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ÚVOD
Globální ekosystémy jsou, ať již přímo či nepřímo, stále více ovlivňo-
vány lidskou činností. Člověk postupně přetváří planetu, a tím mění 
životní podmínky a prostředí pro další organismy (Vitousek et al. 
1997). Hlavním důvodem pro tento posun, který se týkal formová-
ní a využití krajiny, bylo v předchozích staletích zejména zeměděl-
ské hospodaření (Ellis, Ramankutty 2008; Skaloš et al. 2012). 
V uplynulých 150 letech prodělala zemědělská krajina v Evropě vý-
razné změny, které se týkaly postupného nárůstu intenzifikace země-
dělství a stoupajícího využití půdy (Ramankutty, Foley 1999). S tě-
mito obměnami a s rostoucí poptávkou vzrostla zemědělská produk-
ce (Levers et al. 2016), změnila se velikost půdních bloků a struktura 
plodin, které jsou často pěstovány nikoliv jako zdroj obživy, ale jako 
zdroj energie (Sauerbrei et al. 2014). Tato opatření v moderní ze-
mědělské krajině měla za  následek pokles biodiverzity (Sauerbrei 
et al. 2014; Wrzesień, Denisow 2016) a  snížení početnosti dříve 
hojných druhů drobné zvěře (Lundström-Gilliéron, Schlapfer 
2003; Kuijper et al. 2009). Nově vzniklým podmínkám se naproti 
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ABSTRACT
The European territory has undergone significant changes in the last decades in forming and use of landscape, especially from the agricultural 
perspective. These changes in combination with other factors have caused increase of large ungulate population. The red deer (Cervus elaphus) 
belongs to the species that has been growing in numbers. As for the game management, it is necessary to establish numbers of game in particular 
area, and that is possible using direct and indirect counting methods. In this paper we assess the progress of deer numbers during the years 2015 
and 2016 using fecal pellet group counting method at individual transects in the Blatenský Vrch (BV) and Zlatý Kopec (ZK) hunting districts. 
In the BV hunting district, there were estimated 9.6 ± 7.6 deer individuals per 100 ha in the year 2015,  and 9.7 ± 4.8 deer per 100 ha in 2016. In 
the ZK the deer numbers were estimated at 7.8 ± 2.9 indd per 100 ha in 2015, and 6.1 ± 5.3 indd per 100 ha in the following year. There were no 
statistically detectable differences found among the years and hunting districts.
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tomu dokázaly s úspěchem přizpůsobit populace velkých savců, ná-
růst početnosti je dokumentován napříč celou Evropou (Bleier et 
al. 2012; Hagen et al. 2014; Heurich et al. 2015; Thulin et al. 2015; 
Baltzinger et al. 2016).
Nárůst populací kopytníků není zapříčiněn pouze změnami prostře-
dí. Jako další důvody jsou často zmiňovány absence přirozených pre-
dátorů, tedy velkých šelem, které hrály v redukci populací kopytníků 
zásadní roli (Kuijper et al. 2013). Klíčovým nástrojem managementu, 
regulace distribuce, ale také udržování populací velkých savců se po-
stupem času stal řízený lov zvěře (Hothorn, Müller 2010; Bischof 
et al. 2012; Heurich et al. 2015), v některých případech byl manage-
ment krajiny dokonce podřízen mysliveckým požadavkům (Moser et 
al. 2002). Efektivita lovu však silně závisí na vynaloženém loveckém 
úsilí, místních zákonech a lovecké filozofii. Lov tedy může být i důvo-
dem k přímému zvýšení stavů populací velkých savců. S tímto nárůs-
tem úzce souvisejí škody na  lesních porostech (Hothorn, Müller 
2010; Gerhardt et al. 2013) a  na  polních plodinách (Bleier et al. 
2012). Tyto škody jsou způsobovány nejenom domácími druhy zvěře, 
ale také druhy introdukovanými.
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Nebývalých hodnot dosáhla v Evropě populace většiny velkých savců, 
jedním z druhů s výrazným nárůstem početnosti se stal jelen evrop-
ský (Cervus elaphus) (Fuller, Gill 2001). Jako příklad může sloužit 
