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Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2019 

PODĚKOVÁNÍ 

Okresní myslivecký spolek tímto děkuje všem členům hodnotitelských 

komisí, zaměstnancům Městských úřadů Moravské Budějovice, Náměšť nad 

Oslavou a Třebíč i zaměstnancům Lesů České republiky, s.p., kteří se podíleli 

na hodnocení trofejí ulovené spárkaté zvěře za myslivecký hospodářský rok 

2019 a na přípravě chovatelské přehlídky konané v září roku 2020. 

Poděkování patří i všem uživatelům honiteb, a především mysliveckým 

hospodářům, kteří předložili kvalitní podklady, z nichž bylo možné hromadně 

zpracovat statistiky mysliveckého hospodaření za jednotlivé oblasti i celý 

okres Třebíč. Stejně tak děkujeme jednotlivým myslivcům, kteří považují 

zodpovědnou a kvalitní úpravu trofeje za součást svých přirozených 

povinností a stavovské cti a s tímto vědomím k ní i přistupují. 
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ÚVOD 

Každoroční chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře mají na okrese 

Třebíč1 více než půlstoletí dlouhou tradici. Představují na jedné straně 

veřejnou kontrolu dodržování kmenových stavů jednotlivých druhů zvěře i 

způsobu provádění průběrných odstřelů. Ukazují tím na celkový stav populací 

jako součásti ekosystémů kulturní krajiny a odráží účinnost chovatelských 

opatření prováděných v uplynulém období.  

Na straně opačné poskytují jedinečný prostor pro představení obecně 

záslužné práce myslivců a šanci na propagaci mysliveckých činností mezi 

nemysliveckou veřejností, včetně mládeže. Při rozboru výsledků dané 

chovatelské přehlídky je nutné mít vždy na paměti, a neustále zdůrazňovat, 

že před sebou nemáme výsledek práce toliko předchozího roku, ale mnohem 

delšího časového horizontu, v případě některých druhů zvěře i více než deseti 

let. 

Z analýzy dlouhodobě sbíraných dat o početních stavech a množství 

ulovených kusů jednotlivých druhů zvěře je možné navrhovat a následně 

provádět opatření vedoucí k početní stabilizaci druhů, k jejich případné 

redukci i ke snížení rizika vzniku kolizních situací se subjekty hospodařícími v 

krajině. Tato problematika je nyní o to aktuálnější, že se celé území okresu 

Třebíč potýká s extrémními dopady kůrovcové kalamity, které budou 

vyžadovat maximální pozornost věnovanou obnově postižených kultur. A to 

včetně způsobu mysliveckého hospodaření. 

Při organizaci letošní přehlídky se jako již tradičně dohodly na vzájemné 

spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Třebíč, který byl pověřen 

vlastní organizací, Městské úřady Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad 

Oslavou. Velmi netradičně ovšem v letošním roce proběhl sběr trofejí i vlastní 

přehlídka. Díky jarním opatřením souvisejícím s koronavirovou situací, byly 

obvyklé termíny dílčích přehlídek organizovaných po jednotlivých ORP 

zrušeny a termín společné celookresní přehlídky byl přesunut na měsíc září. 

Díky této mimořádné situaci a stavu z ní vyplývajícím bylo lehce 

zjednodušeno i provedení tohoto katalogu a některé zveřejňované informace.  

Z hlediska statistického zpracování využili organizátoři okresní přehlídky i 

letos dílčí vyhodnocení zpracovávaných údajů za jednotlivé územní obvody 

a následné zpracovali souhrnné informace za celé území okresu Třebíč. Tento 

způsob si klade především za cíl nepřerušit datovou řadu získávanou 

v předcházejících desetiletích. 

 

 

1 I přes zrušení Okresního úřadu v Třebíči a přenesení odpovídajících kompetencí v oblasti 
řízení myslivosti na 3 nástupnické ORP, odkazujeme v tomto materiálu i nadále pro větší 

přehlednost na některých místech na okres Třebíč, kterýžto je jako systém územního členění 
státu dostatečně vžitý a srozumitelný. V tomto případě jím rozumíme pochopitelně územní 
obvody pověřených úřadů Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč. 



Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči 

Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2019 

Vyhodnocení mysliveckého roku 2019 

 

Organizací chovatelské přehlídky trofejové zvěře za myslivecký rok 2019 

a vlastním hodnocením předložených trofejí byl pověřen Okresní myslivecký 

spolek v Třebíči. 

Jednotlivé odborné komise pracovaly v následujícím složení: 

1. územní obvod Moravské Budějovice: 

− Členové komise: Emil Špaček 

    Jiří Jurka 

2. územní obvod Náměšť nad Oslavou: 

− Členové komise: Karel Pivoňka  

Josef Holas 

   Ing. Petr Cejpek  

3. územní obvod Třebíč: 

− Členové komise: Ing. Petr Cejpek,  

    Jiří Jurka  

    Vlastimil Oubrychta,  

    Ing. Jan Klusáček  

    Ing. Jiří Krátký 

Komise provedly zhodnocení předložených trofejí spárkaté zvěře z hlediska 

chovné hodnoty, kompletnosti, včetně přiložení čelistí, a z hlediska kvality 

preparace. Celkové výsledky byly zpracovány do přehledných tabulek za 

jednotlivé oblasti a honitby.  

Obdobně jako v předchozích letech byla zpracována struktura publikovaných 

údajů v dělení na fyzicky předložené (a tedy hodnocené) trofeje a na skupinu 

vybraných statistických údajů o plánech a skutečném lovu jednotlivých druhů 

zvěře.  

Katalog chovatelské přehlídky byl jako obvykle doplněn o vybrané údaje 

týkající se některých druhů drobné zvěře obhospodařované v rámci území 

všech tří zájmových oblastí. Rovněž tyto datové řady dokládají trendy, které 

ve vývoji jednotlivých druhů zvěře převažují.  

Výjimkou oproti předchozím obdobím bylo nepředložení trofejí od několika 

uživatelů honiteb. Věříme, že se na něm podepsaly pouze výjimečné události 

letošního roku, posun termínu chovatelské přehlídky a snad i nejasnosti 

kolem zrušení jarních termínů, které byly mnohde chápány jako celkové 

zrušení přehlídky. Komise proto nečiní v tomto směru žádné závěry. 

Zpracováním tohoto katalogu chovatelské přehlídky a výsledků odlovu  

za rok 2019 byl za Mysliveckou komisi OMS ČMMJ v Třebíči na základě údajů 

předložených jednotlivými hodnotitelskými komisemi pověřen Ing. Petr 

Cejpek a Mgr. Josef Drmota.   
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SRNEC OBECNÝ 

Srnčí zvěř představuje dlouhodobě 

nejvýznamnější druh myslivecky 

obhospodařované zvěře v rámci většiny 

honiteb okresu Třebíč. Tvoří rovněž jeden 

z pilířů jejich ekonomického fungování. Lov 

srnčí zvěře je proto vedle tradiční myslivecké 

péče jednou z nejdůležitějších chovatelských 

aktivit.  

Stavy srnčí zvěře vykazují z hlediska 

mysliveckého hospodaření dlouhodobě 

uspokojivé, v posledních letech stagnující 

trendy. Z pohledu celého desetiletí však došlo 

k mírnému poklesu její početnosti. Vina je 

v tomto směru dávána zejména změnám 

v systému obhospodařování zemědělských 

pozemků, sílícímu turistickému ruchu 

v honitbách, zvyšujícím se stavům predátorů, rostoucí frekvenci dopravy a 

s tím souvisejícímu stresovém zatížení zvěře i přímým úhynům. Na tuto 

skutečnost si bude muset myslivecká veřejnost pro nejbližší roky zřejmě 

zvyknout a v místech obnovovaných kultur po kůrovcové kalamitě bude 

muset navíc lovem stabilizovat, ne-li snížit početnost srnčí zvěře.  

