.2007 474 782 510 1766

51 429 427 907ROZDÍL v ks z předpokládaného stavu/
koeficient 1,12 2,21 6,14 2,05

Rozdíly, vyplývající ze sestaveného plánu lovu zvěře sika pro celou oblast a z údajů za 
jednotlivé honitby (předpokládaný stav po provedeném odlovu a sčítaný stav zvěře k 31.3. 
následujícího roku) potvrzují opakující se mnohonásobně vyšší stav zvěře, než je v honitbách 
uváděn (předpokládán). Vyhodnocení dat za uvedené roky poukazuje na skutečnost, že 
vyvíjené úsilí o redukci stavu populace jelena siky (výše odlovu v oblasti) nevede 
k požadovanému snížení rozdílu mezi předpokládaným a skutečným stavem.

Zatímco lov zvěře v kategorii samčí zvěře se v rámci let 2003 - 2006 pohybuje na 
relativně ustálené hladině, v lovu samičí zvěře dochází ve srovnání s lovem jelenů 
k neadekvátnímu poklesu. Stejně tak došlo i ke snížení lovu v kategorii kolouchů.

Tab. 8 Poměr pohlaví zvěře sika

Poměr pohlaví zvěře sika

Rok
Sčítaný stav

v oblasti
Sčítaný stav

 v ČR
Odlov

v oblasti
Odlov
v ČR

2003 1: 2,45 1 : 1,89

2004 1 : 1,65 1 : 1,30 1 : 2,05 1 : 1,74

2005 1 : 1,58 1 : 1,32 1 : 1,97 1: 1,55

2006 1 : 1,66 1 : 1,22 1 : 2,10 1 : 1,72

2007 1 : 1,65 1 : 1,27
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Závěr

Stanovení početnosti populace, resp. reálné vykázání stavů zvěře jako podklad pro 
vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě a následné myslivecké hospodaření je 
ovlivněno širokou škálou faktorů. Mezi ty základní lze zařadit charakter honitby, druh zvěře 
a jeho vztah k obývanému prostředí, použitou metodu sčítání a pečlivost jejího provedení.

Podobné rozdíly ve sčítaných a skutečných stavech je možno zjistit stejnou metodou
i u jiných druhů zvěře a v jiném typu prostředí. V tomto konkrétním případě je tedy zřejmé, 
že stavy zvěře sika jsou v uvedené oblasti dlouhodobě nedoceňovány a tedy i plány lovu, 
zpracované na základě takto zkreslených údajů nejsou a ani nemohou být účinným opatřením, 
vedoucím ke snížení stavů zvěře sika a potažmo i ke snížení úrovně škod, působených touto 
zvěří na lesních a polních kulturách.

4.2 Škody zvěří na lesních porostech

Rozbor škod působených zvěří na lesních porostech byl proveden v 32 honitbách, 
zadaných KI Plzeň (původní výběr oblasti řešení z března 2005). Pro šetření byla použita 
evidence škod, zpracovaná za jednotlivé honitby pracovníky LS jako organizačních jednotek 
LČR, s.p., a to za období let 2002 – 2006 (údaje vykazované k 30.6. kalendářního roku).

Tab.9: Sumární vyjádření výše škod na lesních dřevinách za období 2002 - 2006

dřevina 11.1 6 7.2 9.1 Celkový součet
BK 1 440 Kč 3 518 Kč 1 837 Kč 1 011 Kč 7 806 Kč
BO 40 535 Kč 518 022 Kč 46 437 Kč 177 805 Kč 782 799 Kč
BR 1 988 Kč 973 Kč 2 961 Kč
DB 513 Kč 2 212 Kč 1 269 Kč 757 Kč 4 751 Kč
DG 631 Kč 1 500 Kč 2 131 Kč
JD 5 529 Kč 259 Kč 5 788 Kč
JS 1 055 Kč 666 Kč 1 721 Kč
JV 270 Kč 4 370 Kč 3 442 Kč 8 082 Kč
KL 300 Kč 300 Kč
LP 875 Kč 875 Kč
MD 6 200 Kč 20 437 Kč 16 240 Kč 13 056 Kč 55 933 Kč
SM 106 217 Kč 146 335 Kč 192 657 Kč 595 659 Kč 1 040 868 Kč

CELKEM 157 163 Kč 701 054 Kč 264 169 Kč 791 629 Kč 1 914 015 Kč

Poškození všech dřevin za období 2002-2006
druh škody

Legenda: 11.1 – mimořádná opatření
6 – zničení porostu
7.2 – snížení kvality okusem
9.1 – snížení kvality loupáním
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Obr. 3: Podíl poškození dřevin dle druhu škody
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Obr. 4: Podíl poškozovaných dřevin dle druhu dřeviny
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4.3 Škody zvěří na zemědělských plodinách

Pro zjištění reálného vztahu zemědělsky hospodařících subjektů v oblasti šetření projektu 
k výskytu, resp. škodám působeným jelenem sika na polních plodinách a zemědělských 
kulturách byla zvolena respondenční metoda. Na základě podkladů, získaných z územních 
pracovišť Ministerstva zemědělství ČR byla vytvořena databáze zemědělsky hospodařících 
subjektů z Plzeňska a Tachovska. Celkem bylo vytipováno a obesláno dotazníkem 
75 subjektů (Plzeňsko 41, Tachovsko 34). Do této monitorovací akce se zapojilo 
27 respondentů, tj. 36 % dotázaných.

5 Výzkumná část projektu – výsledky jednotlivých částí

5.1 Analýza potravní nabídky a potravy jelena siky v podmínkách šetřené
oblasti

Metodika

Vzhledem k specifikám zdejšího prostředí, jehož struktura vegetace je z více důvodů 
odlišná od jiných biotopů, ve kterých jsme dosud pracovali, jsme po prvních zkušenostech 
museli upravit naši běžně používanou metodiku založenou na pokryvnosti hlavních typů 
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vegetace v bylinném patru a vybraných rostlin hodnocenou na několika typických lokalitách. 
Hlavním problémem při naší byla extrémní homogenita prostředí a nedostatek kvalitnějších 
potravních zdrojů v bylinném a keřovém patru. 