Fenoskandinávie, ve  které se v  uplynulých šedesáti letech stal tento 
druh zvěře dominantním (Austrheim et al. 2011). Nejpočetnější po-
pulace se však nachází na Britských ostrovech, v současnosti činí až 
30 % populace evropské (Clutton-Brock, Albon 1989). Díky vyso-
kým populacím v Evropě se zvýšil odstřel ve většině zemí o desítky až 
stovky procent. Výjimkou je Polsko, kde po velkém nárůstu populace 
následoval pozvolný pokles stavů. K významným navýšením lovu do-
šlo v posledních letech také v Norsku, Maďarsku, Skotsku a ve Francii. 
Zvýšení odstřelu však přímo neodpovídá nárůstu početnosti. Před-
pokládá se, že populace zvěře rostou mnohem rychleji, a proto se je 
nedaří lovem dostatečně redukovat (Milner et al. 2006).
Narůstající hustota jelena evropského má za následek stoupající ne-
gativní vliv na zemědělské hospodaření, ale zejména na lesní poros-
ty (Vospernik 2006; Reimoser, Putman 2011). Mezi nejvýraznější 
poškození patří loupání kůry, přičemž prozatím se nepodařilo do-
statečně vysvětlit, z  jaké příčiny jsou tyto škody působeny. Jednou 
z možností, která by loupání kůry mohla objasnit, je relativně vysoký 
obsah nutričních hodnot (Jiang et al. 2005). V mnoha studiích je dále 
uváděno, že konzumace kůry má pozitivní vliv na trávení v bachoru 
(Saint-Andrieux et al. 2009; Zidar 2011). Míra poškození porostů 
loupáním může být dána nejenom populační hustotou daného druhu 
zvěře, ale také charakteristikou lesního prostředí (Jerina et al. 2008; 
Borkowski, Ukalski 2012). Pokud loupání překročí 90 % obvodu 
kmene, dochází k  odumírání celého stromu (Gill 2006), což však 
nemusí být jediným ekonomickým problémem. V  případě poško-
zení pronikají mnohdy do kmene houbové patogeny, které následně 
ovlivňují stabilitu porostů a kvalitu dřevní hmoty (Vasiliauskas et al. 
1996). Mezi strukturální změny působené jelenem evropským patří 
jednak okus semenáčků, jednak okus terminální a boční (Miller et 
al. 1982). Míru poškození okusem mohou ovlivňovat faktory prostředí 
jako je nadmořská výška, druh vegetace a struktura rostlinných spole-
čenstev (Miller et al. 1982; Takada et al. 2002).
Stanovení početnosti volně žijících druhů zvěře, zejména kopytníků, 
je značně obtížné (Putman et al. 2011). S vývojem moderních tech-
nologií jsou stále zkoušena nová řešení, jako například sčítání různých 
druhů zvěře pomocí termovizních přístrojů (Wiggers, Beckerman 
1993; Haroldson et al. 2003; Morelle et al. 2012). Metoda stanovení 
početnosti zvěře pomocí nalezeného počtu hromádek trusu je však 
stále jednou z nejpoužívanějších metod, která je využívána po celém 
světě (Jathanna et al. 2003; Smart et al. 2004; Heinze et al. 2011; 
Vala, Ernst 2011; Herrero et al. 2013; Valente et al. 2014; Torres 
et al. 2015). V porovnání s ostatními metodami má nesporné výhody, 
které spočívají v časové nenáročnosti, absenci technického vybavení 
a nízkých finančních nákladů. Další výhodou je možnost sčítat zvěř 
v průběhu celého roku (Marques et al. 2001; Acevedo et al. 2008; 
Torres et al. 2015).
K jednomu z největších střetů mezi stavy spárkaté zvěře a zájmy les-
ního hospodaření dochází v  České republice tradičně v  Krušných 
horách. V roce 2015 byla Výzkumným ústavem lesního hospodářství 
a myslivosti v Krušných horách zpracována studie, která se v této ob-
lasti zabývala mysliveckým managementem. Stavy jelení zvěře byly 
v tomto dokumentu modelově stanoveny pomocí zpětného propočtu. 
Takto stanovená početnost jelení zvěře však vyvolala značný odpor 
řady uživatelů honiteb v dané  oblasti. Předkládaná práce směřuje 
k dalšímu popisu současného stavu. Klade si za cíl upřesnit výši po-
četnosti jelena evropského ve  vybraných honitbách Blatenský Vrch 
a Zlatý Kopec v západní části Krušných hor. Početnost byla stanovena 
pomocí metody sčítání hromádek trusu v  letech 2015 a 2016, vývoj 
početnosti populace v těchto dvou letech byl porovnán statistickými 
metodami. 

