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ÚVODÚVOD

Chov jelence b loocasého v podmínkách eské republiky bylChov jelence b loocasého v podmínkách eské republiky byl 
a je stále diskutovaným tématem. Zájem o chov tohoto druhu zv ea je stále diskutovaným tématem. Zájem o chov tohoto druhu zv e
byl podporován zkušenostmi, že jelenec p sobí minimální škody nabyl podporován zkušenostmi, že jelenec p sobí minimální škody na 
lesních porostech a prakticky nikdy nebyly zjišt ny škody p sobenélesních porostech a prakticky nikdy nebyly zjišt ny škody p sobené
ohryzem nebo loupáním k ry (nap .ohryzem nebo loupáním k ry (nap . HUSÁKHUSÁK et al. 1986, et al. 1986, MA ÍK 1991,MA ÍK 1991, 
1999, VACH1999, VACH 1997). Výsledky ze Severní Ameriky, odkud tento druh 1997). Výsledky ze Severní Ameriky, odkud tento druh 
pochází, však dokazují, že p i vyšší popula ní hustot je jeho vliv napochází, však dokazují, že p i vyšší popula ní hustot  je jeho vliv na 
lesní ekosystémy také zna n negativní (nap .lesní ekosystémy také zna n  negativní (nap . ANDERSONE, KATZ 1993,ANDERSONE, KATZ 1993, 
AUGUSTINE, FRELICH 1998, GARROTAUGUSTINE, FRELICH 1998, GARROT et al. 1993). V 70. a 80. letech minu- et al. 1993). V 70. a 80. letech minu-
lého století, kdy se do mnoha honiteb R zavád ly nep vodní druhylého století, kdy se do mnoha honiteb R zavád ly nep vodní druhy 
spárkaté zv e (dan k evropský a muflon), byl pro výše uvedené kladyspárkaté zv e (dan k evropský a mufl on), byl pro výše uvedené klady 
zájem o rozší ení p edevším jelence b loocasého. Stávající populacezájem o rozší ení p edevším jelence b loocasého. Stávající populace 
jelence žijícího v eských zemích nebyla však tak po etná, a protojelence žijícího v eských zemích nebyla však tak po etná, a proto 
nemohla pokrýt poptávku po tomto nep vodním druhu zv e, který senemohla pokrýt poptávku po tomto nep vodním druhu zv e, který se 
jevil ve vztahu ke škodám na lese jako druh tém indiferentní.jevil ve vztahu ke škodám na lese jako druh tém  indiferentní.

Rozší ení jelence b loocasého ztroskotalo na nedostatku jedincRozší ení jelence b loocasého ztroskotalo na nedostatku jedinc
pot ebných pro introdukci do nových lokalit v rámci eské republiky.pot ebných pro introdukci do nových lokalit v rámci eské republiky. 
Jedinou oblastí chovu jelence, odkud se mohl genofond pro introdukciJedinou oblastí chovu jelence, odkud se mohl genofond pro introdukci 
použít, byla populace v brdských lesích. Ta, a koliv m la dlouhou his-použít, byla populace v brdských lesích. Ta, a koliv m la dlouhou his-
torii chovu, vykazovala zna né kolísání reprodukce, které vedlo až ketorii chovu, vykazovala zna né kolísání reprodukce, které vedlo až ke 
stagnaci populace (stagnaci populace (MA ÍK 1991, 1999, HEROLDOVÁ, HOMOLKAMA ÍK 1991, 1999, HEROLDOVÁ, HOMOLKA 1998). 1998). 

Adaptabilita jelenc k danému prost edí byla v minulosti popiso-Adaptabilita jelenc  k danému prost edí byla v minulosti popiso-
vána jako ur itá p ednost jelence. Nep íliš staré zkušenosti a zejménavána jako ur itá p ednost jelence. Nep íliš staré zkušenosti a zejména 
sou asné poznatky p ináší mnoho nových pohled na chování jelenc ,sou asné poznatky p ináší mnoho nových pohled  na chování jelenc ,
kte í se dokáží velmi rychle p izp sobit danému prost edí, ale jen zakte í se dokáží velmi rychle p izp sobit danému prost edí, ale jen za 

podmínky dostate né potravní nabídky. Pokud není dostatek potravy,podmínky dostate né potravní nabídky. Pokud není dostatek potravy, 
adaptabilita je zna n omezena a má p ímou odezvu v reprodukciadaptabilita je zna n  omezena a má p ímou odezvu v reprodukci 
druhu. V lidnatých státech Severní Ameriky, kde se rozvinula výraz-druhu. V lidnatých státech Severní Ameriky, kde se rozvinula výraz-
n aktivita lov ka v prost edí, které jelenci obývají, byl pozorovánn  aktivita lov ka v prost edí, které jelenci obývají, byl pozorován 
pokles reprodukce a následn i zmenšování popula ní hustoty (nap .pokles reprodukce a následn  i zmenšování popula ní hustoty (nap .
JOHNSJOHNS et al. 1977, et al. 1977, HAYNE 1984, SWIHARTHAYNE 1984, SWIHART et al. 1998). Chov jelenc na et al. 1998). Chov jelenc  na 
farmách a oborách byl ov ován v USA i na Novém Zéland zejmé-farmách a oborách byl ov ován v USA i na Novém Zéland  zejmé-
na za ú elem najít ideální program výživy a prov it všechny fakto-na za ú elem najít ideální program výživy a prov it všechny fakto-
ry p sobící na reproduk ní dynamiku (nap .ry p sobící na reproduk ní dynamiku (nap . HAYNEHAYNE 1984). V záv ru 1984). V záv ru
pokus bylo jednozna n zjišt no, že chov jelenc s jinými druhypokus  bylo jednozna n  zjišt no, že chov jelenc  s jinými druhy 
jelenovitých, by je jejich potravní nika odlišná, není možný a jele-jelenovitých, by  je jejich potravní nika odlišná, není možný a jele-
nec je druhem, který t mto podmínkám ustupuje sníženou reprodukcínec je druhem, který t mto podmínkám ustupuje sníženou reprodukcí 
a vysokou mortalitou kolouch . V jižním Finsku však populace jelen-a vysokou mortalitou kolouch . V jižním Finsku však populace jelen-
ce b loocasého prosperuje v kontaktu se vzr stajícím po tem jak los ,ce b loocasého prosperuje v kontaktu se vzr stajícím po tem jak los ,
tak i srn í zv e (tak i srn í zv e (KAIRIKKO, RUOLAKAIRIKKO, RUOLA 2005). 2005).

