
 
 
 
 

 

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu 
přírody a myslivost o.p.s. 

 

 

 

 

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 
2014 

 

                            SBORNÍK REFERÁTŮ 
 
 

 

 

 

 

2. prosince  2014 
zasedací místnost zastupitelstva kraje 



 2 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

odborný seminář nazvaný „Myslivecká konference 2014“ zaměřený na problematiku myslivosti je letos 
Moravskoslezským krajem uspořádán již po deváté, přičemž od roku 2012 je připravován ve spolupráci 
s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Myslivecká konference je již 
tradičním setkáním zejména myslivecké veřejnosti a jejími účastníky není vnímána pouze jako odborný 
seminář, ale také jako významná společenská událost, která mimo jiné přispívá k podpoře spolkové 
činnosti a k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního 
dědictví. 

Obdobně jako v předchozích letech, také i v letošním roce je hlavním cílem myslivecké konference 
přinášet posluchačům aktuální témata na úseku myslivosti a informace využitelné odbornou 
mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivosti v praxi.  

Podle zákona o myslivosti se právem myslivosti rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, 
cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia 
a shozy paroží. Lov zvěře, jako jeden z nástrojů naplňování stanovených zásad chovu zvěře je 
zpravidla realizován střelnými zbraněmi, jejichž držení a používání je upraveno zákonem o zbraních. 
Dne 1. 7. 2014 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních, která s sebou přinesla řadu změn 
dotýkajících se mimo jiné také držitelů zbrojních průkazů z řad myslivců, na které budou přítomní 
v průběhu prvního příspěvku upozorněni. 

V zájmu zvyšování úživnosti honiteb, zlepšování životních podmínek zvěře a ochrany zvěře jsou 
uživateli honiteb zakládána políčka pro zvěř, remízy a jiné vhodné úkryty pro zvěř. Taková činnost 
v honitbě je bezesporu spojena s vynaložením nemalých finančních prostředků, což bývá často pro 
uživatele honiteb limitujícím faktorem pro realizaci takové činnosti. Jedním z řešení financování 
činností  souvisejících s péčí o krajinu může být využití dotací z národního Programu péče o krajinu 
Ministerstva životního prostředí.   

Dnešní myslivecká konference je uzavřena přednáškou týkající se odhadu věku ulovené zvěře podle 
opotřebení chrupu, a to u zvěře jelení a srnčí. Stanovení co možná nejpřesnějšího odhadu věku 
ulovené zvěře je jedním z nezbytných údajů pro posouzení správnosti provedeného odlovu dle 
stanovených zásad chovu. Byť je stanovení odhadu věku ulovené zvěře prováděno každoročně na 
chovatelských přehlídkách trofejí, je nutno dodat, že se jedná o poměrně složitou činnost a ne vždy je 
odhad věku stanoven správně. Proto tento závěrečný příspěvek nepochybně napomůže objasnit 
některá úskalí jednotlivých metod odhadu věku ulovené zvěře a předejít tak případným pochybením, 
která se mohou negativně projevit při celkovém hodnocení správnosti provedeného odlovu. 

S ohledem na připravený program myslivecké konference pevně věříme, že i letošní ročník splní Vaše 
očekávání a bude přínosem  pro další mysliveckou činnost a přispěje ke zvyšování úrovně 
mysliveckého hospodaření. 

 

Myslivosti zdar! 
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Některé změny právní úpravy držení zbraní po 1.7.2014 
Mgr. Václav Kaděra, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, pracoviště Ostrava 

K 1. červenci 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Změny v zákoně provedené touto novelou se pochopitelně 
dotknou i všech držitelů zbrojních průkazů – myslivců. Dle mého názoru přináší novela myslivcům, ale 
nejen jim, celou řadu různých úlev oproti dřívější právní úpravě. Cílem mého příspěvku je v krátkosti 
upozornit na některé změny zákona, které se dotknou právě myslivců. 

Vydávání zbrojních průkazů (§ 17,18,24 zákona) 

Od 1.7.2014 se vydávají zbrojní průkazy s dobou platnosti na 10 let (§ 16 odst. 1 zákona). Doba 
platnosti zbrojních průkazů vydaných před 1.7.2014 se nemění, skončí uplynutím doby platnosti 
uvedené ve zbrojním průkazu ( čl. II. odst. 5 zákona č. 170/2013 Sb., kterým se mění z.č. 119/2002 
Sb.). Po uplynutí doby platnosti těchto zbrojních průkazů bude u vydání nového zbrojního průkazu 
(tzv. prodloužení platnosti ZP) vyznačena doba platnosti na 10 let. 

Při žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C se nevyžaduje lovecký lístek. Protože předmětem 
úpravy v zákoně o zbraních je oprávněné držení zbraní a nikoli už oprávněný výkon práva myslivosti, 
ruší se tímto povinnost být držitelem loveckého lístku pro potřeby vydávání a držení zbrojního průkazu. 
Tím se snižuje administrativní zátěž držitelů zbrojních průkazů skupiny C. 

K žádosti se přikládá pouze 1. fotografie (o rozměrech 35x45mm – standardní fotografie na 
doklady) - § 17 odst. 2 písm. c) zákona.  

Zdravotní způsobilost zjišťuje a posudek vydává posuzující lékař – poskytovatel zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství. U držitelů zbrojních průkazů skupiny D pak lékař poskytující 
pracovně lékařské služby (závodní nebo služební lékař). Držitelé zbrojních průkazů skupiny D a F jsou 
povinni do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní 
způsobilosti příslušnému útvaru policie (dosud po 36 měsících) - § 20 odst. 1, 29 odst.2 zákona. 

Při změně trvalého pobytu se již neprovádí výměna zbrojního průkazu. 

Došlo ke změně u správních poplatků – nově se platí u vydání zbrojního průkazu 700,- Kč za 
každou skupinu (týká se to prvních zbrojních průkazů případně za skupinu u rozšíření skupin 
stávajícího zbrojního průkazu). U vydání nového zbrojního průkazu (tzv. prodloužení platnosti ZP) je 
poplatek 400,- Kč bez ohledu na počet skupin. Správní poplatky se platí kolkovými známkami. 