MATERIÁL A METODIKA
Za účelem stanovení početnosti jelení zvěře byly jako modelové území 
vybrány dvě honitby (Blatenský Vrch a Zlatý Kopec) v západní čás-
ti Krušných hor severně od města Horní Blatná. Obě honitby přímo 
sousedí s Německem. Přesnou lokalizaci zájmového území dokumen-
tuje obr. 1. Z  hlediska lesnického hospodaření spadají obě honitby 
do vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s. p. V honit-
bě Blatenský Vrch myslivecky hospodaří Lesy České republiky, s. p., 
honitba Zlatý Kopec je pronajatá. Toto modelové území bylo vybrá-
no v návaznosti na projekt „Populační ekologie jelení zvěře (Cervus 
elaphus L., 1758) v Krušných horách a v Labských pískovcích“, který 
je řešený Katedrou lesnické zoologie při Technické univerzitě v Drá-
žďanech ve spolupráci se Saskými státními lesy v letech 2016 až 2019. 
Námi vybraná oblast přímo navazuje na Výzkumnou oblast lesní sprá-
vy Neudorf (8,631 ha). 
Nadmořská výška honitby Blatenský Vrch se pohybuje v  rozme-
zí od  přibližně 750 m n. m. (vesnice Potůčky) do  1054 m n. m. (vr-
chol hory Rýžovna). Nadmořská výška honitby Zlatý Kopec se po-
hybuje v  rozmezí od  přibližně 650 m n. m. (údolí Zlatého potoka) 
do 1004 m n. m. (Tetřeví hora). Průměrná roční teplota širšího zájmo-
vého území lesní správy Horní Blatná dosahuje rozpětí od 2,7 ˚C (Klí-
novec) po 7 ˚C (údolí řeky Ohře). Průměrný roční úhrn srážek kolísá 
od 600 mm v jižní části po 1 200 mm v severní části zájmového území. 
Průměrná vegetační doba zde trvá 120 až 140 dní. Z hlediska dřevinné 
skladby vykazuje lesní správa Horní Blatná 85% zastoupení jehlična-
tých dřevin, a  to 76 % smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.), 5 % 
borovice lesní (Pinus sylvestris L.), ostatní jehličnany jsou zastoupeny 
4 %. Listnaté dřeviny jsou zastoupeny 15 %, ze 4 % je zastoupen buk 
lesní (Fagus sylvatica L.), bříza bradavičnatá (Betula pendula Roth) je 
zastoupena 3 %, ostatní listnáče jsou zastoupeny 8 % (LČR 2017).
Celková výměra honitby Blatenský Vrch je 4449 ha, z toho činí výměra 
zemědělské půdy 439 ha, výměra lesní půdy 3916 ha, výměra vodní 
plochy 17 ha a výměra ostatních pozemků 77 ha. Honitba Zlatý Kopec 
má celkovou výměru 1613 ha, z toho výměra zemědělské půdy tvoří 
31 ha, výměra lesní půdy 1556 ha, vodní plochy se nacházejí na výmě-
ře 1 ha a ostatní plochy představují 25 hektarů honitby. Z celkového 
hlediska je tedy možné obě zájmová území označit za  lesní honitby. 
Základní údaje o jarních kmenových stavech, plánu lovu a o skuteč-
ném lovu jelení zvěře ve vybraných honitbách pro roky 2015 a 2016 
předkládá tab. 1. 
Pro zjištění počtů celkové velikosti populace jelena evropského ve sta-
novené zájmové oblasti honiteb Blatenský Vrch a  Zlatý Kopec byla 
použita metoda počítání hromádek trusu na pruhových transektech 
podle Mayle et al. (1999). Počet jedinců na hektar se vypočítá podle 
následujícího vzorce:

