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Úvod
Konec dvacátého století pfiinesl do systému ãeské myslivosti celou fiadu dra-
matick˘ch zmûn, o kter˘ch se dá fiíct, Ïe nemají v její historii obdoby. ·lo
o v˘voj postihující nejen pfiirozené Ïivotní prostfiedí zvûfie, ale myslivecké
ãinnosti byly ve velké mífie ovlivnûny prudk˘mi zmûnami ve spoleãnosti,
vznikem nov˘ch legislativních pravidel i posunem vefiejného mínûní vÛãi
myslivosti jako celku. 
Z pfiírodních podmínek se nejv˘znamnûji projevila reorganizace kulturní kra-
jiny vytváfiené cel˘mi generacemi na‰ich pfiedkÛ v prÛbûhu pfiedchozích sto-
vek let. Mohla za to pfiedev‰ím zmûna zpÛsobu zemûdûlského hospodafiení
a lesní v˘roby. Obrovsk˘ rozmach ov‰em zaznamenala rovnûÏ prÛmyslová
sféra, sídelní i dopravní infrastruktura. JakoÏto nová zátûÏ prostfiedí se obje-
vují volnoãasové aktivity obyvatelstva, provozované v pfiírodû v prÛbûhu
celého kalendáfiního roku – turistika, cykloturistika, sbûr lesních plodÛ, lyÏo-
vání, jízda na koni a kynologie. 
Tento neb˘val˘ soustfiedûn˘ tlak zmûnil radikálnû tváfinost cel˘ch ekosysté-
mÛ, jejichÏ nedílnou souãástí je pochopitelnû také skupina Ïivoãi‰n˘ch dru-
hÛ, zafiazovan˘ch tradiãnû mezi lovnou zvûfi. V˘voj poãtu zvûfie pfiitom pro-
bíhal v nûkolika charakteristick˘ch vlnách. Dá se fiíct, Ïe vût‰í ãást
dvacátého století se v na‰í volné krajinû nesla ve znamení zvûfie drobné.
V prvních desetiletích byla nejroz‰ífienûj‰ím druhem pfiedev‰ím koroptev,
která v‰ak pomûrnû prudce a citlivû zareagovala na intenzifikaci zemûdûlské
v˘roby. Podobn˘ osud následnû postihl divokého králíka, jehoÏ faktická zká-
za byla dÛsledkem opakovan˘ch vln myxomatózy.
S problémov˘mi faktory se zpoãátku nepomûrnû lépe vyrovnal baÏant a pfie-
dev‰ím zajíc, jejichÏ stavy dosáhly historické kulminace poãátkem let sedm-
desát˘ch. Poté v‰ak pfii‰lo rozãarování a prudk˘ pokles stavÛ, místnû aÏ na
hranici existenãního minima. Pfiíãin zde bylo mnoho a mnoho z nich nebylo
dosud spolehlivû objasnûno. Mezi nejv˘znamnûj‰í vlivy se ale opût zafiadila
zemûdûlská v˘roba, likvidace rozpt˘lené zelenû, nárÛst dopravy a dal‰í zátûÏ
prostfiedí cizorod˘mi látkami. V dÛsledku toho klesá reprodukãní schopnost
populací, mizí lokality vhodné k hnízdûní ãi vyvádûní mláìat, zvy‰ují se pfií-
mé úhyny, ve scelovan˘ch lánech chybí pestrá potravní nabídka a intenziv-
nûj‰ím tlakem pÛsobí také poãetnû se vzmáhající predátofii.10
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Na scénu se tak na dal‰í dvû desítky let dostává zvûfi spárkatá. V prostfiedí