Nabývání vlastnictví zbraní a jejich registrace 

V této oblasti se prakticky nic nezměnilo, došlo pouze k úpravě správních poplatků. Nově se platí za 
vydání průkazu zbraně (za registraci zbraně na nového majitele) 300,- Kč. Jde li o zbraně sportovních 
střelců – členů sportovních klubů, nebo o zbraně myslivců – členů mysliveckých sdružení, poplatek lze 
snížit na 100,- Kč. Členství v mysliveckém sdružení se dokládá potvrzením, podepsaném statutárním 
zástupcem mysliveckého sdružení. Pro uplatnění slevy na správních poplatcích nelze použít potvrzení o 
členství v ČMMJ nebo jiné myslivecké organizaci. 
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Zbraň kategorie A (např. zakázaný doplněk zbraně – noktovizor) lze nabýt do vlastnictví pouze po 
udělení výjimky - § 9 odst. 2 zákona. 

Zbraň kategorie B (např. kulovnici samonabíjecí) lze nabýt do vlastnictví pouze po udělení povolení - 
§  12 odst. 1 zákona. 

Fyzická nebo právnická osoba, která nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, je povinna 
oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie ve lhůtě do 10 pracovních dnů (§ 42 odst.1 
zákona). Při registraci zbraně se provádí kontrola zbraně, spočívající v ověření pravdivosti údajů 
uvedených v oznámení o nabytí zbraně, ověření zbraně zkušebnou a také kontrola aktuálního 
technického stavu zbraně. Pokud při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický 
stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby 
zbraň předložil k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (§ 41 odst. 4 zákona).  Pokud 
vlastník zbraně, která je v horším technickém stavu a hrozí, že při ověření by mohlo dojít k její 
destrukci, si chce tuto zbraň ponechat (např. jako rodinnou památku), může požádat o registraci 
zbraně pro sběratelské účely (vlastník zbraně musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny A, ze 
zbraně bude vyloučena střelba) nebo může požádat o znehodnocení zbraně případně o výrobu řezu 
zbraně. 

Převody vlastnictví zbraní 

Osoba, která převede vlastnictví ke zbrani, je povinna do 10 pracovních dnů oznámit tento převod 
příslušnému útvaru policie. Současně je povinna odevzdat průkaz zbraně (§ 42 odst. 2 zákona). 
Zjednodušeně tedy platí, že kdo zbraň prodá, odevzdá na policii oznámení o převodu zbraně a 
průkaz zbraně, kdo zbraň koupí, předloží oznámení o nabytí zbraně a zbraň ke kontrole. 

Zapůjčení zbraně 

Zbraň zapůjčit lze pouze osobě, která má zbrojní průkaz příslušné skupiny, opravňující ho k držení té 
které zbraně. Pokud se jedná o zbraň kategorie A (zakázaný doplněk zbraně), lze ji zapůjčit pouze 
držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo C, který má na tuto konkrétní zbraň (zakázaný doplněk 
zbraně) vydanou výjimku. Stejně tak zbraň kategorie B lze zapůjčit pouze držiteli zbrojního průkazu, 
který má na tuto konkrétní zbraň vydané povolení. 

Není to povinnost, ale doporučujeme o zapůjčení zbraně sepsat smlouvu nebo záznam, podepsaný jak 
vlastníkem zbraně, tak i osobou, která si zbraň půjčuje, ve kterém bude uvedeno datum předání 
zbraně do zápůjčky a doba, po kterou zbraň bude zapůjčena. Může se tím předejít nepříjemnostem 
v případě šetření např. neoprávněného použití zbraně, při poškození zdraví nebo majetku po použití 
zbraně apod.. 

Evropský zbrojní pas, vycestování se zbraní do zahraničí 

Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských 
států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně, pokud členský stát, do kterého 
nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní (§ 49 odst. 1 zákona). Lovec nebo 
sportovní střelec může vézt s sebou bez předchozího povolení jednu nebo více těchto zbraní a střelivo 
do nich, s cílem vykonávat loveckou nebo sportovní činnost, pokud je držitelem EZP a má v něm 
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takové zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty (§ 49 odst. 2 zákona). Prokázáním 
účelu cesty se rozumí předložení pozvání k lovu nebo střelecké soutěži, vystavenou povolenkou k lovu, 
voucherem cestovní kanceláře zprostředkující lovecké cesty apod.. Výjimka z cesty bez předchozího 
povolení neplatí při cestě do členského státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo 
který je podmiňuje udělením povolení. Upozorňuji, že evropský zbrojní pas pouze dokládá legální 
držení zbraně. V žádném případě nenahrazuje další doklady potřebné k lovu v tom kterém členském 
státu. 

Od 1.7.2014 není nutné oznamovat vývoz a zpětný dovoz zbraně.  

Noktovizory – noční zaměřovače 

Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou zbraněmi kategorie A (§ 4 písmeno c) 
bod 1 zákona). Musí se tedy jednat o optoelektronické zařízení pro noktovizi – noční vidění - které 
tvoří jediný konstrukční celek, umožňuje zamíření zbraně a má montážní rozhraní pro upevnění na 
zbraň. Od 1.7.2014 lze na ně udělit výjimku mimo jiné držiteli zbrojního průkazu skupiny C, který 
provádí výkon práva myslivosti (§ 9 odst. 2 písm. f) zákona). U podání žádosti o udělení výjimky 
k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A se platí správní poplatek 1000,-Kč. 

Ne každé zařízení umožňující noční vidění a současně i zamíření zbraně je zbraní kategorie A 
(zakázaným doplňkem zbraně). Zakázaným doplňkem zbraně nejsou přístroje nočního vidění, 
které nemají vlastní záměrnou osnovu a pro zaměření cíle využívají záměrnou osnovu puškohledu  

       - předsádky (připevňují se k objektivu puškohledu) 

       - zasádky (připevňují se k okuláru puškohledu).  

Dále nejsou zakázanými doplňky zbraní termovizní zaměřovače a CCD zaměřovače (digitální 
přístroje), které fungují principiálně jako kamery – objektivem se obraz přenáší na čip, který jej 
zpracuje a obraz vidíme v podstatě na displeji, a to v okuláru přístroje nebo na samostatném displeji, 
umístěném např. na těle zaměřovače.  U těchto přístrojů také dochází k malé prodlevě mezi sejmutím 
obrazu a jeho promítnutím na displej. 