Jako stálý prvek se v mnoha honitbách již projevil vliv fibropapilomatózy, 

která je mnohde prvotní indicií pro průběrný odstřel. Někteří uživatelé honiteb 

již zaznamenávají výskyt tohoto onemocnění u třetiny ulovených kusů 

dospělé srnčí zvěře. Právě intenzívní lov postižených kusů je jediným možným 

preventivním opatřením a je nutné, aby se na tyto kusy uživatelé honiteb 

zaměřili celoročně. Jednotlivá ORP dnes vydávají bez problémů povolení k 

odstřelu postižených kusů i mimo dobu lovu. Podmínkou úspěšného boje proti 

onemocnění je hluboké zakopání nebo spálení nádorů (zvěřina je při běžném 

napadení, které neprostupuje do tkání mimo kůži poživatelná). 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům vyvíjejí mnozí uživatelé honiteb 

v posledních letech úsilí vedoucí ke snížení škod na zvěři. Konkrétně se jedná 

o ošetření okrajů frekventovaných úseků vozovek „pachovými ohradníky“, o 

záchranu mladé zvěře před senosečí a o celkové zvyšování chovné hodnoty 

srnčí zvěře, k níž vede aplikace nejnovějších poznatků z oblasti přikrmování 

zvěře, předkládání krmných a minerálních směsí, důsledný průběrný odstřel 

holé zvěře apod. K němu by měli využít i dočasnou úpravu doby lovu zvěře 

mladé.  Za všechny uvedené aktivity jim patří nejen ze strany naší myslivecké 

organizace a státní správy myslivosti poděkování. 

V souvislosti s ochranou zvěře při senosečích si myslivecká komise dovoluje 

upozornit na možnost čerpání dotačních titulů na instalaci opticko-

akustických zradidel v honitbách. 
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Na závěr obecného úvodu k problematice chovu srnčí zvěře si dovolíme 

připojit malé zamyšlení směřované ke skutečným stavům zvěře na okrese 

Třebíč. Zejména si dovolíme odkázat na podrobnější analýzu připojeného 

grafu zachycujícího dlouhodobý vývoj lovu. Podíváme-li se na něj, zjistíme, 

že uplynulé desetiletí se opravdu nese ve znamení „nižších“ stavů. Postačuje 

ale pohled do období podobného trendu o zhruba 15 let zpět, abychom zjistili, 

že odstřely jsou nyní nižší, nicméně pouze o necelých 15%. Ty jdou 

jednoznačně na výše zmíněné vlivy. Představují nicméně v průměru pouze 

necelých 5 kusů na honitbu! 

Upozornit si dovolujeme i na dlouho známý poznatek publikovaný již naším 

historicky největším odborníkem na srnčí zvěř, doc. Nečasem, který uváděl 

známý fakt, že stavy srnčí zvěře prodělávají přibližně desetiletý početní 

cyklus. Všichni, kdo s ní skutečně hospodaří, nechť zapátrají ve vlastní paměti 

a zejména se podívají na současný stav v honitbách. 

Je tedy otázkou, zda se v současnosti jedná skutečně o „krizi“ srnčí zvěře, 

což pochopitelně nemůžeme vyloučit, či zda současný stav není bližší 

přirozeným možnostem ekosystémů. V této souvislosti si dovolujeme znovu 

upozornit na dopady kůrovcové kalamity, v jejímž důsledku můžeme 

očekávat intenzívní zalesňování kalamitních ploch, s nímž půjdou ruku v ruce 

vysoké škody vykazované subjekty hospodařícími na lesních pozemcích. 

Uživatelé honiteb by proto neměli tuto situaci v žádném případě podcenit a 

uzpůsobit jí v dalších letech plán lovu nejen srnčí zvěře!  

Přikročíme-li k posouzení konkrétních výsledků chovatelské přehlídky, 

můžeme konstatovat, že plán lovu i skutečný lov srnčí zvěře se od roku 2000 

drží na poměrně vysoké úrovni. V roce 2019 bylo uloveno celkově 3 459 

kusů srnčí zvěře včetně úhynu v době lovu. Po několika předchozích letech 

se potvrdilo obrácení výše diskutovaného trendu lovu a počet ulovené zvěře 

vzrostl za rok o dalších zhruba 11%. 

Úhyn činil v době lovu 575 kusů a celkový úhyn 907 kusů. 

Odstřelem bylo v roce 2019 uloveno 2 884 kusů srnčí zvěře ve struktuře:  

− 1 239 srnců (42,93 %),  

− 959 srn (33,25 %) a  

− 686 srnčat (23,79 %). 

Bohužel, komise musely i letos v některých případech konstatovat velmi 

špatnou preparaci předložených trofejí. Nekvalitně preparovaná trofej 

vypovídá nejen o vztahu lovce k myslivosti, ale také o úctě, v případě špatné 

preparace spíše neúctě, lovce k ulovené zvěři. 