Na začátku řešení jsme tak v šesti sledovaných oblastech rozdělených na tři hlavní biotopy 
zkontrolovali celkem 1125 dílčích ploch o velikosti 10x2m a na nich zaznamenali 
%pokryvnosti hlavních druhů bylinného a keřového patra dle našich předchozích zkušeností o 
významu jednotlivých druhů pro výživu velkých herbivorů. Sledovali jsme pouze potravní 
nabídku využitelnou sikou do výšky 1,5 m. Z celkem 15 druhů dřevin a 7 druhů travin a bylin 
jsme pro další vyhodnocení vytvořili skupiny podle jejich výživné hodnoty a atraktivity pro 
býložravce. Na jaře 2007 jsme po vyhodnocení dílčích výsledků tuto základní metodiku 
doplnili o zhodnocení potravní nabídky na liniích vedených přes jednotlivé oblasti. Při tomto 
šetření jsme nezaznamenávali pokryvnost jednotlivých druhů rostlin, ale jen zařazovali 
biotopy do sedmi skupin (tabulka 27). Takto jsme zpracovali dalších 1200 ploch. Tento 
zjednodušený způsob nám umožnil zmapovat mnohem větší území a zvýšit tak 
pravděpodobnost, že zde nejsou námi nezaznamenané zdroje potravy. 

Výsledky

Ve sledovaném prostředí jsme z hlediska potravní nabídky pro velké herbivory zjistili 
velkou homogenitu potravních zdrojů. V potravní nabídce zcela dominovala borůvka, která 
byla ve většině zkontrolovaných porostů. Další významnou složkou byly traviny na pasekách 
a starších prosvětlených porostech. Z výsledků mapování zastoupení jednotlivých biotopů 
jednoznačně vyplynulo, že potravní nabídka prostředí je tvořena téměř výhradně borůvkou 
a travinami a na významné ploše se nevyskytuje prakticky nic, co by zvěř mohla využívat 
(mlaziny a tyčoviny). Prvních pět kategorií přitom představuje biotopy, na kterých je potravní 
nabídka kvalitativně nevyhovující (zvěř má k dispozici pouze borůvku a třtinu bez možnosti 
konzumace kvalitnější potravy). Tyto typy prostředí se v našem průzkumu vyskytovaly 
z 94%. Ostatní typy prostředí nabízejí velkým herbivorům pestřejší složení vegetace a včetně 
kvalitnějších složek. Ty se ovšem v oblasti výskytu siky vyskytují jen ojediněle.

Při detailních kontrolách vybraných ploch, kdy jsme zaznamenávali pokryvnost keřového 
a bylinného patra jsme ve shodě s průzkumem na liniích zjistili převahu rostlin, které jsou 
potravně málo atraktivní. V keřovém patru prakticky chyběly listnaté dřeviny (průměrná
pokryvnost všech listnatých dřevin byla 1,75% plochy). Nejrozšířenější listnatou dřevinou 
byla bříza s pokryvností 0,7%. V keřovém patru tak dominovala borovice spolu se smrkem, 
i když i jejich pokryvnost nepřesáhla 6%. V bylinném patru převažovaly traviny, celkem 
27%, přičemž na řadě míst bylo výrazné zastoupení metličky křivolaké, v průměru 9,5%. 
Ostatní předpokládané složky bylinného patra byly na sledovaných lokalitách zastoupeny jen 
ve stopách.

Vliv zvěře na složení vegetace

Vegetace ve sledované oblasti se výrazně liší od jiných prostředí a z hlediska výživy zvěře 
jde o prostředí s značně omezenou kvalitou potravní nabídky. Množství vegetace v bylinném 
patru sice není zanedbatelné, ale jak borůvka, tak třtina, které zcela převažují jsou zvěří ve 
větším množství využívány je po kratší část roku. Jednou z pravděpodobných příčin takového 
složení vegetace je i dlouhodobý tlak býložravců na kvalitnější složky potravní nabídky. 
Přesné stanovení podílu zvěře na eliminaci bylin a listnatých dřevin by ovšem vyžadovalo 
dlouhodobý monitoring oplocených ploch. My jsme se proto pokusili alespoň využít stávající 
starší oplocenky u kterých jsme zjišťovaly složení bylinného a keřového patra (mimo 
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výsadbu) a srovnávali jej s okolní neoplocenou plochou s přibližně stejnými parametry. 
Přestože jsme využívaly oplocenky vybudované pro jiný účel, které často ne zcela 
vyhovovaly našim představám jde o zajímavý materiál, který ukazuje na potenciál zdejší 
vegetace. Při kontrole vegetace na oplocených plochách jsme na zkusných ploškách 
o velikosti 20 m2 zaznamenávali počty jedinců břízy, buku, modřínu a jeřábu a pokryvnost 
bylin (zejména maliník). V průměru jsme zjistili přibližně 2 jedince sledovaných druhů dřevin 
a 0,4% pokryvnosti maliníku (tab. 10).

Tab.10: Počet sledovaných jedinců dřevin z přirozeného zmlazení a pokryvnost 
maliníku (%) na sledovaných plochách bez přístupu zvěře.

bříza buk modřín jeřáb maliník

1,64 0,05 0,38 0,03 0,41

Zjištěné počty dřevin v náletu a pokryvnost maliníku jsou ve srovnání s jinými 
prostředími poměrně nízké a ukazují na omezený potenciál zdejší vegetace. Přesto zde ke 
zmlazení dochází a zvěř jej stačí eliminovat, protože na kontrolních plochách jsme zjistili 
pouze břízu v přibližně poloviční hustotě, ostatní sledované druhy se zde prakticky 
nevyskytovaly. Přestože nasbíraný materiál neumožňoval standardní statistické zpracování 
a je možné mít výhrady k metodice, protože jsme hodnotili pouze ty plochy, kde byly 
vybudovány oplocenky a ty byly osázeny a ošetřovány, ukazují získané výsledky i na význam 
zvěře na eliminaci přirozeného zmlazení. Je přitom zřejmé, že přirozeně chudá potravní 
nabídka zesiluje pastevní tlak býložravců na všechny kvalitnější složky.