kde:
 = počet hromádek trusu na hektar
 = množství hromádek trusu za den
 = průměrný počet dnů rozkladu jedné hromádky trusu.

Pro splnění základních podmínek této metody je potřebné napočítat 
alespoň 100 hromádek trusu od daného druhu zvěře. Množství trusu 
jelena evropského bylo stanoveno na 25 hromádek za den, průměrný 
počet dnů rozkladu jedné hromádky byl uvažován na 365 dnů (Mayle 
et al. 1999). Dalším předpokladem pro zajištění objektivity výsledků 
početnosti zvěře je vhodné umístění transektů napříč rozdílnými sta-
novišti (Putman et al. 2011). Zde jsou rozdílná stanoviště reprezen-
tována zejména různým stářím porostů, ve kterých bylo sčítání pro-
vedeno. Věk porostů, ve kterých byly umístěny jednotlivé transekty, je 
uveden v tab. 2.

𝑛𝑛𝑛𝑛(ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑
 

𝑛𝑛𝑛𝑛(ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎) 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝑑𝑑𝑑𝑑 
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Obr. 1. 
Lokalizace honiteb Blatenský Vrch a Zlatý Kopec. Šedá barva znázorňuje plochu lesních porostů na území České republiky
Fig. 1.
Localization of the hunting districts Blatenský Vrch and Zlatý Kopec. Distribution of forests within the Czech Republic is given in grey

Honitba/
Hunting district

Výměra/ 
Area

Rok/
Year JKS JKS/

100 ha
Plán lovu/ 

Hunting plan
Skutečný lov/
Actual hunting 

Blatenský Vrch
4449 ha 2015 60 1,3 90 88

2016 60 1,3 100 95

Zlatý Kopec
1613 ha 2015 18 1,1 44 44

2016 18 1,1 49 48

Poznámka: JKS jsou vztaženy k 31. 3. daného roku.
Note: JKS mean spring numbers of red deer, which were counted to 31. 3. in a given year.

Tab. 1. 
Základní údaje o počtech jelení zvěře ve vybraných honitbách
Basic information about red deer numbers in selected hunting districts

číslo transektu/transect number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

honitba/hunting district BV BV BV BV ZK BV BV ZK ZK ZK

věk porostu/age 20 40 110 80 30 20 40 100 30 60
nadm. výška/altitude 985 996 1005 960 995 960 930 820 845 945
počet/100 ha v roce 2015/
number per 100 ha in 2015 17,8 13,4 6,2 10,3 5,5 8,5 5,5 9,8 8,1 4,4

počet/100 ha v roce 2016/
number per 100 ha in 2016 15,3 12,1 9,9 7,7 5,6 14,2 3,3 3,7 15,2 2,2

číslo transektu/number of transect 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
honitba/hunting district BV ZK BV BV BV BV BV BV BV BV
věk porostu/age 100 70 10 30 10 50 60 20 90 30
nadm. výška/altitude 915 920 910 825 940 840 800 840 910 860
počet/100 ha v roce 2015/
number per 100 ha in 2015 7,4 11,4 31,8 0 12,1 6,6 2,2 7,7 4,2 10,7

počet/100 ha v roce 2016/
number per 100 ha in 2016 11,1 5,4 14,2 5,9 9,8 1,8 7,5 12,2 4,6 17,8

BV – Blatenský Vrch; ZK – Zlatý Kopec.
Note: Age = age of forest, where the single transects were established.