rozsáhl˘ch lesních komplexÛ ‰lo zejména o jelena lesního, ve vybran˘ch
lokalitách pak o muflona a jelena siku. K nim se postupnû pfiidal na praktic-
ky celém území staronov˘ obyvatel na‰ich honiteb – zvûfi ãerná. 
Zmûny v krajinû zaãaly, moÏná ponûkud paradoxnû, vyhovovat zvûfii srnãí.
Ta nalezla vhodné Ïivotní podmínky na ãetn˘ch pfiechodech mezi lesními
mlazinami a pasekami i na okrajích rozsáhl˘ch porostÛ stfiídan˘ch poli
a loukami. PfiizpÛsobila se v‰ak také rozlehl˘m scelen˘m lánÛm zemûdûl-
sk˘ch kultur, kde vytvofiila Ïivotními zvyklostmi odli‰né populace tzv. polní
srnãí zvûfie. Novû utváfiené prostfiedí jí poskytovalo bezpeãí, krytové moÏ-
nosti i pfiimûfiené zdroje potravy. Na zv˘‰ení stavÛ se pak zajisté podepsala
i opakující se klimaticky pfiíznivá období s mírnûj‰ími zimami a niÏ‰í snûho-
vou pokr˘vkou.
Zmínûn˘ v˘voj se doãasnû mohl zdát pfiijatelnou kompenzací souãasnû pro-
bíhajícího dramatického úbytku drobné zvûfie. Vzhledem k ne zcela vhodné-
mu sladûní zájmÛ chovu zvûfie s agrotechnick˘mi a lesnick˘mi poÏadavky se
v‰ak místy zaãaly jiÏ v tomto období objevovat první náznaky problémÛ
souvisejících se ‰kodami páchan˘mi spárkatou zvûfií. Vzhledem ke vztahÛm
panujícím v rámci celého systému v‰ak byly buìto velkoryse pfiehlíÏeny
nebo fie‰eny ménû standardními postupy – vesmûs naturální ãi loveckou
kompenzací. 
Uvedené problémy pak naplno vygradovaly po zmûnû spoleãenského systému
po roce 1989. Tento pfielom znamenal pfiedev‰ím v˘znamn˘ posun v celkové
orientaci myslivecké politiky a následn˘ v˘voj postavil celou na‰i myslivost
pfied fie‰ení dosud netu‰en˘ch problémÛ. Právo myslivosti bylo navráceno
majitelÛm honebních pozemkÛ, dramaticky se zmen‰ily v˘mûry jednotliv˘ch
honiteb a neviditelná, ale v tomto pfiípadû o to necitelnûj‰í ruka trhu zasáhla
také oblast mysliveckého hospodafiení. Následkem rozliãn˘ch tlakÛ jsme tak
byli v poslední fázi v˘voje svûdky postupné redukce stavÛ vût‰iny spárkaté
zvûfie. Byl omezen v˘skyt zvûfie vysoké, místy prakticky zanikají chovy muflo-
na i jelena siky a v˘kyvy doznává poãetní stav zvûfie ãerné.
I kdyÏ se obdobné problémy nevyhnuly ani zvûfii srnãí, byla tato díky svojí
pfiizpÛsobivosti, men‰ím kolizím se zájmy vlastníkÛ i díky péãi vût‰iny mys-
livcÛ postiÏena pravdûpodobnû nejménû. Nehledû na problémové období
drobení pÛvodních honiteb zÛstala plo‰nû roz‰ífiená (a dá se snad fiíct
i dostateãnû hojná) od níÏin po pfiedhÛfií hornatin. Je to zvûfi relativnû 11