Chov jelence b loocasého v eské republiceChov jelence b loocasého v eské republice
Protože chov jelence v eských zemích má více než 150letou his-Protože chov jelence v eských zemích má více než 150letou his-

torii, je pro zevrubnou studii reprodukce tohoto druhu nutný rozbortorii, je pro zevrubnou studii reprodukce tohoto druhu nutný rozbor 
chovu od po átku první introdukce.chovu od po átku první introdukce. 

Záznamy o vysazení jelence b loocasého v eských zemích jsouZáznamy o vysazení jelence b loocasého v eských zemích jsou 
zna n nejasné. Pravd podobn první import se uskute nil v druhézna n  nejasné. Pravd podobn  první import se uskute nil v druhé 
polovin 19. století.polovin  19. století. KOKEŠ (1970), LUDVÍKKOKEŠ (1970), LUDVÍK (1979) a (1979) a ŠVARCŠVARC (1981) (1981) 
konstatují, že jelenci byli nejprve vypušt ni v obo e Opo no v rocekonstatují, že jelenci byli nejprve vypušt ni v obo e Opo no v roce 
1884 a teprve odsud byli po neúsp šném chovu p evezeni v roce 18931884 a teprve odsud byli po neúsp šném chovu p evezeni v roce 1893 
na Dob íšsko do obory Královská stolice. Naproti tomuna Dob íšsko do obory Královská stolice. Naproti tomu MA ÍKMA ÍK (1991) (1991) 
datuje za átky chovu jelence v dob íšské obo e již do 40. let 19. sto-datuje za átky chovu jelence v dob íšské obo e již do 40. let 19. sto-
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ABSTRACT

White-tailed deer is bred on the territory of the Czech Republic more than 150 years. Th e fi rst successful introduction was recorded in 1853. 
Th e most of breeding herds is kept in game preserves, but aft er the 1920s, small populations have occurred also in free range. Development of 
population dynamics of this game species was monitored in the game preserve of Hůrky (College of Forestry of Bedřich Schwarzenberg in Písek) 
in years 1991 – 2007. Th e average number of bred herd was 12.5 (3 – 20) pieces. Sum total, gender of individuals, number and gender of natal 
calves and death were monitored. Population growth was evaluated in terms of all of bred herd, and population growth of calves was separately 
evaluated as an average year-on-year chance of abundance. Natality was expressed as a rate of born calves and does in population. Population 
growth of the population is obvious in the fi gure 2, population growth of calves is evident in the fi gure 3. In both cases increasing trend was not 
proved, although absolute abundance gently increased in the period under consideration (table 1). Stagnant trend was interrupted only for a short 
term – always aft er game preserve extension (see Methodology). Th e main reasons of population stagnation were evidently low average natality 
0.51 (0.13 – 1.00), high calf mortality 25.2 % (0 – 75 %) and low ratio increment 0.41 (0,13 – 1,00). Low reproduction is more distinct in this 
intensive breeding.
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letí aletí a SVATOŠSVATOŠ (1983) do roku 1853. Postupn byli do dob íšské obory (1983) do roku 1853. Postupn  byli do dob íšské obory 
importováni další jedinci. Ve 20. letech 20. století se po zrušení oboryimportováni další jedinci. Ve 20. letech 20. století se po zrušení obory 
jelenci rozší ili do volnosti. Reprodukce byla z po átku velmi nad j-jelenci rozší ili do volnosti. Reprodukce byla z po átku velmi nad j-
ná a tak postupn osidlovali nové lokality P íbramska a Rožmitálska.ná a tak postupn  osidlovali nové lokality P íbramska a Rožmitálska. 
Krom opo enského a dob íšského panství byli v první polovin 20.Krom  opo enského a dob íšského panství byli v první polovin  20. 
století jelenci krátkodob chováni i na velkostatku Orlík nad Vlta-století jelenci krátkodob  chováni i na velkostatku Orlík nad Vlta-
vou (Kv tov, obora Annínský dv r, Šerkovská obora), v Žehušicích,vou (Kv tov, obora Annínský dv r, Šerkovská obora), v Žehušicích, 
v Merklínské obo e na Plze sku a též na n kolika místech na Moravv Merklínské obo e na Plze sku a též na n kolika místech na Morav
(Byst ice pod Hostýnem, Kunštát na Morav , Tel , Studená, Kunžak,(Byst ice pod Hostýnem, Kunštát na Morav , Tel , Studená, Kunžak, 
Veselí ko, Holešov). Žádný z t chto chov však nem l pokra ováníVeselí ko, Holešov). Žádný z t chto chov  však nem l pokra ování
((KOKEŠ 1970, HOŠEKKOKEŠ 1970, HOŠEK 1983). 1983). Nov ji byla v echách založena podkrko-Nov ji byla v echách založena podkrko-
nošská populace v roce 1965 v obo e Holovousy. Z ní jelenci rovn žnošská populace v roce 1965 v obo e Holovousy. Z ní jelenci rovn ž
pronikli do volné p írody a to v roce 1973 (pronikli do volné p írody a to v roce 1973 (ŠVARCŠVARC 1981) nebo 1975 1981) nebo 1975 
((ŠVARC, HROMASŠVARC, HROMAS 1978) a rozší ili se až do oblasti Ho icka. V rámci 1978) a rozší ili se až do oblasti Ho icka. V rámci 
zazv ování region se jelenec za al chovat v roce 1989 také v Posá-zazv ování region  se jelenec za al chovat v roce 1989 také v Posá-
zaví (P estavlky), v roce 1994 však po poškození obory i zde unikl dozaví (P estavlky), v roce 1994 však po poškození obory i zde unikl do 
volnosti (volnosti (AND RA, HANZALAND RA, HANZAL 1995). Na Moravu byl jelenec op tovn 1995). Na Moravu byl jelenec op tovn
dovezen v roce 1985 (dovezen v roce 1985 (ŠIMEKŠIMEK 1994), nejprve do obory Jasenná a poz- 1994), nejprve do obory Jasenná a poz-
d ji i do dalších chovných za ízení. Na Zlínsku se dostal do volnýchd ji i do dalších chovných za ízení. Na Zlínsku se dostal do volných 
honiteb v roce 1991, na Prost jovsku a v Miloticích o dva roky pozd jihoniteb v roce 1991, na Prost jovsku a v Miloticích o dva roky pozd ji
((AND RA, HANZALAND RA, HANZAL 1995). 1995).