Význam zjištěných ukazatelů složení potravní nabídky

Dostupnost a kvalita potravních zdrojů jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů, které 
ovlivňují kondici a reprodukční úspěšnost zvěře, ale také výrazně působí na její prostorovou 
aktivitu i její dopady na hospodářské dřeviny. Zdejší lesní prostředí je přirozeně chudé 
s nízkým zastoupením kvalitnějších složek potravy zvěře a její vysoká početnost ještě zesiluje 
nevyhovující spektrum dostupné potravy tím, že veškeré atraktivní druhy jsou eliminovány 
jen co se objeví. Zvěř v tomto prostředí nemá zejména v zimním období dostatek dostupné 
potravy odpovídající kvality a k určitému hladovění může docházet i koncem léta, kdy se 
zhoršuje výživná hodnota travin. Z hlediska místní zvěře má nedostatek kvalitnějších zdrojů 
potravy má mnohem větší dopady na srnce než na siku. Sika má jednak mnohem větší 
prostorovou aktivitu než srnec a dokáže se tak přesouvat za významnými zdroji potravy
a u nich se koncentrovat a navíc je schopen efektivně využívat traviny. Srnec naopak migruje 
minimálně a je mnohem více závislý na bylinách a listnatých dřevinách (traviny pro něj 
nemají význam). Pokud tyto dva druhy spasou veškeré kvalitnější zdroje, může se sika živit 
na travinách, či se přesune např. na pole v okolí. Srnec v takovém prostředí bude trpět 
podvýživou a je pravděpodobné, že sika negativně ovlivňuje populaci srnčí zvěře jako 
původního druhu. Jednoznačné určení míry vzájemné kompetice o limitované potravní zdroje 
a dopadů výskytu siky na populaci srnčí zvěře ovšem přesahuje zadání tohoto projektu 
a vyžadovalo by velmi nákladný průzkum. Přesto je vhodné při plánování chovu siky vzít do 
úvahy i jeho nepřímý vliv na jiné býložravce se kterými si konkuruje o kvalitnější zdroje 
potravy.

Dalším důsledkem omezené potravní nabídky prostředí bude vynucená velká prostorová 
aktivita siky, který bude vyhledávat veškeré kvalitní zdroje potravy a přesouvat se za nimi. 
Protože mu zdejší lesní prostředí poskytuje vedle krytu jen minimum potravy, jsou 
pravděpodobné migrace siky na zemědělské plochy v okolí lesních komplexů a to jak v době 
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dozrávání plodin, tak v zimě a zejména na jaře. Tyto sezónní migrace by bylo možné využít 
jak k lovu zvěře u preferovaných ploch, tak k jejímu sčítání ke kterému je nejvhodnější jaro 
těsně po slezení sněhu, kdy velká část populace siky chodí na pole s ozimy a louky.

Posledním nejvýznamnějším důsledkem potravní nabídky zdejšího prostředí je vysoký 
tlak zvěře na veškeré kvalitnější složky, který nebude přímo úměrný její početnosti, 
a případná mírná redukce populace zvěře na něm pravděpodobně nic nezmění. Pokud by bylo 
cílem zdejšího hospodaření využívat přirozenou obnovu, znamenalo by to nutnost razantní 
redukce zvěře, protože zdejší nízký potenciál „zvládne“ zkonzumovat i mnohem menší počet 
zvěře, než je zde nyní. Při řešení projektu jsme se i sami snažili nasbírat data o dopadech 
zvěře na dřeviny ve výsadbách a přirozeném zmlazení, ovšem vzhledem k výše popsané 
struktuře vegetace jsme brzy zjistili, že dopady zvěře prakticky není na čem hodnotit. Mimo 
břízy jsou veškeré listnaté dřeviny pěstovány v oplocenkách a na některých místech je i bříza 
intenzivně okusovaná, což je v podmínkách České republiky jev zcela nevídaný a odpovídá 
to situaci v některých oborách či farmových chovech zvěře. Nejvýznamnější dřevinou je zde 
borovice, která příliš netrpí okusem, ale zato je silně loupaná na jaře. Smrkové kultury se přes 
intenzivní okus daří zajišťovat, ale ve stádiu tyčovin jsou silně poškozovány zimním 
ohryzem. Analýza vykazovaných škod je ovšem součástí samostatné kapitoly.

5.2 Složení potravy jelena siky

Složení potravy jelena siky bylo stanoveno na základě mikroskopické analýzy trusu 
nasbíraného na sledovaných lokalitách a rozborem obsahu bachorů. Celkově v potravě jelena 
siky (Obr. č. 9) dominovaly traviny (23.9%) a obilí (20.18%) spolu s okusem jehličnatých 
dřevin (20.5%). Právě obsah jehličí v době vegetace svědčí o tom, že v době, kdy zestárnou 
traviny dojde k výraznému omezení potravní nabídky a sika přechází na nouzovou potravu, 
kterou by normálně přijímal až v době sněhové pokrývky. Významný podíl v průběhu celého 
roka tvořily i plody a semena rostlin (17.7%). Dvouděložné rostliny byly stabilní součástí 
potravy, ale jejich podíl nepřesáhl hodnotu 10% (9.08%). Ve velmi malé míře byly 
zastoupeny listnaté dřeviny (4.22%) a borůvka (3.21%). Jenom ojediněle se v potravě vyskytl 
maliník, kapradiny nebo sítina. Sezónní rozdíly nebyly nijak významné. 

Obr. 5: Složení potravy siky během roku
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Je možné konstatovat, že potrava siky ve sledované oblasti se výrazně liší od potravy 
jelena evropského v podobných oblastech u nás. K nejvýznamnějším zvláštnostem patří:

 vysoký podíl jehličí i během vegetace – to svědčí o velkém nedostatku kvalitnějších 
zdrojů potravy

 významný podíl potravy ze zdrojů mimo lesní prostředí a přikrmování (obilí, jiné 
semena)

 nízký podíl travin v době vegetace

 prakticky nulový podíl nejkvalitnější potravy v době vegetace (maliník, listí listnatých 
dřevin)

 minimální obsah letorostů listnatých dřevin v zimě (to svědčí o převaze potravy 
z přikrmování a jejich nedostatku v prostředí.

Na základě analyzovaného složení potravy siky můžeme konstatovat, že potravní nabídka 
prostředí je pro stávající početnost zvěře nedostatečná a zvířata jsou nucena po významnou 
část roku využívat nouzové potravní zdroje. Všechny potravně atraktivnější druhy se zde 
vyskytují jen ojediněle a jejich podíl je tak malý, že v potravě zvěře nemají větší význam. 
Pokud by zvěř neměla možnost se živit mimo lesní prostředí (zemědělské plodiny, 
přikrmování) bude trpět hladem. Myslivecké hospodaření dokázalo na nízkou nabídku 
prostředí reagovat a zajišťuje zvěři potravu přikrmováním, která sikovi umožňuje přežití. 
Složení potravy ovšem připomíná spíše farmu, nebo zanedbanou oboru, než chov ve volnosti, 
kde by zvěř měla využívat jen část dostupné potravy a umožnit tak regeneraci lesa 
a zachování biodiverzity prostředí.