Tab. 2.
Počty jelení zvěře na jednotlivých transektech
Red deer density in individual transects
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Počet hromádek trusu byl v zájmové oblasti počítán na celkem dvaceti 
náhodně rozmístěných transektech, jeden transekt by měl reprezen-
tovat oblast o přibližné výměře 300 hektarů. Konkrétní transekty byly 
dlouhé 200 metrů o šíři 1 m, tedy celkem 200 m2, zaznamenáván byl 
počet hromádek trusu jelení zvěře a dále přibližný věk a druhové slo-
žení porostu. Transekty byly zaznamenávány do mapy, ze které byla 
následně podle vrstevnic odečtena nadmořská výška jednotlivých mě-
řených transektů.
Stavy zvěře byly zároveň zjištěny metodou zpětného propočtu. Tato 
metoda vychází ze stanovení celkového přírůstu na základě výše úlov-
ků, hodnoty jsou brány jako nejvěrohodnější údaje myslivecké statis-
tiky. Přírůst byl definován jako průměrný roční lov všech tříd jelení 
zvěře za poslední dva roky. Předpokladem využití tohoto postupu je 
konstantní výše lovu bez výrazných výkyvů, stejně tak jako reálné 
stavy zvěře v  honitbě. Druhým krokem je pak stanovení počtu laní 
potřebných pro zajištění stanoveného přírůstu jako Přírůst/Koeficient 
očekávané produkce (KOP stanoven na 0,8 dle vyhlášky č. 491/2002 
Sb.). Výpočet celkových stavů zvěře v honitbě pak vychází z teoretic-
kého předpokladu optimální struktury populace v kmenovém stavu 
40 % jelenů: 40 % laní a 20 % kolouchů. Celkový stav zvěře je vypo-
čten na základě znalosti počtu laní (Přírůst/KOP) a jejich zastoupení 
v populaci (předpoklad 40 %), tj. počet laní/40 × 100. Na základě níže 
uvedeného vzorce je tedy možné zpětně zjistit počet samic v honitbě 
a dopočítat samce a mláďata. Použité podklady potřebné pro výpočet 
vycházejí z vyhlášky č. 491/2002 Sb.

kde:
nf = počet samic v honitbě
nh = počet ulovených kusů 
KOP = koeficient očekávané produkce.

Statistické hodnocení rozdílů vývoje počtů zvěře v  jednotlivých ho-
nitbách a  následné porovnání hodnot zjištěných trusovou metodou 
v  letech 2015 a 2016 bylo zpracováno v software Statistica, verze 12 
(StatSoft, Tulsa). Z důvodu nesplnění podmínek normálního rozděle-

ní byl pro následné porovnání zvolen Kruskalův-Wallisův test. Srov-
nání počtů zvěře zjištěných metodou počítání hromádek trusu s hod-
notami získanými zpětným propočtem a s jarními kmenovými stavy 
byly hodnoceny analýzou variance. Všechny statistické hypotézy byly 
testovány na hladině významnosti alfa = 0,05.

VÝSLEDKY
Údaje o počtu zvěře pro jednotlivé měřené transekty předkládá tab. 2. 
Hustota jelení zvěře je uvedena pro jednotlivé roky 2015 a 2016 v počtech 
kusů na  plochu 100 hektarů. Průměrný počet jelena evropského 
v honitbě Blatenský Vrch činil v roce 2015 9,6 ks/100 ha (± 7,6; min 0; 
max 31,8), v roce 2016 pak 9,7 ks/100 ha (± 4,8; min 1,8; max 17,8). 
Průměrné počty jelena evropského v  honitbě Zlatý Kopec byly 
stanoveny v  roce 2015 na  7,8 ks/100 ha (±  2,9; min 4,4; max 11,4), 
v roce 2016 pak na 6,1 ks/100 ha (± 5,3; min 2,2; max 15,2). Rozdíly 
počtu jelení zvěře ve výše popsaných honitbách a v jednotlivých letech 
nebyly statisticky průkazné (Kruskal-Wallis chi-squared = 2,5143; df 
= 3; p value = 0,4727).
I přes neprokazatelné statistické hodnocení rozdílů jsou z krabicového 
grafu patrné nižší stavy početnosti jelení zvěře v honitbě Zlatý Kopec, 
a to v obou dokumentovaných letech (obr. 2). Počty jelena evropské-
ho, které byly stanoveny pomocí metody odvozující tento údaj podle 
početnosti trusových hromádek, několikanásobně překračují jarní 
kmenové stavy uvedené v tab. 1. I přes tento fakt nebyl ve sledovaných 
letech v honitbě Blatenský Vrch splněn plán lovu, v honitbě Zlatý Ko-
pec se plán lovu nepodařilo naplnit jen v roce 2016, a to pouze o jeden 
kus zvěře.
Statistické srovnání jarních kmenových stavů, stavů odvozených z vý-
počtů pomocí trusových hromádek a počtů zvěře zjištěných zpětným 
propočtem ukazuje obr. 3. Údaje jsou uváděny pro celou zájmovou ob-
last, tedy kumulativně pro honitby Blatenský Vrch a Zlatý Kopec, graf 
zobrazuje průměr hodnot za roky 2015 a 2016. Výsledky ukázaly sta- 
tisticky významné rozdíly mezi jarními kmenovými stavy (1,2  ks/ 
100 ha ± 0,1) v porovnání s ostatními vypočtenými hodnotami. Mezi 
počty zvěře stanovenými metodou zpětných propočtů (7,7 ks/100 ha 
± 1,5) a  počty stanovenými pomocí přepočtu hromádek trusu 
(8,3 ks/100 ha ± 1,7) nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly.