Ob starší eské populace (brdská a východo eská) jsou odvo-Ob  starší eské populace (brdská a východo eská) jsou odvo-
zovány od nominálního poddruhuzovány od nominálního poddruhu Odocoileus virginianus virginia-Odocoileus virginianus virginia-
nus.nus. To je však v rozporu s tím, že první importy zajiš ované firmou To je však v rozporu s tím, že první importy zajiš ované fi rmou 
Hagenbeck pocházely údajn z Kanady (Hagenbeck pocházely údajn  z Kanady (LUDVÍKLUDVÍK 1979). Novodobé 1979). Novodobé 
importy pocházející z Finska jsou ozna ovány za severský poddruhimporty pocházející z Finska jsou ozna ovány za severský poddruh 
Odocoileus virginianus borealis.Odocoileus virginianus borealis. Skute ností však z stává, že podrob-Skute ností však z stává, že podrob-
ná genetická analýza našich populací dosud provedena nebyla.ná genetická analýza našich populací dosud provedena nebyla.

V sou asné dob žijí jelenci v echách na P íbramsku, Plze skuV sou asné dob  žijí jelenci v echách na P íbramsku, Plze sku
a Berounsku. P evážná ást populace obývá lokality Dob íšska: Obo-a Berounsku. P evážná ást populace obývá lokality Dob íšska: Obo-
ra, Hluboš, Plešivec, H ebeny, Rochoty, Voznice, Kytín a Skalka. Tytora, Hluboš, Plešivec, H ebeny, Rochoty, Voznice, Kytín a Skalka. Tyto 
lokality jsou souvislým územím brdského masivu od ernolic a itkylokality jsou souvislým územím brdského masivu od ernolic a itky
až po B štín, Lhotku, Venkov a Hluboš. Z tohoto území migrují jelen-až po B štín, Lhotku, Venkov a Hluboš. Z tohoto území migrují jelen-
ci do prostoru Jinc , do Kozích hor a Voznice. Menší populace obý-ci do prostoru Jinc , do Kozích hor a Voznice. Menší populace obý-
vá území u Rožmitálu, Hutí, Vacíkova, Roželova, Spáleného Po í í,vá území u Rožmitálu, Hutí, Vacíkova, Roželova, Spáleného Po í í,
Mirošova, Starého Smolivce. Nejmenší populace obývá oblast OrlickéMirošova, Starého Smolivce. Nejmenší populace obývá oblast Orlické 
údolní nádrže (Zbenice, Lavi ky a Smolotely). Po etní stav populaceúdolní nádrže (Zbenice, Lavi ky a Smolotely). Po etní stav populace 
v R znázor uje obrázek 1.v R znázor uje obrázek 1.