Pokud ale byly noktovizory či jejich součásti speciálně konstruovány pro použití v ozbrojených silách či 
bezpečnostních sborech, jedná se o bezpečnostní materiál podle zákona č. 229/2013 Sb.. 

Zbraňová amnestie 

Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie 
A,B,C nebo D, její hlavní část nebo střelivo, jestliže je dobrovolně ve lhůtě od  1.7.2014 do 31.12.2014 
předá do úschovy kterémukoli útvaru policie nebo přenechá ve prospěch státu (článek II odst. 1 
zákona č. 170/2013 Sb., kterým se mění z.č. 119/2002 Sb.). U těchto zbraní se nezjišťuje způsob 
nabytí zbraně do vlastnictví. 

Ten, kdo předal do úschovy zbraň v rámci zbraňové amnestie, může požádat o vydání příslušných 
dokladů, opravňujících ho k jejich držení (o provedení registrace zbraně).  
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Myslivci, zemědělci, ochranáři – společná krajina 
Ing. Radim Jarošek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Krajina je prostor, který společně sdílejí všichni, nejen ti, kteří jsou uvedeni v názvu příspěvku. Každý 
ji pochopitelně vnímá „svou optikou“ podle svých zájmů, a ty mohou být někdy i velmi odlišné. Krajina 
je však jedna, a proto by bylo žádoucí hledat cestu ke vzájemnému respektování různorodosti pohledů 
a hledání společně přijatelných řešení. Je samozřejmě zapotřebí zároveň vnímat, že krajina není 
určena jen lidem, ale že její součástí jsou rostliny a živočichové, kteří ji obývají a ti mají své nároky. 

Společný cíl by mohl být stav, který můžeme v nejobecnější podobě nazvat krajinou zdravou. Tato 
krajina dává předpoklady pro zemědělské hospodaření se slušnými a dlouhodobě stabilními výnosy 
zemědělských a lesních plodin, která není zatížena chemickými a jinými škodlivými látkami, nepodléhá 
nadměrné erozi, s vyrovnaným vodním režimem, je různorodá s mnoha typy stanovišť odpovídajících 
místním podmínkám, ta, která skýtá zdroje potravy a úkrytů pro živočichy, atd. 

Krajina je však rovněž specifickým ekonomickým prostorem, který poskytuje „výnos“, ať už ve formě 
zemědělských produktů či množství zvěře nebo druhové rozmanitosti (biodiverzity) a opomenout nelze 
ani neekonomickou kategorii jako je estetika (která však souvisí např. s turistikou). 

Dnešní doba je „dobou dotační“, ať už se na různé typy podpor díváme všelijak, jsou realitou, kterou 
je asi vhodné přijmout a využít – využít pro krajinu, krajinu společnou. Jedna věc je stav krajiny 
a druhá péče o ni, resp. její využívání. Pro zlepšování stavu i péči existují různé druhy dotací. Bylo by 
užitečné, aby o některých z nich měla myslivecká veřejnost povědomí. Dobrý stav krajiny je jistě 
prvotním předpokladem pro úspěšné zemědělské hospodaření, myslivost i ochranu přírody. Stavem 
krajiny zde máme na mysli především její stanovištní různorodost.  

Pro jeho zlepšení se nabízí více dotačních programů. S největším objemem finančních prostředků 
pracuje Operační program Životní prostředí, který však opomeneme, neboť se hodí pro poměrně 
větší záměry v řádech spíše stovek tisíc až milionů Kč, resp. pro stavební akce atd.  

Zaměřme se na „menší“ národní programy, především na Program péče o krajinu Ministerstva 
životního prostředí. Opatření podporovaná tímto programem mohou být zajímavá pro činnost 
některých mysliveckých sdružení a zároveň přínosná pro zlepšení ekologického stavu krajiny. 
Z pohledu administrativního zpracování je program poměrně nenáročný a zároveň, vzhledem 
k poměrně pestré nabídce dotačních titulů, poskytuje řadu možností k realizaci různorodých aktivit pro 
zlepšení stavu naší krajiny.  

- Žadatel: vlastníci, nájemci a podnájemce pozemků, z pověření vlastníků či nájemců i jiná 
právnická či fyzická osoba. Žadatel nemusí být vlastníkem pozemku – musí mít jeho souhlas. 

- Žádosti se podávají na (sběrné místo): Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Trocnovská 2, 
702 00 Ostrava-Přívoz 

- Výše dotace: výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % podle 
rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace 

- Maximální výše podpory: 250 000 Kč 

- Termín pro podání žádosti: dle aktuální výzvy vydávané Ministerstvem životního prostředí 
(předběžně 15. březen 2015) 
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- Termín k vyčerpání dotace: přibližně do 15. listopadu 2015 

Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.dotace.nature.cz/. Je možné 
samozřejmě osobně navštívit středisko Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě a konzultovat 
podání žádosti nebo se domluvit na společné pochůzce v terénu. 

Vybrané dotační tituly  

- Výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd (solitérní stromy, 
liniové a skupinové výsadby). Opatření se nevztahuje na výsadbu a obnovu intenzivních sadů 
a výsadby podél dálnic a silnic I., II. a III. třídy. 

- Vytváření speciálních opatření, např. rozrušování drnu, prohlubování a vytváření tůněk 
a umělých drobných vodních ploch, podpora populací ohrožených rostlinných i živočišných 
druhů a společenstev a mnohé další (vždy jde o neinvestiční akce). 

Další důležitý program je Program rozvoje venkova, který zahrnuje celou řadu opatření, z nichž pro 
krajinu jsou zvlášť významná Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEOK). Jsou zaměřena 
především na péči, využití krajiny. Jsou primárně určena zemědělcům a slouží ke kompenzaci ušlých 
příjmů a dodatečných  nákladů při specifickém (citlivějším) hospodaření. Závazky jsou dobrovolné, 
pětileté a program „naběhne“ od r. 2015. Jde tedy o dotace související s obhospodařováním pozemků 
– údržba luk, zatravňování orné půdy, speciální tituly na ochranu druhů (modrásek, chřástal, čejka) 
atd. 