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ
KOP

*100 

 

Year 2015 Year 2016

Obr. 2. 
Krabicové grafy znázorňující vývoj počtů jelení zvěře v honitbách Blatenský Vrch (BV) a Zlatý Kopec (ZK) v letech 2015 a 2016
Fig. 2.
Box plots displays changes in red deer density in hunting districts Blatenský Vrch (BV) and Zlatý Kopec (ZK) in 2015 and 2016
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DISKUSE
Podobné výpočty velikosti populace byly na území Krušných hor pu-
blikovány v honitbách Jelení hora a Černý potok (Lesní správa Klášte-
rec, 15 km vzdušnou čarou od zájmového území popisovaného v této 
práci). V těchto honitbách bylo provedeno srovnání dvou metod za-
ložených na sčítání hromádek trusu, počty jelení zvěře byly stanove-
ny metodou čištěných ploch a dále metodou bez čištěných transektů, 
stejně jako při našem sčítání. Standardní metoda bez čištění transektu 
ukázala v honitbě Jelení hora 24 ± 23 ks jelení zvěře/100 ha, v honitbě 
Černý potok pak 8 ± 5 ks/100 ha. Pomocí metody čištěných transektů 
byly stavy jelení zvěře v dané oblasti stanoveny na 105 ± 88 ks/100 ha 
v honitbě Černý potok a na 77 ± 50 ks/100 ha v honitbě Jelení hora 
(Vala, Ernst 2011). Výsledné hodnoty početnosti jelena evropského 
bez čištění transektu jsou tedy rámcově srovnatelné s našimi výsledky, 
naopak hodnoty vypočtené na čištěných transektech jsou pravděpo-
dobně nadhodnocené. Tuto metodu je vhodné používat v  lokalitách 
s vysokou hustotou daného druhu zvěře, která je větší než 30 ks/100 ha 
(Mayle et al. 1999). 
Počty zvěře zjištěné metodou sčítání hromádek trusu je možné srov-
nat také s ostatními státy Evropy, ve kterých byla tato metoda použita. 
Hodnoty na sčítaných lokalitách byly ve srovnání s námi zjištěnými 
údaji často řádově větší. Příkladem je sčítání ve  Španělsku (19,51 ± 
3,19 ks/100 ha; Acevedo et al. 2008) nebo ve Velké Británii (14,5 ± 
11,25 ks/100 ha; Smart et al. 2004). Naproti tomu v Portugalsku byla 
populace jelenů stanovována ve dvou lokalitách, ve kterých byla po-
četnost jelena evropského v porovnání s námi zjištěnými hodnotami 
menší (5,81 ks/100 ha v  lokalitě Lombard National Hunting Area, 
1,34 ks/100 ha v lokalitě Serra de Montesinho; Torres et al. 2015).
Určení stavů vysoké zvěře, která je často popisována jako významný 
škůdce v lesních porostech (Heinze et al. 2011; Vacek Z. et al. 2013, 
2014; Vacek S. et al. 2015; Ambrož et al. 2015; Vacek Z. 2017), je jed-
ním z nejdůležitějších pilířů mysliveckého managementu (Buckland 
et al. 1996). Na základě těchto údajů je možné připravit odpovídající 
strategie řízení populací (Doerr et al. 2001), čímž lze snížit negativní 