Úvod



nenároãná, sympatická a pfiedev‰ím (pfii dodrÏení zásad fiádného myslivec-
kého obhospodafiování) nekonfliktní. Dostává se tak do popfiedí zájmu vût‰i-
ny uÏivatelÛ honiteb a pfiedstavuje pro nû skuteãn˘ pilífi mysliveckého hos-
podafiení. To ji v‰ak zároveÀ staví do pozice, kdy na sv˘ch bedrech nese
nejen tlak loveckého vyÏití, ale také nemal˘ díl ekonomické zainteresova-
nosti uÏivatelÛ honiteb. Zanedbateln˘ zde zajisté není ani nápor lokálnû se
stabilizujících populací velk˘ch ‰elem, pro které je srnãí zvûfi v˘znamn˘m
zdrojem potravy a uspokojuje velkou ãást jejich potravních poÏadavkÛ.
Nejen z uveden˘ch dÛvodÛ si proto srnãí zvûfi zasluhuje na‰i plnou pozor-
nost. Z ní pak vyvstává jednoznaãnû v˘znam smysluplného, efektivního
a také etického mysliveckého obhospodafiování tohoto dÛleÏitého volnû
Ïijícího Ïivoãi‰ného druhu, kter˘ je snad nejtypiãtûj‰ím obyvatelem rozsáh-
l˘ch oblastí ãesk˘ch pahorkatin a vrchovin. To od v‰ech myslivcÛ vyÏaduje
nejenom celoroãní zodpovûdnou péãi a dokonalé poznání dané populace,
ale také velmi citliv˘ dlouhodob˘ pfiístup k plánování i samotné realizaci
prÛbûrného lovu. Jeho smyslem je pfiedev‰ím udrÏet odpovídající poãetní
a zdravotní stav, zabezpeãit správnou pohlavní i vûkovou skladbu a vyfia-
dit, tam kde je to nutné, vybrané jedince z chovu. 
Problematice chovu srnãí zvûfie byla v posledních desetiletích vûnována celá
fiada odborn˘ch publikací, ze kter˘ch je nezbytné uvést pfiedev‰ím star‰í
monografie Neãase (1963, 1975) ãi novûj‰í Vacha (1993). Tato literatura
v‰ak ãasto není mezi myslivci zcela bûÏnû roz‰ífiená, pfiípadnû jsou odpoví-
dající pasáÏe z hlediska kaÏdodenní myslivecké praxe obtíÏnûji pouÏitelné.
Byly totiÏ zpracovány s vysokou vûdeckou erudicí a opírají se o celou fiadu
statistick˘ch ukazatelÛ, tabulek, grafÛ i v˘zkumn˘ch poznatkÛ vyÏadujících
pro praxi nároãnûj‰í zobecnûní. 
Cílem na‰í publikace není v Ïádném pfiípadû suplovat ãi nahrazovat tato ãi
obdobná díla, n˘brÏ pfiedloÏit danou problematiku ponûkud více „lidov˘m“
zpÛsobem tak, aby byla srozumitelná s ohledem na co nej‰ir‰í kaÏdodenní
praktickou vyuÏitelnost, pfiehlednost i obecnou srozumitelnost. Zájemce
o hlub‰í studium popisovan˘ch jevÛ a zákonitostí si pak dovolujeme odká-
zat na odborné publikace uvedené v Seznamu pouÏité literatury.
Vûfiíme, Ïe tento ná‰ drobn˘ literární poãin bude právû ‰iroké skupinû fiado-
v˘ch myslivcÛ ku pomoci a ve‰keré srnãí zvûfii ku prospûchu.
S pfiáním „Myslivosti a srnãí zvûfii zdar!“
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1 Krátk˘ pohled nazpût
Víme, Ïe za praotce âecha opl˘vala tato zemû mlékem a strdím. Dopfieje-
me-li sluchu klasikÛm, mÛÏeme vûfiit, Ïe „Lidská stopa tu byla vzácná. Zvûfie
v‰ak v‰ude hojnû. Nik˘m nehonûná, nehubená, mnoÏila se, Ïe jí sotva
postaãovala pÛda...“
O posledním tvrzení mÛÏeme sice mít urãité pochybnosti, neboÈ známe
zákony o udrÏování mezidruhové rovnováhy v pfiirozené biocenóze a na
stejn˘ch stránkách najdeme slu‰n˘ v˘ãet zvûfie dravé, av‰ak uÏ docela
nepravdûpodobné je tvrzení, Ïe „...na paloucích se páslo hojnû srn.“ O srn-
ãím v té dobû toho mnoho nevíme, mÛÏeme se v‰ak pln˘m právem domní-
vat, Ïe Ïilo v na‰í krajinû jen mozaikovitû, vázáno na okrajové ãásti souvis-
lého hvozdu, na kefiové patro fiídk˘ch pralesÛ a pobfieÏní nezabahnûlé
porosty v okolí vodních tokÛ. Bylo v té dobû tím, co dodnes nejlépe vyhovu-
je jeho druhové pfiirozenosti, totiÏ vyhranûn˘m individualistou, obsazujícím
svá stanovi‰tû podle pastevních podmínek a sdruÏujícím se do men‰ích sku-
pinek rodinného charakteru. V Ïádném pfiípadû neÏilo v terénu v té popu-
laãní hustotû, která odpovídá dne‰ním poÏadavkÛm (a také samozfiejmû