5.3 Využívání prostředí sikou v průběhu roku

Metodika

Monitoring relativní početnosti siky jsme prováděli od začátku řešení projektu a máme tak 
k dispozici dva kompletní roky. Na šesti sledovaných lokalitách jsme vybrali tři biotopy:
1. paseky-k, 2. středněvěké porosty s minimem podrostu-m, 3. staré porosty s podrostem-s. 
Trus jsme počítali na ploškách o velikosti 50 m² a do současnosti jsme tak celkem 
zkontrolovali 17280 plošek. Sledovali jsme jak čištěné plochy u kterých tak byla známá doba 
expozice nahromaděného trusu, tak nečištěné, které ležely paralelně vedle čištěných a sloužili 
k ověření jejich použitelnosti. Pro přepočet denzity trusu na denzitu zvířat (kopytníků), jsme 
použili vztah: Dk100 = Dt100/ddd/t

Dk100= denzita kopytníků na 100 ha; Dt 100 = denzita trusu na 100 ha; t = délka expozice ve 
dnech;  ddd = 15, nebo 20 (průměrná denní defekační dávka pro zimní a vegetační období 
u jelenovitých).

Výsledky

Monitoring trusu byl primárně určen na zjištění distribuce a relativní početnosti zvířat 
v prostředí a pro ověření možnosti zvěř takto sčítat. Využití této metody pro odhad velikosti 
populace siky na celém sledovaném území je sice možné, ale celá oblast je příliš rozsáhlá na 
to, aby se v rámci tohoto projektu mohla početnost zvířat monitorovat na všech potřebných 
plochách. Vybrané plochy tak reprezentují lesní prostředí ve sledované oblasti, ale pokud by 
se tato metoda měla používat je třeba vytyčit přibližně 10 ploch na každých tisíc hektarů. Náš 
výzkum byl navíc zaměřen jen na lesní prostředí a je zřejmé, že část zvěře tráví dost času 
mimo les, což podhodnocuje výsledky. Základní údaje o počtu nasbíraných hromádek trusu 
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Přesto jsme na základě získaných dat, které jsou relativně obsáhlé vypočítaly početnost zvířat 
na jednotlivých lokalitách, která se pohybovala od 20 do 170 ks/km² lesního prostředí. 
Průměrná početnost za všechny lokality a období pak vyšla na 35 ks/km². Primární data 
vyjadřující počet zjištěných hromádek za rok 2006 na sledovaných lokalitách jsou uvedená 
v tabulkovém přehledu. Denzita nebyla rovnoměrná. Distribuce trusu byla ovlivněna jak 
typem biotopu (na pasekách bylo v průměru přibližně 2x více trusu  než ve středněvěkých 
porostech a starých porostech) tak i lokalitou.

Diskuse

Předpoklad o rovnoměrnosti distribuce jelenovitých v lesním prostředí na Manětínsku se 
nepotvrdil. Nerovnoměrnost distribuce kopytníků může být na jednotlivých typech biotopů 
celkově ovlivněna potravní nabídkou v bylinném a keřovém patru. Na pasekách je přízemní 
vegetace zpravidla dobře vyvinuta a reprezentuje ji výsadba jehličnatých i listnatých dřevin, 
místy i nálet. Navíc, na pasekách bývá zpravidla i další významný potravní zdroj v podobě 
travin a sítin, které jsou alespoň částečně zelené po celé zimní období. Ve středněvěkých 
porostech zpravidla není ani keřové ani bylinné patro vyvinuto vůbec.

Průměrná denzita kopytníků na jednotlivých lokalitách výrazně převýšila naše původní 
odhady udělané na základě prvních šetření. Teprve zpracování čištěných ploch s relativně 
krátkou dobou expozice ukázalo, kolik zvířat se v tomto prostředí pohybuje a přestože je 
možné zpochybňovat zvolenou hodnotu denní defekační dávky či výběr reprezentativních 
lokalit, je zřejmé, že početnost siky se v tomto prostředí pohybuje výrazně nad stanovenými 
normovanými stavy. Skutečné stavy mohou být poněkud menší, než je vypočítaná hodnota, 
protože jsme monitoring prováděli v atraktivním lesním prostředí, kam zvěř chodí odpočívat 
a odkládá zde výrazně více trusu, než na plochách kudy přechází či se paství. Přesto, i kdyby 
došlo k souhře všech faktorů, které mohou zjištěný počet zvěře nadhodnocovat, je 
pravděpodobné, že hustota zvěře ve sledovaném prostředí převyšuje 200 ks na 1000 hektarů 
lesního prostředí.

Monitoring distribuce a početnosti zvěře pomocí sčítání trusu ve sledovaném prostředí 
přinesl zajímavé výsledky a námi používaná metoda je pro toto prostředí velmi vhodná. 
Dokonce by se dalo říct, že v České republice je jen málo oblastí, které by byly tak vhodné 
pro sčítání zvěře trusovou metodou. Největší výhodou je velká homogenita prostředí 
a nedostatek kvalitnějších potravních zdrojů, které výrazně ovlivňují distribuci zvířat. 
V heterogenních prostředích je tak nutno sledovat výrazně větší počet ploch, než zde.
Ze srovnání čištěných a nečištěných ploch vyplývá, že nečištěné plochy jen mírně 
nadhodnocují výsledky a jejich požití je proto vhodnější pro velkou úsporu času v terénu. 
Sčítání zvěře trusovou metodou proto doporučujeme v případě zájmu připravíme konkrétní 
metodiku pro vybrané prostředí. Právě výběr zkusných ploch je totiž nejvíce zranitelným 
místem celé metody.

5.4 Zdravotní problematika jelena siky – prevalence parazitů

Metodika

Materiál (vzorky trusu a vývrhy) byl získán od března 2005 do prosince 2006. Vzorky 
trusu (celkem 440 vzorků) byly sbírány v lokalitách Čemíny a Manětín, vývrhy pochází 
z lokality Žlutice.