Reprodukce jelence b loocaséhoReprodukce jelence b loocasého
V ad stát Severní Ameriky i ve Finsku, kde žijí po etné popu-V ad  stát  Severní Ameriky i ve Finsku, kde žijí po etné popu-

lace, jsou kladena laní obvykle dvoj ata, výjime n i troj ata. Koefi-lace, jsou kladena laní obvykle dvoj ata, výjime n  i troj ata. Koefi -

cient produkce, resp. po et narozených kolouch na jednu la , kte í secient produkce, resp. po et narozených kolouch  na jednu la , kte í se 
dožijí jednoho roku života, je v pr m ru 1,6 (nap .dožijí jednoho roku života, je v pr m ru 1,6 (nap . HAYNE 1984, BOJO-HAYNE 1984, BOJO-
VIC, HALLS 1984, PULLIAINEN, SULKAVA 1986, SMITH 1991, KAIRIKKO,VIC, HALLS 1984, PULLIAINEN, SULKAVA 1986,  SMITH 1991, KAIRIKKO,
RUOLARUOLA 2005). V R je reprodukce na jednu la nižší: jeden, nanejvýše 2005). V R je reprodukce na jednu la  nižší: jeden, nanejvýše 
dva kolouši, ale následná mortalita je zna n vysoká a proto koefi-dva kolouši, ale následná mortalita je zna n  vysoká a proto koefi -
cient produkce je v pr m ru 0,4. S nejv tší pravd podobností to souvi-cient produkce je v pr m ru 0,4. S nejv tší pravd podobností to souvi-
sí s úživností prost edí, zna nou mezidruhovou prostorovou i potravnísí s úživností prost edí, zna nou mezidruhovou prostorovou i potravní 
konkurencí, která je v dob íšské i p íbramské oblasti prezentovanákonkurencí, která je v dob íšské i p íbramské oblasti prezentovaná 
jelenem lesním, da kem evropským, muflonem a ernou zv í (jelenem lesním, da kem evropským, mufl onem a ernou zv í (BAR-BAR-
TOŠTOŠ et al. 1997, 1998, 1999). Významným vn jším faktorem, kterýet al. 1997, 1998, 1999). Významným vn jším faktorem, který 
negativn p sobí na populaci jelenc , je stoupající trend rekrea níhonegativn  p sobí na populaci jelenc , je stoupající trend rekrea ního
tlaku, který je v dané oblasti motivován velmi dobrou dostupností protlaku, který je v dané oblasti motivován velmi dobrou dostupností pro 
všechny typy rekreace velkých m stských aglomerací (Praha, P í-všechny typy rekreace velkých m stských aglomerací (Praha, P í-
bram, Plze , Beroun).bram, Plze , Beroun).

Pom r pohlaví narozených kolouch jelence je v literatu e uvád nPom r pohlaví narozených kolouch  jelence je v literatu e uvád n
v obdobném pom ru, jako u ostatních jelenovitých 1 : 1. V USA bylov obdobném pom ru, jako u ostatních jelenovitých 1 : 1. V USA bylo 
zjišt no, že p i nedostatku potravy se rodí více jedinc sam ího pohla-zjišt no, že p i nedostatku potravy se rodí více jedinc  sam ího pohla-
ví. Naopak v oblastech s potravní nabídkou velmi dobrou kladou lanví. Naopak v oblastech s potravní nabídkou velmi dobrou kladou lan
v tší po et kolouch sami ího pohlaví.v tší po et kolouch  sami ího pohlaví.

P í iny kolísání po etnosti jedinc v eské populaci jelenc bylyP í iny kolísání po etnosti jedinc  v eské populaci jelenc  byly 
proto p edm tem n kolika rozbor (nap .proto p edm tem n kolika rozbor  (nap . HUSÁKHUSÁK et al. 1986, et al. 1986, MA ÍKMA ÍK

1991, 1999, BARTOŠ1991, 1999, BARTOŠ et al. 1997, 1998, 1999). P estože byly monito- et al. 1997, 1998, 1999). P estože byly monito-
rovány vn jší i vnit ní faktory p sobící na populaci jelenc , nebylyrovány vn jší i vnit ní faktory p sobící na populaci jelenc , nebyly 
záv ry jednozna né a opat ení nep ineslo tém nic progresivního dozáv ry jednozna né a opat ení nep ineslo tém  nic progresivního do 
managementu chovu.managementu chovu.

Problematika nedostate né reprodukce jelence v brdských honit-Problematika nedostate né reprodukce jelence v brdských honit-
bách byla p í inou hledání lepších chovatelských podmínek a protobách byla p í inou hledání lepších chovatelských podmínek a proto 
byla velká ást populace z volnosti odchytána a uzav ena do oborybyla velká ást populace z volnosti odchytána a uzav ena do obory 
Aglaja (1981) u Dob íšeAglaja (1981) u Dob íše,, spole n s da kem evropským. Následné spole n  s da kem evropským. Následné 
výsledky a zkušenosti potvrdily, že oborní chov jelenc problémyvýsledky a zkušenosti potvrdily, že oborní chov jelenc  problémy 
nedostate né reprodukce nevy ešil, ale zhoršil. Proto byla metodikanedostate né reprodukce nevy ešil, ale zhoršil. Proto byla metodika 
chovu jelence odzkoušena i v obo e H rka. Výsledky z této oborychovu jelence odzkoušena i v obo e H rka. Výsledky z této obory 
jsme zpracovali v p edkládaném lánku.jsme zpracovali v p edkládaném lánku.