Z hlediska myslivosti by možná nejzajímavější mohl být titul „Biopásy“. 

Jeho součástí jsou dva podtituly: 

- Krmné biopásy   

- Nektarodárné biopásy  

Titul Biopásy spočívá v zakládání neprodukčních ploch na orné půdě. Hlavním cílem je zvýšení potravní 
nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů 
vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami.   

- Příjemci: Příjemcem podpory jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží 
k provádění podmínek v rámci závazku.   

- Částky podpory: 

Krmné biopásy: 670 EUR/ha biopásu/rok (17 420 Kč) 

Nektarodárné biopásy: 591 EUR/ha biopásu/rok (15 366 Kč) 

- Dotační podmínky krmné biopásy: 

• každoročně vytvořit biopás určenou uznanou směsí plodin v minimálním stanoveném 
výsevku do stanoveného data (do 31.5.)  

• zapravit biopás do půdy ve stanoveném termínu (od 31.3. do 31.5. následující rok po 
vysetí)  



 9 

• nevjíždět na plochu biopásu zemědělskou, ani jinou mechanizací do stanoveného data  
(od vysetí biopásu do 31.3. následujícího roku)  

• neaplikovat hnojiva a přípravky na ochranu rostlin (výjimku lze udělit na bodovou aplikaci 
herbicidů v případě fytosanitárních opatření)  

• založit biopás na ploše o velikosti 0,5–15 % bloku, maximálně však 1 ha  

• založit biopás o šířce 6–24 m a délce min. 30 m na krajích nebo uvnitř bloků ve směru 
orby 

• dodržet vzdálenost mezi biopásy min. 50 m  

• dodržet vzdálenost od komunikací (dálnice, silnice I. a II. třídy) min. 50 m  

• nepoužívat biopás jako souvrať  

Dotační podmínky nektarodárné biopásy:  

• v prvním a třetím nebo čtvrtém roce závazku vytvořit biopás určenou uznanou směsí 
plodin v minimálním stanoveném výsevku do stanoveného data (do 31.5.)    

• ponechat vytvořený biopás na stejném místě minimálně dva, maximálně tři roky  

• provést seč s odklizem biomasy celého biopásu ve stanoveném termínu (od 1.8. do 31.8.)  

• zapravit biopás do půdy ve stanoveném termínu (od 31.3. do 31.5. třetí nebo čtvrtý rok 
po vysetí)  

• nevjíždět na plochu biopásu zemědělskou, ani jinou mechanizací ve stanoveném termínu 
(od 1.1 do 31.7.)  

• neaplikovat hnojiva a přípravky na ochranu rostlin (výjimka na bodovou aplikaci herbicidů 
v případě fytosanitárních opatření)  

• založit biopás na ploše o velikosti 0,5–15 % bloku, maximálně však 1 ha  

• založit biopás o šířce 6–24 m a délce min. 30 m na krajích nebo uvnitř bloků ve směru 
orby  

• dodržet vzdálenost mezi biopásy min. 50 m  

• dodržet vzdálenost od komunikací (dálnice, silnice I. a II. třídy) min. 50 m  

• nepoužívat biopás jako souvrať 

Uznaná směs plodin bude teprve specifikována. 

A je tomu v AEOK u luk a pastvin? 

Titul Obecná péče o extenzivní louky a pastviny – jde o nejběžnější louky a pastviny 

Závazky titulu:  

• dodržet max. intenzitu býložravců 1,15 VDJ/ha travního porostu, se zohledněním nepasených 
zvířat, každý den v kontrolním období (od 1.6. do 30.9.)  

• v případě údržby travního porostu pasením sekat nedopasky ve stanoveném termínu (do 30 
dnů od skončení pastvy, nejpozději do 31.12., platí pouze pro bloky s průměrnou sklonitostí 
do 10°)  
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• v případě údržby travního porostu sečením provádět seč od středu k okrajům nebo z jedné 
strany bloku na druhou  

• v případě použití herbicidů provádět pouze bodovou aplikaci  

• v případě údržby travního porostu sečením na blocích nad 12 ha (s možností odečtu  plochy 
vnitřního krajinného prvku) ponechat min. 3 až 10 % plochy bloku neposečené,  maximální 
velikost jedné souvislé nepokosené plochy je 1 ha, neposečenou plochu lze posekat nejdříve 
v druhé seči a nejpozději v první seči následujícího roku  

Doplňkové podmínky titulu:  

• dodržet min. intenzitu býložravců 0,3 VDJ/ha travního porostu, resp. 0,35 VDJ/ha travního 
porostu od roku 2017, každý den v kontrolním období (od 1.6. do 30.9.)  

• dodržet max. intenzitu býložravců 1,5 VDJ/ha z.p. každý den v kontrolním období (od 1.6. 
do 30.9.)  

• zajistit minimální údržbu travního porostu (dvakrát seč s odklizem biomasy nebo pastva) 
ve stanovených termínech (do 31.7. a do 31.10., po 31.10. nesmí být travní porost vyšší než 
30 cm)  

• v případě hnojení nepoužívat k hnojení upravené kaly, odpadní vody a kejdu, s výjimkou kejdy 
skotu  

• v případě hnojení aplikovat hnojivy ročně maximálně 95 kg N/ha půdního bloku   

• v případě hnojení aplikovat hnojivy ročně maximálně 55 kg N/ha plochy zařazené v tomto 
titulu  

• neprovádět mulčování, obnovu travního porostu nebo přísev bez povolení orgánu ochrany 
přírody (platí pouze pro prioritní oblasti) 

V určitých případech lze konkrétní podmínky údržby travních porostů (počet a termíny sečí) upravit 
na základě souhlasu orgánu ochrany přírody. 

Kontakt 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava, 
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.: 596 133 673 (4) 
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Opotřebení chrupu ve vztahu k věku jelení a srnčí zvěře 
Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D., soudní znalec oboru Lesní hospodářství odvětví Myslivost 
 
 
Úvod 

Dříve než se začneme věnovat konfrontaci opotřebení chrupu vůči konkrétním rokům věku zvěře, 
musíme se nejprve vypořádat s otázkou číslování věku. 