Od zvěře živé byly sbírány vzorky trusu, každý měsíc 20 vzorků. Ze zvěře ulovené bylo 
vyšetřeno 8 vývrhů – podle možnosti vzorky tkáně plic a trávicího ústrojí.
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Vzorky trusu byly sbírány vždy čerstvé, po sběru umístněny do igelitových sáčků 
a následně konzervovány chladem. Rovněž vývrhy byly po vychladnutí vloženy 
do igelitových pytlů a konzervovány chladem. Všechny vzorky byly převezeny na MZLU 
Brno, kde bylo provedeno jejich vyšetření. - adspekcí na přítomnost velkých nematod nebo 
článků tasemnic. Část vzorku trusu byla dále vyšetřena na přítomnost vývojových stadií 
endoparazitů pomocí Brezovy flotační metody, další část na přítomnost plicnivek pomocí 
Vajdovy metody.

Vývrhy střelených kusů (8 vzorků) byly podrobeny částečné helmintologické pitvě.

Výsledky

Při vyšetřeních byli zachyceni endoparazité z třídy kokcidie (Coccidea), a dále hlístice 
trávicího traktu (GIN) a hlístice plic (Tab 30, 31), a to pouze při sledování vzorků flotační 
a Vajdovou metodou. V pitvaných vývrzích nebyli nalezeni žádní parazité.

Pro potřeby této práce byla nalezená vývojová stadia endoparazitů rozdělena do tří 
hlavních skupin – kokcidie, hlístice gastrointestinální (GIN) a hlístice plicní.

V roce 2006 bylo vyšetřeno 240 vzorků flotační a Vajdovou metodou s těmito výsledky 
(pozitivní nález z celkového počtu vyšetřovaných vzorků (%):

 Kokcidie:  16 (6,7%)

 Hlístice gastrointestinální:  0 (0%)

 Hlístice plicní:  73 (30,5%)

Parazitologická vyšetření vývrhů částečnou helmintologickopu pitvou byla ve všech 
případech negativní bez nálezů.

Tab 11: Prevalence za jednotlivá období a prevalence celková:

2005 (n =200) 2006 (n=240) Celkem (n=440)
Pozitivní(ks) % Pozitivní(ks) % Pozitivní(ks) %

Kokcidie 21 10,5 16 6,7 37 8,4
Hlístice GIN 44 22,0 0,0 0, 0 44 10,0
Hlistice 
plicní

25 12,5 73 30,5 98 22,3

6 Závěr

Výše uvedené údaje jsou výsledkem řešení projektu „Komplexní řešení problematiky
chovu jelena siky včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části 
karlovarského regionu“. Především z nich vyplývá, že sika ve zdejším žije v početnosti, která 
výrazně převyšuje kapacitu prostředí a výrazně omezuje lesnické hospodaření v oblasti. 
Oceňování působených škod nebylo náplní řešeného projektu a z hlediska potřeby řešení 
stávající situace jsou významné především údaje o potřebě řešit soužití zvěře a lesa. Výstupy 
projektu by proto měly být podkladem pro následná hledání řešení s pracovníky orgánům 
státní správy myslivosti a ostatními zainteresovanými stranami. 
Následná část předložené zprávy obsahuje i vybraná navrhovaná opatření, která by mohla být 
využita při řešení současné situace. Sladění zájmů držitelů a uživatelů honiteb a lesnicky 
a zemědělsky hospodařících subjektů v regionu do rozumného kompromisu, je ovšem třeba 
najít při jejich jednání a navržená opatření je možno využít při hledání možností řešení.
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7 Návrhy na opatření - Myslivecké hospodaření se zvěří sika
v řešených honitbách

7.1 Nástroje pro hospodaření s populací jelena siky v šetřeném regionu

7.1.1 Normované a minimální stavy zvěře

Pro hospodaření s populací jelena siky v regionu se jako stěžejní jeví dvě cesty, z nichž 
obě přináší určitá pozitiva i negativa:

a) Stanovení minimálních a normovaných stavů

b) Lov bez minimálních a normovaných stavů

Ad a: Stanovení minimálních a normovaných stavů

Klady:

- kontrola - držitel honitby může kontrolovat, příp. ovlivňovat výši plánovaného odlovu 
zvěře sika prostřednictvím plánu mysliveckého hospodaření v honitbě  - §36 zákona 
o myslivosti (plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou). Z celkového počtu 49 honiteb, 
spadajících do oblasti řešení projektu byl k září 2006 v 8 honitbách stanoven minimální 
a normovaný stav jelena siky (Radějov, Nečtiny, Košetice, Pernarec, Úterý, Nekmíř –
Nevřeň, Křelovice, Zlatý mlýn). Přesto velká část ostatních honiteb by mohla výměrou 
lesní částí honitby splňovat požadavky vyhl. 491/2002,  §2 odst. 1 (lesní celek o výměře 
alespoň 50 ha). Při stanovení minimálních a normovaných stavů a povinnosti vypracovat 
plán chovu a lovu se tento pak stává dokumentem závazným a z pohledu orgánu státní 
správy myslivosti a držitele honitby kontrolovatelným a vymahatelným v jeho plnění.
Pozn.: plány lovu nezaručují praktické snížení stavů zvěře sika, pokud do nich nebude 
zasahovat ten, kdo cíl snížení stavů zvěře prosazuje (v našem případě držitel honitby). 
Pokud budou plány sestavovat uživatelé honiteb pouze na základě výsledků vlastních 
sčítání, potom  budou takové, aby se lovilo jako dosud, tzn. bez významného efektu pro 
snížení početnosti populace jelena siky na únosné stavy.

Zápory:
- jelen sika expanduje a obsazuje stále nové prostředí a lokality a vyskytuje se i na místech 

relativně málo vhodných. V této době se proto nedá jednoznačně určit, kde jsou jeho 
centra výskytu, kam by se stáhnul po redukci a nevíme tak, kde normovat a kde můžeme 
čekat, že sám prostředí či lokality opustí. Stanovení normovaných stavů a minimálních 
stavů pouze dle výkladu legislativy (§3, písm. a) vyhl. 491/2002 - tam kde se sika trvale 
vyskytuje) se proto nejeví jako vhodné.