MATERIÁL A METODIKAMATERIÁL A METODIKA

Vývoj popula ní dynamiky jelence b loocasého byl sledovánVývoj popula ní dynamiky jelence b loocasého byl sledován 
v letech 1991 – 2007 v ob rce H rky, která náleží Vyšší odborné školev letech 1991 – 2007 v ob rce H rky, která náleží Vyšší odborné škole 
lesnické Bed icha Schwarzenberga v Písku. V pr b hu sledování bylalesnické Bed icha Schwarzenberga v Písku. V pr b hu sledování byla 
u této ob rky dvakrát zv tšena její rozloha: v roce 1995 z 1,5 ha nau této ob rky dvakrát zv tšena její rozloha: v roce 1995 z 1,5 ha na 
5 ha a v roce 2002 na 12 ha. Pr m rná velikost chovného stáda byla5 ha a v roce 2002 na 12 ha. Pr m rná velikost chovného stáda byla 
12,5 (3 – 20) kus . Z chovu nebyli odstra ováni žádní jedinci, s výjim-12,5 (3 – 20) kus . Z chovu nebyli odstra ováni žádní jedinci, s výjim-

kou jelenc (samc ), kte í vykazovali poran ní, nebokou jelenc  (samc ), kte í vykazovali poran ní, nebo 
byli starší 8 let a byli mladšími jedinci vytla ováni nabyli starší 8 let a byli mladšími jedinci vytla ováni na 
periferii obývaného prostoru mikropopulací. V letnímperiferii obývaného prostoru mikropopulací. V letním 
období byli jelenci p ikrmováni letorosty d evin a ke ,období byli jelenci p ikrmováni letorosty d evin a ke ,
maliníkem a jadrným krmivem. V zimním období bylymaliníkem a jadrným krmivem. V zimním období byly 
p edkládány zvýšené dávky jadrného krmiva, objemnép edkládány zvýšené dávky jadrného krmiva, objemné 
krmivo bylo podáváno v podob senáže a p ikrmováníkrmivo bylo podáváno v podob  senáže a p ikrmování
bylo rozší eno i o dužnatá krmiva.bylo rozší eno i o dužnatá krmiva. 

U populace byl sledován celkový po et a pohlavíU populace byl sledován celkový po et a pohlaví 
jedinc , po et a pohlaví narozených kolouch a úhyn.jedinc , po et a pohlaví narozených kolouch  a úhyn. 
Popula ní r st byl hodnocen jak u celé chované sku-Popula ní r st byl hodnocen jak u celé chované sku-
piny, tak samostatn i u kolouch jako pom rná mezi-piny, tak samostatn  i u kolouch  jako pom rná mezi-
ro ní zm na po etnosti (nro ní zm na po etnosti (nrr : n : nr-1r-1, kde, n, kde, nrr je po etnostje po etnost
v daném roce, nv daném roce, nr-1r-1 po etnost v roce p edcházejícím).po etnost v roce p edcházejícím).
Natalita byla vyjád ena pom rem narozených kolou-Natalita byla vyjád ena pom rem narozených kolou-
ch a laní v populaci.ch  a laní v populaci.
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VÝSLEDKY A DISKUSEVÝSLEDKY A DISKUSE

Popula ní r st populace je patrný z obrázku 2, popula ní r stPopula ní r st populace je patrný z obrázku 2, popula ní r st
kolouch pak z obrázku 3. V obou p ípadech nebyl prokázán vzr s-kolouch  pak z obrázku 3. V obou p ípadech nebyl prokázán vzr s-
tající trend, a koliv absolutní po etnost ve sledovaném období mír-tající trend, a koliv absolutní po etnost ve sledovaném období mír-
n vzr stala (tab. 1). Na celkovou stagnaci populace nem la vliv anin  vzr stala (tab. 1). Na celkovou stagnaci populace nem la vliv ani 
zm na podmínek chovu, resp. postupné zv tšování chovné ob rky.zm na podmínek chovu, resp. postupné zv tšování chovné ob rky. 
Stagnující trend byl p erušován pouze krátkodob a to vždy v letechStagnující trend byl p erušován pouze krátkodob  a to vždy v letech 
po zv tšení ob rky, v které byli jelenci chováni (viz Metodika). V tétopo zv tšení ob rky, v které byli jelenci chováni (viz Metodika). V této 
dob došlo k ur itému r stu populace, d íve nebo pozd ji však vždydob  došlo k ur itému r stu populace, d íve nebo pozd ji však vždy 
došlo k op tovnému poklesu. Hlavním d vodem stagnace populacedošlo k op tovnému poklesu. Hlavním d vodem stagnace populace 
byla patrn nízká pr m rná natalita 0,51 (0,13 – 1,00), vysoká mor-byla patrn  nízká pr m rná natalita 0,51 (0,13 – 1,00), vysoká mor-
talita kolouch 25,2 % (0 – 75 %) i nízký koeficient p ír stku 0,41talita kolouch  25,2 % (0 – 75 %) i nízký koefi cient p ír stku 0,41 
(0,13 – 1,00).(0,13 – 1,00).