Nejasné označování primárně vychází ze dvou skutečností: 

� myslivce  obvykle  zajímá věk zvěře ve zvýšené míře jen v určité části kalendářního roku 

� k lovu většiny druhů spárkaté zvěře dochází s časovým posunem oproti střednímu datu 
narození (typické pro daný druh v našem zeměpisném pásmu). Výjimku tvoří jednak trofejová 
zvěř srnčí, jejíž lov začíná už 16. května, a dále zvěř černá, ovšem ta z důvodů, kdy selata 
mohou být metána kdykoliv v roce a k tomu zvěř mladá (někde veškerá) může být lovena 
celoročně.       

Standardně se myslivci zajímají o věk nejvíce v okamžiku samotného lovu. Nejprve před výstřelem, 
aby odhadli věk zvěře živé dle tělesné vyspělosti a chování jedince. Svůj odhad konfrontují u zvěře 
trofejové s vývojem parožní hmoty a též s tím, jakou věkovou třídu (dále jen „VT“) mají uvedenu 
v povolence k lovu. V případě, že dospějí k závěru, že jde o kus průběrný či již lovný a existuje-li 
soulad se zápisem v povolence, je prováděn lov. S pomocí Sv. Huberta může být tento úkon úspěšný. 
Daným okamžikem začínají zvláště u zvěře trofejové polemiky o věku uloveného kusu a přichází 
v potaz opotřebení chrupu. Diskuse gradují v termínu konání místní chovatelské přehlídky trofejí, a 
pokud tam dojde k označení „červeným bodem“, potom i následně. 

Jiný okamžik, kdy se otevírá otázka věku trofejové zvěře, je při každoročním sčítání. Jistě, na chvíli 
odbočujeme od tématu. Ovšem i zde existuje místo, kde by měly být uplatněny dřívější údaje o věku 
zvěře ulovené. 

Postupně:  

Příloha č. 7 „plánovací“ vyhlášky č. 553/2004 Sb. vyžaduje uvádění počtů živé dospělé samčí zvěře 
v konkrétních věkových třídách.  Není žádným tajemstvím ani přílišnou skepsí tvrzení, že jde v drtivé 
většině jen o čísla imaginární. Přitom nemyslím toliko nesprávné údaje v celkových počtech zvěře, ani 
fakt práce s pouhými odhady. K zvlášť markantnímu rozporu totiž dochází u zápisů početnosti ve 
věkových třídách. Obecně tím více, čím je daný druh zvěře ze své biologické podstaty tzv. 
dlouhověkým. V návaznosti na vymezení naší přednášky lze konstatovat mnohem větší pochybení při 
plánování mysliveckého hospodaření se zvěří vysokou než srnčí. Poměrné zastoupení mezi věkovými 
třídami „dospělých samců“ upravuje vyhláška č. 491/2002 Sb., konkrétně § 4 odst. 5b), následovně: 

2. jelen evropský 

- v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44% 
- ve II. VT, od 5 do 8 let, 37% 
- ve III. VT, od 9 let, 19% 
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9. srnec obecný: 

- v I. VT, od 10 měsíců do 2 let, 41% 
- ve II. VT, od 3 do 4 let, 24% 
- ve III. VT, od 5 let, 35%.   

Reálný stav věkového rozvrstvení samčí zvěře v místní populaci mohou ovšem doložit jen trofeje 
prezentované několik posledních let na ChPT. (Tam se tedy nachází i význam konání ChPT!) 
Neexistuje důvod, proč by neměly korespondovat výsledky lovu se stavy živé zvěře. Do lovu je 
započítáván i úhyn a takové trofeje bývají též součástí ChPT. Možnost ročního výkyvu je smazána 
víceletým vyhodnocením. Otázka ojedinělé migrace starší samčí zvěře mimo „domovský dosah ChPT“ 
je zcela podružná. Hlavní myšlenky k výše uvedenému byly prezentovány v časopise Myslivost přesně 
před rokem v č. 11/2013. Článek adresně nazván „Nabádá Ministerstvo zemědělství k porušování 
legislativy?“ s podtitulem „Probíhá vůbec zákonný dozor v myslivosti v případě některých ustanovení 
vyhlášek č. 491/2002 Sb. a č. 553/2004 Sb.?“ Dnes můžeme potvrdit tehdejší předpoklad: žádný 
skutečný dozor se nekoná, za uplynulý rok jsme na výzvu ohledně informací k činnosti orgánů státní 
správy myslivosti (OSSM) proti absenci II. a III. VT trofejové vysoké zvěře neobdrželi jedinou kladnou 
odpověď. (Zato negativní se objevily.)  

Přes kritiku OSSM na všech úrovních je třeba prvopočátek tristního stavu samozřejmě vidět 
v uživatelích a držitelích honiteb. Ti jsou odpovědni za předkládané plány lovu a neexistuje 
ospravedlnění záměrně nepravdivých informací. Mnohde situace dospěla do stádia, že byť III. VT 
nebyla na ChPT několik let vůbec k vidění (tudíž se v populaci zřejmě ani nevyskytuje), jarní sčítání 
takové kusy obsahuje a každý, výměrou i ten nejmenší uživatel plánuje lov min. 1 ks III. VT. Co kdyby 
něco staršího přecházelo? Dále nikomu nevadí, že plány obsahují větší odlov II. věkové třídy než by, 
vůči III. VT, měl být. Jistě, praktická úvaha „když není III. VT, tak budeme střílet aspoň II. VT“. 
O pomyslném hospodaření ve stylu  50% : 20% : 30% ani vidu ani slechu. Toto ideální věkové 
rozvrstvení lovu přitom neuvádějí jen učebnice myslivosti, ale též vysvětlivky k závazné legislativní 
normě - Příloze č. 1 vyhl. č. 553/2004Sb., řádku „J - návrh plánu lovu“ pro případy, kdy nelze při 
sčítání zvěře objektivně zjistit zastoupení věkových tříd. Takových situací je v terénu samozřejmě 
většina. 