dopad kopytníků nejenom na lesní porosty, ale také na další rostliny, 
který bývá způsoben neadekvátní populační hustotou (Heinze et al. 
2011). Negativní vliv jelenovitých může být následně umocněn další-
mi faktory, jako je zvýšená sněhová pokrývka, kvalita stanoviště, způ-
sob pěstování lesa a případně druhové složení lesních porostů (Gill 
1992). Samotný management spárkaté zvěře je pak vhodné realizovat 
na co největší výměře daného areálu, základem by měla být znalost ve-
likostí domovských okrsků daného druhu zvěře (Putman et al. 2011).
Riziko výraznějšího poškození lesních porostů typickými negativními 
projevy jelena evropského, tedy okus, ohryz a loupání, bývá označo-
váno za nižší při hustotě jelenovitých do 5 kusů zvěře na 100 hekta-
rů. Se zvyšující se hustotou riziko poškození porostů stoupá (Mayle 
et al. 1999). V případě údajů získaných v honitbách Blatenský Vrch 
(9,6 ± 7,6 ks/100 ha v roce 2015 a 9,7 ± 4,8 ks/100 ha v roce 2016) 
a Zlatý Kopec (7,8 ± 2,9 ks/100 ha v roce 2015 a 6,1 ± 5,3 ks/100 ha 
v  roce 2016) by se tedy dalo hovořit o  zvýšeném riziku poškození 
lesních porostů. Výrazné poškozování lesních porostů v  rámci celé 
České republiky dokumentuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
(ÚHÚL). Statistiky této instituce udávají ovlivnění zvěří u celkem 42 % 
jedinců v porostech I. věkové třídy (inventarizace dostupná pro rok 
2010). Se stoupajícím věkem porostu vykazované poškození postupně 
klesá (ÚHÚL 2017). S takto výrazným poškozováním lesních porostů 
přímo souvisí stoupající úlovky jelení zvěře. Ze srovnání dostupných 
dat úlovků jelena evropského v posledních dvaceti letech, tedy v roce 
1995 (16 873 ks za celou ČR) a v roce 2015 (23 978 ks za celou ČR), je 
možné v tomto období konstatovat nárůst na 180 % ze vstupní hod-
noty. Podobná situace je popisována pro naprostou většinu kopytníků 
(ČSÚ 2017).

ZÁVĚR
Výsledky předkládané práce dokumentují vývoj stavů jelení zvěře 
v  zájmovém území západní části Krušných hor. Stanovené hodnoty 
popisují vývoj početnosti jelena evropského v letech 2015–2016, kdy 
nedošlo ve vybraných honitbách ke statisticky prokazatelným rozdí-

Obr. 3. 
Počty zvěře stanovené různými metodami v období 2015 až 2016 
Fig. 3.
Number of red deer individuals determined by different methods in the period of 2015–2016
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lům ve zjištěných počtech zvěře. Stanovení počtů jelena evropského 
dává rámcovou představu o reálném stavu a tyto údaje by měly dále 
sloužit jako podklad pro myslivecký management. Mezi stanovením 
počtů zvěře, vycházejícího z počtu trusových hromádek, a počtů sta-
novených ze zpětných propočtů nebyly za celou oblast zjištěny statis-
ticky významné rozdíly.
 Zjištěná početnost byla vždy vyšší než 5 kusů jelena evropského 
na plochu 100 hektarů, což odpovídá zvýšenému riziku vzniku škod 
zvěří na lesních porostech. S tímto stavem korespondují také výsled-
ky inventarizace škod zvěří na lese. Tyto statistiky jsou zpracovávané 
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, který popisuje škody zvěří 
jako závažný problém lesního hospodářství. Přesto, že v uvedené práci 
byly monitorovány pouze dvě honitby o celkové výměře 6062 ha, je 
nutno konstatovat, že získaná data charakterizují podstatně větší úze-
mí v závislosti na velikosti domovských okrsků a migracích jelení zvě-
ře. Tyto souvislosti by měly být brány v úvahu při plánování myslivec-
kého managementu, který by měl ideálně zahrnovat území přesahující 
hranice jednotlivých honiteb.