- v honitbách se vyskytuje současně se zvěří sika i zvěř srnčí. Je nutné zohlednit omezení, 
dané souhrnným počtem spárkaté zvěře v honitbě (vyhl. 491, § 2 odst.1, písm. c). 
V okamžiku stanovení normovaného stavu siky by nutně muselo v honitbách, kde je 
dosud normována pouze srnčí zvěř dojít ke snížení jejího normovaného, tedy nejvýše 
přípustného stavu. Určitým východiskem by mohlo být řešení, kdy by po konkrétně 
vymezenou a plánovanou dobu, než dojde ke snížení stavů jelena siky, byla ze strany 
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státní správy myslivosti a držitele honitby v takovýchto honitbách tolerována současná 
hladina stavů srnčí zvěře, která z hlediska působení škod ve srovnání s jelenem sikou není 
tak problematická.  Předpokladem je stanovení časového harmonogramu realizace 
redukce sičí zvěře na únosné stavy a vymezení „ochranné doby“, po kterou bude mít 
uživatel honitby záruku, že v případě překročení normovaných stavů obou druhů při 
jarním sčítání zvěře upustí držitel honitby i orgán státní správy myslivosti od sankce dle 
§64, odst.3, písm. c). V opačném případě by došlo k tomu, že uživatelé budou záměrně 
uvádět nižší stavy zvěře tak, aby se vyhnuli sankci. 

Ad b: Lov bez minimálních a normovaných stavů

Pro:
- odpadá povinnost zachovat minimální stavy a jedná se jen o výši odstřelu. 

Proti:
- výši odlovu je prakticky nemožné na uživateli honitby vynutit, protože tento siku vlastně 

nechová, jen ho střílí, když se v honitbě vyskytne. 

V obou případech (ad 1, ad 2) se nabízí využití znění § 39 zákona o myslivosti -  zrušení 
chovu zvěře (cit. Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků 
nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého 
hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti 
povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře. Nelze-li škody 
působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán 
státní správy myslivosti na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo 
na návrh orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na 

minimální stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí), jehož uplatnění se 
váže na podání podnětu pěstitele lesa či zemědělce a vyjádření jeho zájmu. 

7.1.2 Stanovení početnosti populace

Pro konfrontaci sumarizovaných informací o výsledcích sčítání zvěře sika z honiteb dané 
oblasti, územního celku navrhujeme každoročně konfrontovat metodou zpětného propočtu. 
Výsledek je v návaznosti možno zohledňovat při zpracování plánu chovu a lovu, 
aplikovaného na širší oblast (např. oblast řešení projektu) – viz dále. 

Předpoklad: v době vypracování plánů mysliveckého hospodaření v honitbách 
sumarizovat sčítané stavy, hlášení o odlovu za celou oblast. Lov ve všech honitbách oblasti 
realizovat až do naplnění požadovaného počtu ulovené zvěře v celém územním celku bez 
ohledu na naplnění plánu chovu lovu v jednotlivých honitbách.

Významným využitelným  legislativním nástrojem ze strany LČR jako držitele části honiteb 
je důsledné využití odst. 1 § 36 – vyjádření držitele honitby a držitelů sousedních honiteb 
k výsledku sčítání zvěře, zejména ve vztahu k honitbám bez stanoveného normovaného stavu 
jelena siky. 
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7.1.3 Oblast chovu jelena siky

Dosavadní způsob mysliveckého hospodaření se zvěří sika individuelně v rámci 
jednotlivých honiteb vede k tomu, že dochází k neúměrnému zvyšování stavů v  regionu 
a v souvislosti s tím k nadměrným škodám na lesních porostech a na přilehlých zemědělských 
kulturách. Z analýzy současného stavu a obsahu výše uvedených bodů návrhu opatření 
vyplývá, že vhodným řešením by bylo zřízení oblasti chovu jelena siky, a to z důvodů 
jednotného, koncepčního a účinného přístupu k otázce plánování chovu a regulace stavů 
tohoto neteritoriálního druhu zvěře za současného plnění požadavku zvýšení kvality populace 
zvěře. 

Předpoklad: oblast chovu daného druhu zvěře vzniká na základě znění §3, odst. 3 zákona 
o myslivosti na základě návrhu jednoho nebo více držitelů honiteb. Předpokladem pro vznik 
oblasti chovu je tedy zainteresovanost a zájem držitelů honiteb v rámci plánované oblasti 
chovu. V současné době je možno vymezit honitby, které by podmínkami a výskytem zvěře 
oblast chovu mohly tvořit.

7.1.4 Doba lovu

Ze srovnání doby lovu jelena siky v zemích výskytu tohoto introdukovaného druhu 
a z historického přehledu o době lovu jelena siky na území dnešní ČR vyplývá, že současná 
doba lovu, platná  od 1.8. do 15.1. není nikterak nestandardní. Také z hlediska biologie, 
etologie a ochrany zvěře je tato doba odpovídající. 

V případě úvah o návrhu legislativních úprav současně platné doby lovu by připadalo 
v úvahu posunutí konce doby lovu z 15.1. na 31.1., příp. 15.2. Tato úprava by pomohla 
zabránit soustřeďování zvěře v lesních porostech a následným škodám, ale vzhledem 
k březosti samic a požadavku klidu v době strádání, resp. v době čerpání tukových rezerv by 
se však toto posunutí konce doby lovu mělo týkat pouze kategorie kolouchů, zejména 
s důrazem na lov kolouchů samičího pohlaví a to výhradně individuálním způsobem lovu, 
případně odchytem.

Tab.12: Historický přehled doby lovu jelena siky na území dnešní ČR

jelen laň kolouch III IV V VI VII VIII X XI
245/2002 1.8. - 15.1. 1.8. - 15.1. 1.8. - 15.1.
134/96 1.7. - 15.2. 1.7. - 15.1. 1.7. - 15.2.

1.8. -31.12.přechodně 1.8. -31.12. 1.8. -31.12.
20/88 1.8. - 15.1. 1.8. - 15.1.

1.8. - 31.1. I. věk. třída 1.8. - 31.1. 
I0/75 1.9. - 31.12. 1.9. - 31.12. 1.9. - 31.12.
4/67 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12.
22/65 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12.
25/62 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12.
77/61 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12. 1.10. - 15.12.
136/57 1.10. - 30.11. 1.9. - 31.12. 1.9. - 31.12.
225/47 1.9. - 31.12. 1.9. - 31.12. 1.9. - 31.12.
128/41 1.9. - 31.1. 16.9. - 31.1. 16.9. - 31.1.