A nyní konečně návrat do bodu, kdy plánování lovu zvěře má nejblíže ke konfrontaci s věkovou 
skladbou zvěře ulovené (čili z předchozích sezón). Je to řádek „G – upravený stav zvěře“. Zde je to 
místo, kde soudný a vzdělaný myslivecký hospodář má provést tzv. celkové posouzení ekosystému 
a může ke zdůvodnění návrhu lovu užít zpětných propočtů skrze reálnou výši stavů i údajů o lovu 
(absenci III. VT na ChPT) z uplynulých let.  

Předchozí řádky byly poněkud obšírné, vzdalovaly se úzce vymezené problematice opotřebení chrupu, 
ale cílem bylo ukázat, že znalost věku zvěře je pro náš legislativní rámec mysliveckého hospodaření 
stěžejní. Nezřídka se totiž setkáváme s názorem „když už je kus ulovený, tak k čemu nám bude 
znalost jeho věku, život mu to stejně nevrátí“. To je demagogie popírající jeden ze základních úkolů 
české myslivosti: hospodařit (chovat zvěř) tak, abychom odbornými zásahy sledovali vymezené 
biologické cíle, kam rozhodně přirozené věkové rozvrstvení populace patří. 

Při historicky nejednotném označování věku vysoké (ale též daňčí a sičí) zvěře, přetrvávajícím 
i po roce 2002, budeme v příspěvku nadále užívat vždy značení věku pořadím paroží (první 1., druhé 
2.,….); číslovky přitom odpovídají věku v rocích tzv. „ponovu“, tj. v souladu s vyhl. č. 491/2002 Sb. 
a č. 553/2004 Sb.           



 13 

Laboratorní stanovení věku zvěře – princip a metody 

Opotřebení chrupu, též označováno jako zubní abraze, má smysl dávat do souvislosti se  stářím kusu 
jen tehdy, když věk jedince bezpečně známe.  

Takové situace jsou v podstatě dvě: 

a/ mládě bylo označeno ušní známkou či jiným nezaměnitelným způsobem (GPS obojkem, čipem) 
b/ přesný věk je stanoven laboratorně. 

V případě ad b/ by mělo být samozřejmostí předchozí dokonalé zvládnutí laboratorních metod jejich 
uživatelem a toto prověřeno na dostatečném počtu kusů kontrolní zkouškou stanovení věku.  

Principy laboratorní determinace věku zvěře vycházejí ze zjištění přítomnosti zvláštních struktur uvnitř 
zubů případně na vnějším povrchu zubů, jež se vytvářejí u všech jedinců a navíc s pravidelnými 
odlišnostmi (sezonností) v průběhu kalendářního roku. Existuje všeobecná platnost pro velmi široký 
okruh savců, což bylo zjištěno již v polovině 19. století.   

Jsou rozlišovány dva základní postupy:  

1. Eidmannova  metoda studia vrstev sekundárního dentinu uvnitř zubní pulpy řezáku. 
2. Mitchellova metoda sledující naopak ukládání vrstev sekundárního cementu vně zubu – 

ponejvíce v tzv. cementovém hrbolku mezi kořeny stoliček M1-M3, předstoličky P3  (v případě 
potřeby i P2). 

Obě laboratorní metody byly odzkoušeny vícekrát i na území bývalého Československa u různých 
zástupců jelenovitých (jelen lesní, jelen sika, srnec obecný). Mitchellova metoda (1963) je nesporně 
užívanější. 

Nedá se ovšem rozhodně říci, že by dřívější práce byly bezproblémové. Předně jejich autoři vždy 
přistupovali k metodám výlučně „uživatelsky“, bez hlubších znalostí teoretických předpokladů. Jinými 
slovy: dostatečně nechápali či nezohledňovali biologické zákonitosti ukládání vrstev sekundárního 
cementu. K největším prohřeškům patřilo zpracování jediného zubu (téměř výlučně M1), kdy 
pochopitelně při individuálně možné špatné viditelnosti nebo těžkém odečtu jednotlivých vrstev bylo 
neúměrně zvýšeno riziko chybného stanovení věku. Dalšími kritickými místy se stávala neschopnost 
zvýšit rozdíl mezi zbarvením letních (světlejších) a zimních (tmavších) vrstev adekvátní histologickou 
technikou a užití nesprávného přičítacího koeficientu při vynuceném zpracování jiného zubu než M1.  

Chybné přičítací koeficienty mohly mít svůj prvopočátek hned v několika aspektech. Někteří autoři se 
orientují na zimní, jiní na letní vrstvy, ovšem ti první započítávali už mezivrstvu mezi korunkou 
(před)stoličky a první letní vrstvou. Jindy, zvláště u P3 zubu jelení zvěře, nedokázali dobře rozlišit 
rozsah první letní vrstvy. Z toho je patrné, že nebyla splněna podmínka předchozí zpětné kontroly 
schopností zpracovatele.  

Představa snadného užití laboratorních metod nezkušeným laikem je tudíž naprosto scestná. 
Laboratorní interpretace věku je velmi odvislá od preciznosti, rutinních zkušeností zpracovatele 
a kvalitního mikroskopického vybavení.  
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Umístění řezů a praktická ukázka při užití Mitchellovy metody  

jelen 14 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
srnec 10 let 
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Pro mnohé myslivce může být důležitou informací platnost všech výše uvedených pravidel ukládání 
vrstev sekundárního cementu též u dentes horní čelisti. Lze potom věk stanovit i bez spodní čelisti 
(případy její absence či hrozící záměny při delším časovém odstupu od lovu a také u starého 
sbírkového materiálu trofejí – pochopitelně pokud jde o nezkrácené lebky). K poškození trofeje vůbec 
nedojde, zuby mohou být vyjmuty velmi šetrně a po zpracování jsou vsazeny na původní místo. 

jelen 13 let 
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Základní biologické zákonitosti ukládání vrstev sekundárního cementu jsou obecně tyto:  

1. vrstvy cementu se začnou tvořit až je trvalý zub plně vyvinut, tj. až dosáhl plné výšky a na 
korunku je vyvíjen obrusný tlak. Nelze přejít na jakékoliv automatické, metrické, stanovení 
výšky vrstev, ani nemůžeme očekávat úplně stejnou sílu vrstvičky (i z určitého roku) na všech 
zubech téhož jedince. 