charakteru dne‰ní krajiny i aktivit v ní provozovan˘ch). 
A protoÏe v té dobû jiÏ byly jaksi pozapomenuty ideály „Zlatého vûku“, kdy
v‰echno Ïilo „sponte sua, sine lege“, uplatÀovaly se naopak tvrdé zákony
pfiirozeného v˘bûru. Dravá zvûfi, která po vûky vûkÛ byla vûrn˘m prÛvodcem
spárkaté zvûfie, brala si svou daÀ z kusÛ, které se zakolísáním zdravotního
stavu ãi reflexÛ ostraÏitosti nebo jen abnormální koncentrací stávaly snad-
no dostupnou kofiistí. Své tajemné nitky imunity a v˘vojov˘ch cyklÛ splétaly
infekce s parazitózami, také v podstatû ãinitelé pfiirozeného v˘bûru nadrÏu-
jící silnûj‰ím a lépe reagujícím.
Bedlivá veterinární péãe „vlãího zubu“ byla doplÀována pestrostí a bohat-
stvím pfiirozené vegetace, která ãerpala z uzavfieného kolobûhu základních
minerálií a Ïivin, poskytovan˘ch navíc v prÛbûhu roku tak, jak to vyhovovalo
fyziologii zvûfie. Pravidelná remitence období hojnosti a hladu, kdy bylo
nutné potravní zdroje namáhavû vyhledávat a získávat, upevÀovala celou
soustavu reflexÛ nezbytn˘ch k pfieÏití v divoãinû. NeboÈ divoãina uznává jen
Ïivot dokonal˘ – v‰echno nedokonalé dlouho neÏije...
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A léta bûÏela. ProleÈme vûky a pfiipomeÀme jen první poru‰ení souvislosti
hvozdu na na‰em území, rozsáhlé Ïìáfiení lesÛ, rozmach pastevnictví
i období nûmecké kolonizace spojené s dolováním a kácením lesa pro hut-
nické úãely. To v‰echno pokraãovalo s obãasn˘mi v˘kyvy, ruku v ruce s ros-
toucím zalidnûním.
Nedá se ov‰em fiíci, Ïe pokraãující kultivace krajiny mûla vÏdy bezprostfiednû
negativní vliv na stavy spárkaté zvûfie. Naopak, zemûdûlské plodiny v blíz-
kosti dosud klidn˘ch stávani‰È zvûfie se staly vydatnou náhradou za úbytek
pÛvodní pralesní vegetace. Navíc zaãal brzy mizet hlavní konkurent ãlovûka
– velké ‰elmy. K tûm se ãlovûk zachoval s typickou bezohledností „vládce
svûta“. I kdyÏ jejich vyhubení bylo na na‰em území „úspû‰nû dokonãeno“
teprve v devatenáctém století, jiÏ dávno pfiedtím ztrácí pÛvodní funkci –
kvalitativního a kvantitativního regulátora spárkaté zvûfie.
VraÈme se v‰ak k na‰emu milovanému srnãímu a k rozkvûtu období kavalírÛ,
renesanãních ‰lechticÛ i rokokov˘ch dam, které b˘vá naz˘váno „Zlatou
dobou velké myslivosti“. Je pravda, Ïe zvûfii se v této dobû Ïilo lépe neÏ
drobnému ãlovíãkovi. ZároveÀ ov‰em právû tato etapa znamenala první hlu-
boké naru‰ení pfiírodních vztahÛ a souvislostí, poprvé bylo zaseto semínko
konfliktu mezi zvûfií a prostfiedím! Nic na vûci nemûní, Ïe právû tehdy se
dosahovalo rekordních v˘fiadÛ velké zvûfie co do poãtu, málokdy v‰ak co do
kvality. Stavy zvûfie neodpovídaly pfiírodním podmínkám a byly do znaãné
míry v˘sledkem mimofiádné umûlé péãe. Jakmile stále více lidí pozvedávalo
hlavu, kterou do té doby muselo pokornû sklánût pfied jelením paroÏím, bylo
s „velkou myslivostí“ zle.
Nûkde to odnesla zvûfi velmi brzy. Jinde se stáhla do prostfiedí, které jí sice
nemohlo nahradit její pÛvodní domovinu, ale dovolilo alespoÀ zachovat
holou existenci. A ãlovûk mûl stále plno sv˘ch starostí, a tím pádem se stále
zhor‰ovalo prostfiedí...
Dosti dlouhou dobu tak srnãí stálo mimo sféru hlavních zájmÛ. JiÏ to mluví
pro skuteãnost, Ïe na vût‰inû území neÏilo v takov˘ch stavech, které by
mohly naplÀovat reprezentaãním zpÛsobem tehdej‰í v˘fiady. Chovalo se sice
tu a tam i v oborách, ale bylo o ní odedávna známo, Ïe za plotem valnû
neprospívá. Srnãí bylo tedy na vût‰inû panství poãítáno mezi „kuchyÀskou
zvûfi“, ponechávanou místy dokonce v péãi mysliveckého personálu.
Kult trofeje ov‰em stoupal a pochopitelnû se hledala náhrada za velkou
zvûfi, která buì nebyla vÛbec, nebo byla pfiístupná jen úzkému krouÏku14