Poděkování:
Příspěvek vznikl v rámci poradenské činnosti poskytované Minister-
stvem zemědělství České republiky. 
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ESTIMATION OF RED DEER DENSITY IN THE WEST PART OF THE ORE MTS. (CZECH REPUBLIC)

SUMMARY

In the last decades, there have been significant changes in the European landscape, mostly increased intensification of agriculture and rise in 
intensity use of land. With these changes and increasing demand there has been growth in agricultural production. Different species living in 
open landscape reacted to these changes with various population dynamics. Vast majority of small game species declined in numbers, however 
most big mammals (ungulates) populations are on the rise. Among those species is the red deer (Cervus elaphus) and with increasing numbers, 
there is also increased impact of deer on forest ecosystems.

These changes in red deer numbers should be followed by reaction in deer management, which is based upon relatively accurate assessment of 
individual species game numbers. Game numbers can be for example established by fecal pellet group counting method, which was used in our 
experiment. Assessed numbers were then compared to numbers obtained by backward calculation method and with JKS numbers.

Game densities were assessed in hunting districts Blatenský Vrch (BV) and Zlatý Kopec (ZK) in western part of the Ore Mts. (Fig. 1.). The fecal 
pellet group counting method on strip transects according to Mayle et al. (1999) was used to assess numbers of red deer in the areas of focus. The 
transects were one meter wide and 200 meters long, so each transect covered area of 200 m2. Data about individual transects are documented in 
Tab. 2. Obtained data were then compared to the red deer numbers assessed by backward counting method. This method counts game numbers 
by assessing the overall increase based on the numbers of shot deer. Statistical evaluation of differences of game numbers gathered by pellet 
group counting method in the years 2015 and 2016 was conducted with the software Statistica, version 12 (StatSoft, Tulsa) using Kruskal-Wallis 
test. Comparison of game numbers established by fecal pellet group counting with numbers gathered by backward counting method and JKS 
was processed using analysis of variance.

Average number of red deer in the Blatenský Vrch hunting district established by the pellet group counting method were 9.6 indd per 100 
ha (± 7.6; min 0; max 31.8) in 2015, and 9.7 indd per 100 ha (± 4.8; min 1.8; max 17.8) in 2016. The average number of red deer in the Zlatý 
Kopec hunting district was assessed to be 7.8 indd per 100 ha (± 2.9; min 4.4; max 11.4) in 2015, and 6.1 indd per 100 ha (± 5.3; min 2.2; max 
15.2) in 2016. Comparison can be found in Fig. 2. Between the hunting districts and the individual years there were no statistically significant 
differences. Numbers of deer gathered by pellet group counting method were then compared to data gathered by backward counting method 
and JKS. These numbers were then summed up for the whole interest area for the years 2015 and 2016. Statistically significant differences and 
the complete numbers of deer can be found in Fig. 3.

Similar assessment of deer numbers was conducted in two other places in the Ore Mts., in hunting districts Jelení hora and Černý potok, about 
15 km far from our area of interest. Comparable method was used to count pellet groups on established transects, and the number of red deer 
in Jelení hora was assessed at 24 ± 23 indd per 100 ha, and 8 ± 5 indd per 100 ha in Černý potok. The resulting numbers in the given area are 
generally comparable with our results. The risk of significant damage to forests with typical negative effects of red deer is established to be lower 
with deer density up to 5 indd per hectare. With increasing deer density, there is a higher risk of forest damage.

Assessed numbers give general idea about real quantity of red deer in the area. This data should be used as a base for planning of hunting 
management. Although only two hunting districts (altogether 6,062 ha) were monitored, it is important to state that gathered data characterize 
much larger area based on home range and migration of red deer.

Zasláno/Received: 02. 08. 2017

Přijato do tisku/Accepted: 06. 11. 2017


	Cukor