2. světlé vrstvy vznikají v létě, u našich jelenovitých výraznou měrou v úzkém období  
květen/červen; tmavší a mnohem slabší mezivrstvy jsou tzv. zimními  

3. přičítací koeficient k počtu zjištěných vrstev je stanoven dle 1/ + 2/ 

4. optimálním místem řezu (vrstvy nejmohutnější) je úzké rozhranní nacházející se pod těžištěm 
zubu. Cementový hrbolek je tvořen mezi kořeny zubů jakoby čočkovitě a vrstvy, byť slabé 
i vzájemně splývající, zasahují až na bázi kořenů. 

Pokud chceme odečítat z obou polovin rozříznutého zubu, musíme mít ultratenký (0,2 mm) řezný 
nástroj.  

Prakticky to např. u jelena znamená následující:  

Jelení kolouch se rodí v období květen/červen, konvenčně je za střední datum považován 1. červen. 
Stolička M1 dorůstá v osmi měsících jeho života (tj. leden); M2 ve 13-ti měsících (červen/červenec), 
čili stoličky M1 a M2 ve druhém kalendářním roce života jedince, a předstoličky P2, P3 s poslední 
stoličkou M3 ještě o rok později – ve 27.-30. měsíci (srpen-listopad).  

Pokud vyjadřujeme věk na celé roky a legislativně správným způsobem (jelení špičák s prvním parožím 
má věk 1 rok), potom platí: 

- u stoličky M1 nepřičítáme k počtu zjištěných světlých letních vrstev žádný koeficient 
- u stoličky M2 budeme přičítat „+1“;  z hlediska tvorby letní vrstvy sek. cementu je ztracen 

totiž jeden rok  
- u stoličky M3 a předstoliček P2, P3 přičítáme adekvátně „+2“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přičítací koeficienty jsou u jednotlivých druhů jelenovitých pro konkrétní 
zuby různé a navíc, pokud nějaký zub dorůstá zrovna v období květen/červen, potom přirozeně není 
tím nejlepším pro jednoznačné laboratorní stanovení věku. Při daných pravidlech je velkým štěstím, že 
jsou jelenovití, vyjma trofejové zvěře srnčí, loveni až od srpna. Doba lovu totiž u nich nehraje potom 
žádnou roli v tvorbě tohoroční „květno-červnové“ vrstvičky sekundárního cementu.  

Splněním technických požadavků a zvládnutím laboratorního zpracování by mělo dojít k souhlasnému 
zjištění na všech zkoumaných zubech. Optimální je provést před vlastní laboratorní činností 
makroskopickou fotodokumentaci řady premolárů a molárů a následně zpracovat oboustranně stoličky 
M1-M3, případně i předstoličku P3, tj. 6-8 zubů. Při potřebě ponechat jednu polovinu čelisti zcela bez 
zásahů (např. do vzorové sady), prořežeme alespoň 3-4 zuby z druhé poloviny.  
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Opotřebení chrupu 

Dlouhá desetiletí zájmu znát (či s určitou přesností alespoň odhadovat) věk zvěře přinesla řadu 
písemností k této problematice. Opotřebení chrupu v poznávání věku volně žijící zvěře vždy hrálo 
zásadní a nezastupitelnou roli. Po celou dobu bylo a i dnes je přirozenou snahou myslivců formulovat 
zákonitosti zubního opotřebení (zubní abraze).  

Hlavním problémem samozřejmě zůstává stanovení stupně obecné zákonitosti oproti pouhému 
kasuistickému, a jindy tudíž těžko opakovatelnému, popisu několika nahodilých vzorků čelistí. Jak to 
bývá, tak u různých autorů se setkáváme s velmi rozdílnou mírou sebereflexe k vlastnímu pozorování; 
jejich závěry poměrně často neobsahují žádnou informaci o velikosti a původu vzorků, ani zda byl 
skutečný věk  kusů garantován způsobem viz výše. Četně dochází k přílišné a neopodstatněné 
generalizaci několika málo pozorování. Možný rozptyl v opotřebení chrupu uvnitř vymezené věkové 
skupiny (dle našich ChPT vesměs potenciální požadavek na jeden rok přesně) nebývá exaktně 
stanoven. K tomu pochopitelně na druhé straně máme velmi různorodou skupinu osob praktických 
myslivců – příjemců informací.  

Jelení zvěř 

Snad bychom mohli alespoň orientačně rozdělit literární zdroje na ty, kde je preferováno posuzování 
většího počtu různých zubů (optimálně všech) ve spodní čelisti, oproti pracím, kde je preferováno 
opotřebení na jednom konkrétním zubu (nejčastěji M1 nebo M3). 

Druhou skupinu nejlépe reprezentuje práce Budenze (1965). Bývá velmi často přebírána do našich 
monografií věnovaných jelení zvěři, jde tedy o poznatky dobře známé. Konečně sami jsme také 
sledování tohoto německého autora využili (Svět myslivosti č. 3/2009) s mnoha fotografiemi poslední 
stoličky M3 u trofejové jelení zvěře krkonošské provenience. Díky pozdnímu růstu M3 moláru existuje 
dobrá využitelnost prvních známek obrusu do doby pátého až šestého paroží. Jako všude v biologii, 
tak i zde mohou nastat nepříznivé okolnosti – tehdy, když není poslední třetí sloupek M3 vyvinut či má 
miniaturní velikost.  

Zásadně ovšem platí: 

1. Pro odhad věku posuzujeme vždy co možná největší rozsah chrupu.  

2. Pro každý druh zubu by se dalo vytvořit schéma pravidelného obrusu, ale 
nespoléhejme se, že by zubní abraze vždy musela takto rovnoměrně postupovat! 

3. Pokud jedinec má skutečně vyšší věk, musí se opotřebení chrupu někde projevit – 
buď rovnoměrně na celé zubní řadě, či výrazněji v první polovině zubní řady než ve 
zbytku a nebo opačně.     

Literárně jsou doloženy výrazné individuální rozdíly v tvrdosti skloviny i zuboviny. Dodnes není 
uspokojivě prokázáno, že by se lišily v opotřebení chrupu celé subpopulace jelení zvěře.   

I v rámci I. věkové třídy má smysl věnovat pozornost celému chrupu. Blíže, včetně doprovodné 
fotodokumentace, se tomuto tématu věnujeme v časopise Myslivost (č. 11/2012).  