Doba lovu měsícČíslo 
předpisu III XIIIX
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Tab.13: Doby lovu jelena siky ve vybraných zemích s jeho výskytem

7.1.5 Způsoby lovu

Dosavadní způsoby lovu se ukázaly být pro regulaci stavů jako neúčinné a možná 
i paradoxně napomohly rozšiřování siky do dalších oblastí. Sika se ukázal být druhem dobře 
přizpůsobivým, druhem s velkou prostorovou aktivitou a intenzivní lov v centru výskytu sice 
přinesl více střelených kusů a přinutil siku v době lovu opustit „nebezpečné honitby“, ale také 
ho donutil k obsazování dalších území. Proto by další regulace měla splňovat požadavek 
minimálního rušení zvěře v celé oblasti, optimálně větší na okrajích a menší v centrech jeho 
výskytu. 

Pro požadovanou úpravu stavů jelena siky lze využít možností daných zákonem 
o myslivosti v §45, odst. 2 – výjimky ze zakázaných způsobů lovu, a to konkrétně:

a) v odůvodněných případech na základě žádosti uživatele honitby, schválené držitelem 
honitby a udělené výjimky uplatnit též možnost lovu v noci za použití jinak 
zakázaných doplňků. Tuto výjimku připustit pouze pro účely lovu v kategorii samičí 
zvěře a kolouchů.

b) využít možností způsobu lovu odchytem do odchytových zařízení, který nabízí 
možnost časově méně náročnějšího lovu, dále lovu bez významnějšího rušení zvěře 
v přilehlých částech honitby. Z ohledu na potřebu profesionálního provedení 
a pravidelné kontroly toto opatření realizovat v režijních honitbách LČR, případně po 
domluvě v honitbách pronajatých, u jejichž uživatelů je možno očekávat záruku 
takového provedení, jako v honitbách režijních. Tento způsob využít výhradně pro 
odchyt a  selekci dle pohlaví (lovit zde dospělou zvěř samičího pohlaví, v kategorii 
kolouchů opět upřednostňovat lov samičích jedinců, budoucích nositelek přírůstu 
populace ( z chovatelského hlediska se jedná v tomto případě de facto o jedince 
nevhodné, neboť záměrem chovu zvěře sika je úprava početních stavů). Zdravé jeleny 

III IV V VI VII IX XI XII

ČR 1.8. - 15.1.
1.8. - 15.1.

1.8. - 15.1.
Německo 1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1.

01.07. - 31.01.špičák
1.9. - 31.1.

01.07. - 31.01.špičák
01.07. - 31.01.špičák
1.9. - 31.1.
1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1.

1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1.

01.09. - 15.01.
01.07. - 15.01.špičák a laňka
01.09. - 15.01.jelen a laň
1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1.

01.08. - 31.01.špičák a laňka
1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1. 1.9. - 31.1.
01.07. - 31.01.špičák

Finsko
V.Británie 01.08. - 30.04.

01.11. - 29.02.
01.08. - 30.04.

01.11. - 29.02. 1.11. - 29.2.
01.07. - 20.10.

21.10. .15.02.
Rusko 20.08. - 15.01.

1.10. - 15.1. 1.10. - 15.1.
Slovensko 01.09. - 31.12. 01.09. - 31.12. 01.09. - 31.12.
Irsko 01.09. - 28.02.

31.11. - 31.01.

Thüringen

mimo region 
Kerry

Schottland

poslední sobota v září - 15.01. povolení
England

Wales

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen

Reinland-Pfalz

Schleswig-
Holstein

Baden-
Württemberg

Bayern
Hessen

Hamburg

Stát III VIII

                  měsíc
Xjelen

Doba lovu
laň kolouch
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všech věkových tříd z těchto zařízení vypouštět (nejedná se o jedince chovatelsky 
nevhodné, nemají zásadní význam pro populační nárůst, výsledná změna v poměru 
pohlaví s posunem směrem k jelenům je předpokladem zvýšení kvality populace). 

c) společné lovy – organizovat tak, aby se střídaly delší období klidu s krátkými intervaly 
intenzivního lovu na společných akcích. Tyto akce organizovat po vzájemné domluvě 
ve více honitbách (na větším územním celku) ve stejném termínu. Uvážit možnosti 
využití formy náháněk se slíděním.

Pozn.: body a , b realizovat po kladném vyjádření držitele honitby. Bod c podporuje 
zřízení oblasti chovu.

7.1.6 Přikrmování 

Přikrmování zvěře je pro přežití siky v této potravně chudé oblasti pravděpodobně jedním 
z limitujících faktorů.  Proto by  bylo možné zajistit jeho omezení tam, kde je sika nežádoucí 
(nástroje držitelů honiteb) a intenzivní přikrmování spojené s lovem přesunout do lokalit 
méně ohrožených věkových stupňů cílových lesních dřevin. Plošné omezení přikrmování 
během jedné zimy by mohlo redukci výrazně pomoci, pokud by bylo přikrmování řízeně 
přesunováno do oblastí dle plánu společných akcí (viz výše).

Povinnost přikrmovat zvěř v době nouze pro tyto případy řešit technicky – umožnění 
přístupu ke krmivu u krmelců pouze srnčí zvěři (ohrádky), technické vyřešení tzv. vnadišť pro 
černou zvěř.

7.2 Návrh postupů v honitbách dle jejich vlastnictví

Jednou ze základních informací, potřebných při návrhu řešení dané problematiky je 
stanovení počtu jedinců jelena siky, o  který je nutno snížit početnost populace. Tato výše 
odlovu směřuje ke srovnání disproporcí mezi sčítaným a předpokládaným stavem zvěře. Dále 
je nutno započíst požadavek na snížení stavu na stavy „normované“, resp. „únosné“. 
Z tabulky tedy vyplývá, že okamžitý odlov v roce 2007 pro redukci stavů je 3196 ks. Pokud 
by tato výše odlovu měla být naplněna v průběhu dvou či více let je nutno vždy ke každému 
roku připočítat roční navýšení populace.

7.2.1 Honitby LČR, s.p. - vlastní

1. prověřit možnosti stanovení MS, NS siky ve všech svých honitbách v závislosti na 
jakostní třídě a výměře honitby a výskytu dalších druhů spárkaté zvěře

2. důsledně uplatňovat možnosti § 36 odst. 1 a 3 zákona o myslivosti 

(odst. 1) Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy 
myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit 
příslušnému orgánu státní správy myslivosti (§ 60). Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají 
právo účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. 
Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu 
státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové 
konečné sčítání.