Krátk˘ pohled nazpût



vyvolen˘ch. Zdálo se, Ïe srnãí svou pfiizpÛsobivostí, men‰ími rozmûry
a zdánlivou „skromností“ bude splÀovat ideál „malé myslivosti“. Péãe, která
se zhruba od poloviny 19. století zaãala i v silnû kultivovan˘ch krajích
vûnovat srnãí zvûfii, se projevila pfiíznivû a mnoho zámeck˘ch sbírek z té
doby budí dnes nostalgickou závist. Je ‰koda, Ïe Ïádná z nich nám neposky-
tuje vûrohodnûj‰í kritéria pro posouzení vûku, protoÏe paroÏí je na sefiíznu-
t˘ch lebkách. PrÛmûr byl tehdy lep‰í, a to nejen co se t˘ká trofeje, ale
i hmotnosti tûla. TûÏko dnes posuzovat, do jaké míry se na tom podílela
myslivecká péãe, která se na zvûfi vynakládala, nebo vÏitá myslivecká zvy-
klost lovit jen silné srnce, pokud moÏno ‰esteráky. Uvûdomme si také, Ïe
Ïádná zámecká sbírka srnãích trofejí nám neposkytuje ucelen˘ obraz v‰eho,
co se na panství lovilo. Nûco si odvezli hosté, nûco se rozbûhlo po mysliv-
nách – a dá se pfiedpokládat, Ïe to bylo vût‰inou jen to, o co pán myslivosti
nestál – nûco pfiipadlo na vrub pytláctví, které kvetlo ve v‰ech bohat‰ích
revírech.
Pro zajímavost je‰tû uvedu, Ïe jsem prohlíÏel i nûkolik sbírek nájemcÛ obec-
ních honiteb, které sousedily ve 20. letech se státními majetky nebo velko-
statky. V drtivé vût‰inû ‰lo o srnce I. vûkové tfiídy, stfiílené zfiejmû zcela bez
v˘bûru – z té povûstné kategorie „1P“ (jeden pfii‰el). Stfiíleno bylo samozfiej-
mû broky na krátkou vzdálenost pfii sousední hranici lesa, a vezmeme-li
v úvahu ostraÏitost tehdej‰ího lesního personálu, kter˘ hranice hlídal
a dokonce i vykufioval a zavûtfioval, je jasné, Ïe siln˘ srnec byl zde fiídk˘m
úlovkem. Posuzujeme-li existenci takového souseda s jistou tolerancí pro
lidské slabosti, mÛÏeme skoro fiíci, Ïe prokazoval zvûfii stejné sluÏby jako
kdysi vlk – pofiádn˘ kus ulovil jen v˘jimeãnû.
Paradoxnû tak nastala situace, Ïe i pfies mnoho nepfiízniv˘ch okolností se
teprve ve druhé polovinû 20. století v celé Evropû zaãaly objevovat ‰piãko-
vé trofeje. B˘vá to zdÛvodÀováno hypotézou, podle které právû v této dobû
prodûlávají jelenovití vzestupnou linii svého je‰tû nedokonãeného v˘voje,
kterou ani zhor‰ené Ïivotní podmínky nemohly zcela potlaãit. Upfiímnû této
domnûnce fandím a budu velmi rád, kdyÏ se ukáÏe pravdivou. Zatím se v‰ak
drÏím více „pfii zemi“ a silné trofeje se domnívám vidût tam, kde jsou splnû-
ny dvû základní podmínky – vyhovující prostfiedí a odborná myslivecká
péãe.
K tomu nûkolik základních neoddiskutovateln˘ch biologick˘ch faktÛ:
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- lovná zvûfi je jako kaÏd˘ Ïivoãich produktem prostfiedí, ve kterém se po
vûky vyvíjela;