Podle známých výsledk z intenzivních chov jelenc v Texasu sePodle známých výsledk  z intenzivních chov  jelenc  v Texasu se 
poda ilo ízeným programem výživy eliminovat problémy reprodukcepoda ilo ízeným programem výživy eliminovat problémy reprodukce 
u chovaných populací v oborách, p ípadn na farmách (u chovaných populací v oborách, p ípadn  na farmách (HAYNE 1984,HAYNE 1984, 
WOODSWOODS et al. 2004). Zde se poda ilo texaským chovatel m sestavit et al. 2004). Zde se poda ilo texaským chovatel m sestavit 
takový program výživy pro jelence, že se d ív jší vnitrodruhový tlaktakový program výživy pro jelence, že se d ív jší vnitrodruhový tlak 
v populaci provázený agresivitou dominantních jedinc poda ilo eli-v populaci provázený agresivitou dominantních jedinc  poda ilo eli-
minovat na minimum, aniž by se zv tšovala plocha obory nebo zmen-minovat na minimum, aniž by se zv tšovala plocha obory nebo zmen-
šovala popula ní hustota na téže ploše. Vnitrodruhový tlak se nezvýšilšovala popula ní hustota na téže ploše. Vnitrodruhový tlak se nezvýšil 
ani p ed obdobím íje a v íji. Podle t chto výsledk lze p edpokládat,ani p ed obdobím íje a v íji. Podle t chto výsledk  lze p edpokládat,

že vnitrodruhový tlak v oborách vznikal p i zvyšování po tu jedincže vnitrodruhový tlak v oborách vznikal p i zvyšování po tu jedinc
na dané ploše, kde se úm rn s po tem jelenc zmenšovalo množstvína dané ploše, kde se úm rn  s po tem jelenc  zmenšovalo množství 
disponibilní potravní nabídky. P ikrmováním energeticky a minerálndisponibilní potravní nabídky. P ikrmováním energeticky a mineráln
bohatými krmivy se sanovaly tém všechny potravní nároky a zvbohatými krmivy se sanovaly tém  všechny potravní nároky a zv
žila ve velkých koncentracích na pom rn malé ploše bez projevužila ve velkých koncentracích na pom rn  malé ploše bez projevu 
stresu a agresivity. Výsledkem odbourání sociálního stresu v populacistresu a agresivity. Výsledkem odbourání sociálního stresu v populaci 
se každoro n rodili kolouši v tém rovnovážném pom ru pohlaví.se každoro n  rodili kolouši v tém  rovnovážném pom ru pohlaví. 
Koeficient p ír stu na jednu la byl 1,62. To se v našich chovech nepo-Koefi cient p ír stu na jednu la  byl 1,62. To se v našich chovech nepo-
da ilo nikdyda ilo nikdy,, ani p i té nejlepší pé i, která vycházela ze zavedených ani p i té nejlepší pé i, která vycházela ze zavedených 
chovatelských metod 70. let minulého století.chovatelských metod 70. let minulého století.

Texaské zkušenosti jsou založeny z 60 % na p edkládání pr -Texaské zkušenosti jsou založeny z 60 % na p edkládání pr -
myslov upravovaných krmiv v prom nách kvantity a složení podlemyslov  upravovaných krmiv v prom nách kvantity a složení podle 
ro ních období. Zbývající sou ástí programu výživy jsou p irozenáro ních období. Zbývající sou ástí programu výživy jsou p irozená
pastva a p edkládání neupravovaných sou ástí potravního spektrapastva a p edkládání neupravovaných sou ástí potravního spektra 
(mrkev, ovoce, plody d evin a ke , zelená a sušená letnina z listna-(mrkev, ovoce, plody d evin a ke , zelená a sušená letnina z listna-
tých d evin a trvalých rostlin).tých d evin a trvalých rostlin).

Naše zkušenosti z obory H rky, by jsou ve srovnání s texaský-Naše zkušenosti z obory H rky, by  jsou ve srovnání s texaský-
mi zkušenostmi velmi krátkodobé a jsou testovány na mikropopulaci,mi zkušenostmi velmi krátkodobé a jsou testovány na mikropopulaci, 
ukázaly, že skladba potravy co do množství, pestrosti a sezonní druho-ukázaly, že skladba potravy co do množství, pestrosti a sezonní druho-
vé oblíbenosti i pot eb , je prioritním chovatelským faktorem v obor-vé oblíbenosti i pot eb , je prioritním chovatelským faktorem v obor-
ním hospodá ství. Nedostate nost potravy se projevovala zvyšovánímním hospodá ství. Nedostate nost potravy se projevovala zvyšováním 
vnitrodruhového tlaku, agresivitou dominantních jedinc (jelen ),vnitrodruhového tlaku, agresivitou dominantních jedinc  (jelen ),
kte í si hájili urputn teritoriální požadavky nejen z d vod reproduk-kte í si hájili urputn  teritoriální požadavky nejen z d vod  reproduk-
ce, ale zejména z d vodu zajišt ní potravy.ce, ale zejména z d vodu zajišt ní potravy.

ZÁV RZÁV R

Z výsledk této studie i literárních pramen lzeZ výsledk  této studie i literárních pramen  lze 
p edpokládat, že chov jelenc b loocasých je v inten-p edpokládat, že chov jelenc  b loocasých je v inten-
zivních chovech (nap . v oborách) prosperujícízivních chovech (nap . v oborách) prosperující 
pouze za p edpokladu, že se zde chová pouze tentopouze za p edpokladu, že se zde chová pouze tento 
druh spárkaté zv e. Prosperitu chovu, tedy optimál-druh spárkaté zv e. Prosperitu chovu, tedy optimál-
ní reprodukci lze zajistit dostate n velkou plochouní reprodukci lze zajistit dostate n  velkou plochou 
chovného za ízení (obory) a vytvo ením takovéhochovného za ízení (obory) a vytvo ením takového 
programu výživy, který by potla il vnitrodruhový tlakprogramu výživy, který by potla il vnitrodruhový tlak 
jinak vyvolávaný pot ebou potravy a tím i v tšíhojinak vyvolávaný pot ebou potravy a tím i v tšího
prostoru potravní niky. I v takovýchto p ípadech seprostoru potravní niky. I v takovýchto p ípadech se 
však musí po ítat s možností nižší natality a s nižšímvšak musí po ítat s možností nižší natality a s nižším 
koeficientem p ír stku než ve volné p írod .koefi cientem p ír stku než ve volné p írod .
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1991 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
1,5 1992 1 2 1 1 2 5 0 0 0 0 0 5