(odst. 3) Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel 
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honitby do 15 dnů od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pokud po 
vyjádření držitele honitby nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu, určí jej na návrh 
některého z nich orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. Odsouhlasený, popřípadě dohodnutý plán 
je uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní správy myslivosti.

3. při rozhodování o schválení plánu mysliveckého hospodaření ve vlastních 
honitbách zohledňovat stavy zvěře, zjištěné sčítáním a metodou zpětného 
propočtu. Jednotlivé plány lovu spárkaté zvěře v pronajatých honitbách 
individuelně posuzovat a s využitím řádku „cílový stav zvěře“ tyto plány lovu 
úměrně navyšovat

4. důsledně vyžadovat plnění plánu lovu, resp. navržené výše lovu, vyžadovat 
uplatnění mechanismu kontroly ulovených jedinců zahrnuté v nájemní smlouvě 
na honitbu i bez ohledu na to, zda je lov uvedeného druhu zvěře v honitbě 
plánován

5. v případě nemožnosti uplatnění výše uvedených bodů dát v jednotlivých 
honitbách podnět k využití § 39

Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní 
výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl 
snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu 
zvěře. Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, 
uloží orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo 
na návrh orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální 
stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí.

6. Posoudit přírodní a jiné podmínky vlastních honiteb a jejich vhodnost 
k začlenění a vytvoření oblasti chovu jelena siky, v níž by bylo možno účinně 
realizovat všechna výše uvedená opatření. V případě, že by podmínkám pro 
začlenění do oblasti chovu vyhovovaly i honitby v držení cizích subjektů vyvolat 
jednání s těmito držiteli o možnostech a podmínkách jejich začlenění.

7.2.2 Honitby v držení honebních společenstev s podílem LČR

1. důsledně uplatňovat možnosti § 36 odst. 1 a 3 zákona o myslivosti

(odst. 1) Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy 
myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit 
příslušnému orgánu státní správy myslivosti (§ 60). Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají 
právo účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. 
Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu 
státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové 
konečné sčítání.

(odst. 3) Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel 
honitby do 15 dnů od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pokud po 
vyjádření držitele honitby nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu, určí jej na návrh 
některého z nich orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. Odsouhlasený, popřípadě dohodnutý plán 
je uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní správy myslivosti.

2. v případě nemožnosti uplatnění bodu č. 1 dát v jednotlivých honitbách podnět 
k využití § 39
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Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní 
výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl 
snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu 
zvěře. Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, 
uloží orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo 
na návrh orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální 
stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí.

7.2.3 Honitby v držení honebních společenstev bez podílu LČR

Možnost využití §36, odst. 1 (viz výše)

Ilustrační fotodokumentace z přímého sčítání zvěře (foto Homolka, Jílek)
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7.3 Návrh témat pro jednání s orgány státní správy myslivosti

Návrh opatření, směřujících k redukci stavů zvěře siky byl konzultován při pracovní 
poradě v září 2006 za účasti pracovníků státní správy myslivosti. Z tohoto jednání vyplynulo, 
že pro praktické zavedení výše uvedených pravidel je třeba, aby LČR vyvolaly jednání 
na úrovni Ministerstva zemědělství ČR, od kterého se očekává vydání metodického pokynu, 
příp. upřesnění výkladu zákona o myslivosti, uplatnitelného na definovaném území, který 
podpoří a usnadní rozhodovací procesy státní správy myslivosti na úrovni pověřených obcí 
s rozšířenou působností a na úrovni Krajského úřadu.

Jedná se především o konzultaci následujících problémů:

1) § 36 -  Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně 
orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán 
nové konečné sčítání. Je třeba upřesnit, na čí náklady bude provedeno konečného 
sčítání a jak by bylo personálně obsazeno.

2) Konzultovat možnost účelné úpravy vyhlášky č. 245/2002 – doby lovu jelena siky. 
Prodloužení doby lovu do 31.1., případně 15.2. s omezením na lov v kategorii kolouchů. 

3) V šetřených honitbách se vyskytuje současně se zvěří sika i zvěř srnčí. Je nutné 
zohlednit omezení, dané souhrnným počtem spárkaté zvěře v honitbě (vyhl. 491, § 2 
odst.1, písm. c). V okamžiku stanovení normovaného stavu siky by nutně muselo 
v honitbách, kde je dosud normována pouze srnčí zvěř dojít ke snížení jejího 
normovaného, tedy nejvýše přípustného stavu. Určitým východiskem by mohlo být 
řešení, kdy by po konkrétně vymezenou a plánovanou dobu, než dojde ke snížení stavů 
jelena siky, byla ze strany státní správy myslivosti a držitele honitby v takovýchto 
honitbách tolerována současná hladina stavů srnčí zvěře, která z hlediska působení škod 
ve srovnání s jelenem sikou není tak problematická.  Předpokladem je stanovení 
časového harmonogramu realizace redukce sičí zvěře na únosné stavy a vymezení 
„ochranné doby“, po kterou bude mít uživatel honitby záruku, že v případě překročení 
normovaných stavů obou druhů při jarním sčítání zvěře upustí držitel honitby i orgán 
státní správy myslivosti od sankce dle §64, odst.3, písm. c). V opačném případě by 
došlo k tomu, že uživatelé budou záměrně uvádět nižší stavy zvěře tak, aby se vyhnuli 
sankci. Konzultovat možnost „ochranné doby“, tzn. možnost udělení výjimky na 
přesně definovanou dobu, po kterou bude realizována intenzivní redukce stavů 
jelena siky.

4) Konzultovat možnost modifikace znění §39. V honitbách bez stanovených 
minimálních a normovaných stavů jelena siky povolit dle §39 lov dospělé samčí zvěře 
(trofejové) v tzv. poměrném lovu, tzn. v případě povolení lovu samčí zvěře nad 2 roky 
toto povolení podmínit lovem daného počtu jedinců zvěře samičí (např. 1ks ♂ : 10 ks♀). 
Tímto opatřením podpořit lov samičí zvěře a současně tak i legalizovat lov dospělé 
trofejové zvěře v těchto honitbách.
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