Na ChPT dochází standardně ke zbytečným chybám už u trofejí s 2. a 3. parožím. Stačí přitom velmi 
málo: u předpokládané I. VT se vždy nejprve seznámit s termínem (měsícem) ulovení 
konkrétního kusu a uvědomit si, kdy ještě nemůže či již naopak musí být chrup úplný a jak probíhají 
první fáze zubní abraze. 
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Z posledně citovaného příspěvku vybíráme několik ukázek. Změny v řadě premolárů a molárů jsou tak 
markantní, že je není nutné slovně komentovat. 

srpen 
 

 
 
 
K našim Jistě neuškodí připomenout (a v PPT přednášce i ukázat) t již    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 leden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
srovnání M3 stoliček 
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Srovnání M3 stoliček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro řezáky platí, že od věku 4 roky jsou i na nich patrné změny. Pár zubů I1 (většinou též I2) bývá 
opatřen páskovitým obrusem skloviny na řezné hraně, díky čemuž se obnažuje dentin (hnědě 
zbarvený působením rostlinných šťáv). 

Stav opotřebení řezáků (šířka obrusného pásku a zkrácení korunky) má pro odhad věku tzv. 
„jednostranný význam“. Tím je myšleno asi toto: pokud je obrusný pásek široký, měli bychom hledat 
i na zubní řadě P1-M3 znaky vyššího věku; ale neplatí, že bychom se u starého kusu nemohli setkat 
s opotřebením řezáků na úrovni jelenů o několik let mladších. Jinými slovy prvotního páskovitého 
opotřebení dosáhnou všichni jedinci, ale dál je postup abraze zrovna v těchto místech silně 
individuální. Konkrétními „věkovými“ změnami typickými pro zuby P1, P3,  M1 a M3 jelenů II. a III. VT 
se zabývá vlastní powerpointová přednáška. 
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Srnčí zvěř 

Opotřebení chrupu ve vztahu k věku srnčí zvěře se v českých a moravských zemích věnoval již prof. 
Komárek (1931). Jeho monografie „Jak určím stáří srnce. O odstřelu srnců vůbec“ obsahuje zdařilé 
barevné perokresby. 

Z velkého množství dalších publikací věnovaných srnčí zvěři si s ohledem na naše zaměření příspěvku 
dovolujeme vybrat dvě, obě německy psané: 

A) 

Monografii Ferdinanda von Raesfelda „Das Rehwild“, konkrétně sedmé přepracované vydání od Gerda 
von Lettow-Vorbeck a prof. Waltera Riecka z roku 1970, neboť se zabývá nejpodrobněji vyobrazením 
a popisem abrazních změn na jednotlivých zubech P2, P3 a M1. 

Budiž připojena originální ukázka z knihy - stavba zubu na průřezu a opotřebení premolárů i prvního 
moláru: 

 
  
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláštního zřetele zaslouží také fotografická příloha zachycující celé řady zubů P1-M3. Ovšem 
nejcennější na ní je skutečnost, že autoři jednoznačně doporučují uvádět věk mladých srnců (u nás 
adekvátně I. VT) skutečně jedním konkrétním číslem: 1 rok, 2 roky. Pro středně staré (z pohledu mysl. 
hospodaření, nikoliv biologických schopností druhu) už považují za správné psát odhad „3-4“ nebo „4-
5“ a následně se nebojí stále větších a větších rozptylů: „5-7“, „7-9“, „9-12“ či dokonce „10-15“. Toto 
nelze označit jinak než jako vysokou znalost věci a adekvátní sebereflexi. Řada našich mysliveckých 
„odborníků na srnčí zvěř“ by ovšem takový postup jistě shledala nesprávným, neodborným. 

Autor tohoto příspěvku se závěry německých kolegů plně souhlasí. Připomínáme přitom, že byl ve více 
evropských zemích zkoumán (laboratorně i značením zvěře) soulad odhadu věku se skutečností 
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a pokud si výsledky odpovídaly z 50-ti procent, patřili posuzovatelé mezi absolutní špičku. To může 
mnohé překvapit, obecně existuje totiž domněnka o nesprávnosti odhadu na různých ChPT max. 
do 20-30%.  

B) 

Druhá výjimečná monografie je dílem manželů Albrechta a Jenke von Bayern, vévodů bavorských, 
vytvořená za pomoci několika dalších spolupracovníků. My jsme se mohli detailně seznámit s knihou 
„Über Rehe in einem steirischen Gebirgsrevier“ ve 3. nezměněném vydání z roku 1981.  Autoři opatřili 
velký počet srnčat ušními známkami, tedy věk bezpečně znali, a přinášejí podstatné informace včetně 
ukázek chrupu.  

Naše přednáška se dále věnuje třem publikacím s laboratorním stanovením věku ulovené srnčí zvěře  
– po jedné z území Čech, Moravy i Slovenska. 

V souvislosti s odhadem věku podle opotřebení chrupu se okrajově zabýváme otázkou kostnatění 
chrupavčité spony klínové kosti, abychom poukázali jednak na nesprávné vyhodnocování tohoto znaku 
na ChPT a v podstatě i na úplnou nepotřebnost tohoto znaku. 

Do tištěné podoby příspěvku vkládáme několik ukázek srovnání zubní abraze. Římské číslice 
na čelistech značí měsíc lovu, změny v opotřebení jednotlivých zubů není třeba obšírně komentovat. 

Za velmi užitečné považujeme sledování výšky korunek v rámci celé řady zubů P1-M3, zvláště u zubů 
P2, P3 a M1. Stav řezáků nemá pro odhad věku srnčí zvěře sebemenší význam.     

květen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
září  
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D. 
Služby pro myslivost a lesnictví 

 
Na Střezině 1111/18 

500 03 Hradec Králové 
tel.: 608 701 116, 732 567 818 

 
badr.vladimir@seznam.cz 

IČ: 87787610   DIČ: CZ 7202244027 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslivecká konference 2014 

Sborník referátů  

Vydal: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Tisk: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

23 stran 

ISBN: 978-80-87503-67-6 

Náklad 120 výtisků 

Ostrava 2014 