1993 2 3 0 2 2 7 0 0 0 0 0 7
1994 2 5 2 0 2 8 0 0 0 1 0 8
1995 3 5 2 2 4 12 0 0 0 0 0 12
1996 5 7 2 1 3 13 0 0 1 1 2 13
1997 6 7 1 3 4 14 0 1 1 1 3 14

5 1998 6 8 2 2 4 16 0 0 1 1 2 16
1999 8 8 3 2 5 17 1 1 0 2 3 17
2000 8 9 2 2 4 17 1 1 1 1 3 17
2001 8 9 1 2 3 15 1 1 2 1 4 15
2002 7 8 1 0 1 14 0 1 1 0 2 14
2003 7 7 1 1 2 16 0 0 0 0 0 16
2004 8 8 2 2 4 17 1 1 1 0 2 17

12 2005 8 9 3 2 5 19 1 0 0 2 2 19
2006 8 11 2 2 4 17 1 0 2 3 5 17

 2007 7 10 5 1 6 20 0 1 0 2 3 20
Pr m r/
Average 5,6 6,9 1,8 1,4 3,2

12,5
0,4 0,4 0,6 0,8 1,8 12,5

Tab. 1.
Po etnost jelence b loocasého v ob rce H rka v jednotlivých letech sledování
Quantity of white-tailed deer in enclosure H rka in individual years of investigation

Plocha obory/
Enclosure area 

(ha)
Rok/
Year

La  celkem/
Hind totally

Kolouši celkem/
Kids totally

Natalita/
Natality

Mortalita kolouch /
Mortality of kids Koefi cient p ír stku/

Increment coeffi cientks/pcs %
1991 2 0 - - - -

1,5 1992 2 2 1,00 0 0 1,00
1993 3 2 0,67 0 0 0,67
1994 5 2 0,40 1 50,0 0,20
1995 5 4 0,80 0 0 0,80
1996 7 3 0,43 1 33,3 0,29
1997 7 4 0,57 1 25,0 0,43

5 1998 8 4 0,50 1 25,0 0,38
1999 8 5 0,63 2 40.0 0,38
2000 9 4 0,44 1 25,0 0,33
2001 9 3 0,33 1 66,7 0,22
2002 8 1 0,13 0 0 0,13
2003 7 2 0,29 0 0 0,29
2004 8 4 0,50 0 0 0,50

12 2005 9 5 0,56 2 40,0 0,33
2006 11 4 0,36 3 75,0 0,18

 2007 10 6 0,60 2 33,0 0,40
Pr m r/
Average 6,9 3,2 0,51 0,9 25,2 0,41

Tab. 2.
Natalita, mortalita a koefi cient p ír stku jelence b loocasého v ob rce H rka v jednotlivých letech sledování
Natality, mortality and increment coeffi cient of white-tailed deed in enclosure H rka in individual years of investigation
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Population dynamics of the white-tailed deer (Population dynamics of the white-tailed deer (Odocoileus virginianusOdocoileus virginianus,, ZIMMERMANNZIMMERMANN, 1780), 1780)
in conditions of intensive breeding, H rky enclosure (SW Bohemia, Czech Republic)in conditions of intensive breeding, H rky enclosure (SW Bohemia, Czech Republic)

SummarySummary

Breeding of the white-tailed deerBreeding of the white-tailed deer in conditions of the Czech Republic is still the question under debate. Interest in breeding of this game spe-in conditions of the Czech Republic is still the question under debate. Interest in breeding of this game spe-
cies was supported by experience that the white-tailed deer does not damage forest stands too much and could replace other game species. Therecies was supported by experience that the white-tailed deer does not damage forest stands too much and could replace other game species. There 
was the interest to spread the white-tailed deerwas the interest to spread the white-tailed deer in woody areas till this time strongly damaged in the second half of the 20th century. Populationin woody areas till this time strongly damaged in the second half of the 20th century. Population 
of the white-tailed deer in Czech countries was not abundant to fill a demand for this programme.of the white-tailed deer in Czech countries was not abundant to fi ll a demand for this programme. 

White-tailed deer distribution came to grief on lack of individuals necessary for introduction to new localities. Population living in the CzechWhite-tailed deer distribution came to grief on lack of individuals necessary for introduction to new localities. Population living in the Czech 
countries embodied large reproduction fluctuation.countries embodied large reproduction fl uctuation.

Current knowledge about white-tailed deer behaviour is related to their large adaptability in case of sufficient food. Lack of food causesCurrent knowledge about white-tailed deer behaviour is related to their large adaptability in case of suffi cient food. Lack of food causes 
decrease in adaptability and reproduction. This fact was also monitored in North America.decrease in adaptability and reproduction. This fact was also monitored in North America. 