- neoddûlitelnou souãástí v˘voje je v˘bûr, tedy selekce;
- chov podprÛmûrné zvûfie bez dÛsledné a peãlivé selekce zvy‰uje negativní

tlak zhor‰ujících se Ïivotních podmínek a vede postupnû k degradaci
celého stavu se v‰emi dÛsledky;

- ãlovûk, kter˘ vyfiadil témûfi v‰echny faktory pfiirozeného v˘bûru, musí jako
myslivec pfievzít toto nelehké bfiemeno odpovûdnosti na svá bedra;

- moderní odborné pfiikrmování, které se v poslední dobû slibnû rozvíjí, je
souãástí komplexu Ïivotních podmínek;

- ani „jen“ prÛbûrn˘ odstfiel ani „jen“ krmení nemohou b˘t samospasitelné,
protoÏe se musí vzájemnû prolínat.

Bez uvûdomûní si tûchto faktÛ a bez jejich neustálé aplikace do praxe není
moÏné uvaÏovat o smysluplné budoucnosti srnãí zvûfie v na‰ich podmín-
kách.

16

Krátk˘ pohled nazpût

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

rok

lov JKS Linear
(JKS)

Linear
(lov)

po
ãe

t 
ks

Graf ã. 1: âasové fiady roãních úlovkÛ (A) a jarních kmenov˘ch stavÛ (B) srnce
obecného v âeské republice v letech 1966–2005.



2 Zoologie, etologie 
a ekologie 

srnãí zvûfie

2. 1 Systematické zafiazení

Srnec obecn ,̆ vûdeck˘m názvem Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758), se
v Ïivoãi‰né fií‰i (Animalia) fiadí do kmene strunatcÛ (Chordata), podkmene
obratlovcÛ (Vertebrata), pro nûÏ je typická pátefi tvofiená obratli. V rámci
obratlovcÛ patfií do tfiídy savcÛ (Mamalia), ktefií se vyznaãují pfiítomností
mléãn˘ch Ïláz; dále do fiádu sudokopytníkÛ (Artiodactyla). ¤ád sudokopyt-
níkÛ pfiedstavuje velice rozmanitou a evoluãnû úspû‰nou skupinu b˘loÏrav-
cÛ, na‰lapujících na 3. a 4. prst, kter˘mi prochází osa konãetiny. Srnec má,
kromû tûchto dvou prstÛ, zachován také 2. a 5. prst, které jsou zakrnûlé
a naz˘vají se paspárky. Sudokopytníci
se v prÛbûhu fylogeneze roz‰ífiili na
v‰echny kontinenty (i kdyÏ v Austrálii
a Antarktidû byli vysazeni), obsadili
rozli‰ná Ïivotní prostfiedí a stali se sil-
n˘mi konkurenty dal‰ích fiádÛ kopytní-
kÛ. V fiádu sudokopytníkÛ patfií srnãí
do podfiádu pfieÏv˘kavcÛ
(Ruminantia), vyznaãujících se sloÏe-
n˘m ãtyfidíln˘m Ïaludkem, rozdûlen˘m
na bachor, ãepec, knihu a slez. Spolu
se 17 recentními rody je pak srnec
fiazen do ãeledi jelenovit˘ch. Tato
ãeleì se dûlí na dvû skupiny, a to pod-
le morfologické stavby záprstních kÛs-
tek, respektive jejich rudimentÛ.
U první skupiny – plesiometakarpální
(napfi. danûk, jelen) – se zmínûné rudi- 17
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Obr. 1 – Uspofiádání záprstních
kÛstek a jejich rudimentÛ
u plesiometakarpálních (P)
a telemetakarpálních (T)
jelenovit˘ch.