White-tailed deer breeding was proved on farms and in game preserves in the USA and New Zealand for purpose of finding ideal nutritionWhite-tailed deer breeding was proved on farms and in game preserves in the USA and New Zealand for purpose of fi nding ideal nutrition 
programme. At the same time all factors effecting white-tailed deer reproduction dynamics were monitored. Finally it was found out that white-programme. At the same time all factors effecting white-tailed deer reproduction dynamics were monitored. Finally it was found out that white-
tailed deer breeding with other deer game species is not perspective. Reproduction is lower and calf mortality higher. But contemporary knowl-tailed deer breeding with other deer game species is not perspective. Reproduction is lower and calf mortality higher. But contemporary knowl-
edge from southern Finland has not confirmed these experiences and on the contrary it was proved that white-tailed deer population flourishededge from southern Finland has not confi rmed these experiences and on the contrary it was proved that white-tailed deer population fl ourished 
in contact with increasing number of elks and roe deer.in contact with increasing number of elks and roe deer. 

According to known results from intensive breeding of the white-tailed deer in Texas nutrition programme succeeded to eliminate negativeAccording to known results from intensive breeding of the white-tailed deer in Texas nutrition programme succeeded to eliminate negative 
reproduction factors in game preserves and on farms, Former intraspecific constraint accompanied by aggressiveness of dominant individualsreproduction factors in game preserves and on farms, Former intraspecifi c constraint accompanied by aggressiveness of dominant individuals 
was almost eliminated without extension of game preserve area or decrease of population density. Intraspecific constraint did not increase be-was almost eliminated without extension of game preserve area or decrease of population density. Intraspecifi c constraint did not increase be-
fore and during the rut. Almost all nourishment demands of the white-tailed deer were satisfied due to nourishment rich in energy and mineralsfore and during the rut. Almost all nourishment demands of the white-tailed deer were satisfi ed due to nourishment rich in energy and minerals 
without stress and aggressiveness. It resulted in nearly balanced rate of born calves. Ratio increment was 1.62 for one doe. This never succeededwithout stress and aggressiveness. It resulted in nearly balanced rate of born calves. Ratio increment was 1.62 for one doe. This never succeeded 
in our breedings even under the best care.in our breedings even under the best care. 

Texas experiences are based on industrial feedstuffs (60 %), natural pasture and other natural feedstuffs (carrot, fruit, fruits of wood speciesTexas experiences are based on industrial feedstuffs (60 %), natural pasture and other natural feedstuffs (carrot, fruit, fruits of wood species 
and bushes, green and dried twigs and shoots of deciduous trees and plants).and bushes, green and dried twigs and shoots of deciduous trees and plants). 

Reproduction monitoring evaluated abroad was made according to same methodologies in the game preserve of H rky near Písek. GameReproduction monitoring evaluated abroad was made according to same methodologies in the game preserve of H rky near Písek. Game 
preserve area was extended three times, but the size of game preserve and small number of bred individuals was not suitable test object. Despitepreserve area was extended three times, but the size of game preserve and small number of bred individuals was not suitable test object. Despite 
these deficiencies there is some new knowledge. Tendency of population growth enhanced always after extension of game preserve area. Popula-these defi ciencies there is some new knowledge. Tendency of population growth enhanced always after extension of game preserve area. Popula-
tion growth was higher at this time, but it always decreased again. The main reasons of population stagnation were evidently low average natalitytion growth was higher at this time, but it always decreased again. The main reasons of population stagnation were evidently low average natality 
0.51 (0.13 – 1.00), high calf mortality 25.2 % (0 – 75 %) and low ratio increment 0.41 (0.13 – 1.00). This effect was more distinct after termina-0.51 (0.13 – 1.00), high calf mortality 25.2 % (0 – 75 %) and low ratio increment 0.41 (0.13 – 1.00). This effect was more distinct after termina-
tion of summer additional feeding that was made until 2004. White-tailed deer were fed additionally by shoots, raspberry and grain. Portions oftion of summer additional feeding that was made until 2004. White-tailed deer were fed additionally by shoots, raspberry and grain. Portions of 
grain feed were heightened in winter, bulk feeding was in the form of hay with addition of pulpous feed.grain feed were heightened in winter, bulk feeding was in the form of hay with addition of pulpous feed. 

Sum total, gender of individuals, number and gender of natal calves and death were monitored. Population growth was evaluated in termsSum total, gender of individuals, number and gender of natal calves and death were monitored. Population growth was evaluated in terms 
of all of bred herd and population growth of calves was separately evaluatedof all of bred herd and population growth of calves was separately evaluated as an average year-on-year chance of abundance. Natality wasas an average year-on-year chance of abundance. Natality was 
expressed as a rate of born calves and does in population.expressed as a rate of born calves and does in population. 

It is possible to suppose that white-tailed deer intensive breeding will be prosperous only under conditions that there is bred just this gameIt is possible to suppose that white-tailed deer intensive breeding will be prosperous only under conditions that there is bred just this game 
species. Optimal reproduction can be ensured by enough large area of game preserve and nutrition programme that would suppress intraspecificspecies. Optimal reproduction can be ensured by enough large area of game preserve and nutrition programme that would suppress intraspecifi c 
constraint. But also in these cases we have to expect possible lower natality and lower ratio increment than natural conditions.constraint. But also in these cases we have to expect possible lower natality and lower ratio increment than natural conditions.

RecenzovánoRecenzováno
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