V současné době je již zbytečné, aby zde bylo apelováno na jednotlivé 

uživatele honiteb, aby jako součást povinností lovce vyplývající z držení 

povolenky k lovu srnčí zvěře vyžadovali rovněž kvalitní preparaci trofejí. To 

se dělo v uplynulých letech nesčetněkrát. Snad by se pouze slušelo položit 

otázku, co na předložené trofeje řekne myslivecký hospodář a zbytek členské 

základny?  
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Do obdobné kategorie připomínek lze zařadit také připomínky týkající se lovu 

zvěře vysoké chovné hodnoty. Je naprosto nezbytné, aby se myslivečtí 

hospodáři v tomto směru dohodli s uživateli honiteb o interním posouzení 

podobných případů a vyvození odpovídajících závěrů. Je třeba zejména 

zvážit, zda se jedná o skutečně opodstatněné sanitární odstřely, ojedinělé 

zaváhání lovce, nebo o pravidelně se opakující jev a fatální neznalost biologie 

srnčí zvěře. V těchto případech by měla být uživatelem honitby odepřena 

nebo alespoň redukována povolenka k lovu pro další období. 

V každém případě by v honitbách prospěla alespoň krátká odborná 

instruktáž, jaké jsou skutečné znaky zvěře v jednotlivých věkových 

skupinách, protože se mezi myslivci v uvedeném směru stále traduje řada 

polopravd, nepravd a vyslovených nesmyslů. Posílit je rovněž nutné 

povědomí o nutnosti skutečně zodpovědného hospodaření se srnčí zvěří, 

které je u mnohých upozaděno extrémně zvýšeným zájmem o lov černé 

zvěře. Budoucností našich honiteb nebude prase divoké, ale srnec obecný! 

Údaje o lovu srnčí zvěře v roce 2019 

OBLAST SRNEC SRNA SRNČE CELKEM 

Moravské Budějovice 317 245 185 747 

Náměšť nad Oslavou 172 150 110 432 

Třebíč 750 564 391 1705 

CELKEM 1239 959 686 2884 

 

Vývoj lovu srnčí zvěře na území okresu Třebíč 
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MUFLON  

Mufloní zvěř je dlouhodobě lovena pouze 

v několika honitbách okresu Třebíč, situovaných 

převážně v rámci obvodu ORP Třebíč. Celkový 

počet vykázaných ulovených muflonů odstřelem 

byl 103 kusů, což znamená okrajový myslivecký 

význam tohoto druhu zvěře v našem zájmovém 

území. I zde je nutno muflona chápat především 

jako zpestření současné kulturní krajiny. 

V roce 2019 byl lov odstřelem proveden 

následovně: 

- muflon 13 kusů (12,7 %), 

- muflonka 44 kusů (42,7 %) a 

- muflonče 46 kusů (44,7 %). 

Tyto výsledky dokazují rozkolísanou výši odlovů, z nichž nelze činit žádné 

relevantní závěry.  

Vývoj lovu mufloní zvěře na území okresu Třebíč 
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JELEN EVROPSKÝ A JELEN SIKA 

Jak je z níže připojeného grafu patrné, souhrnný 

lov jelena siky a jelena evropského na území 

zájmových obvodů se dlouhodobě pohybuje pod 

hranicí 100 kusů. V průběhu mysliveckého roku 

2019 bylo na území okresu Třebíč uloveno celkem 

16 ks jelenů sika a 83 ks jelenů evropských. 

Těžiště lovu je situováno do honiteb 

Moravskobudějovicka, kde byly uloveny dvě 

třetiny evidované zvěře. 

Zejména stavy jelena evropského vykazují 

celostátně dlouhodobě pozitivní trend a je proto žádoucí s touto zvěří 

zodpovědně myslivecky hospodařit všude tam, kde se její chov jeví jako 

trvalý a dlouhodobě perspektivní, při samozřejmém zachování souladu mezi 

reálnými stavy zvěře a úživností daného prostředí, opět s ohledem na dopady 

kůrovcové kalamity. 

 

Vývoj lovu jelena lesního a jelena siky na území okresu Třebíč 
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DANĚK SKVRNITÝ 

Populace daňků na území okresu Třebíč zůstává 

vázána, tak jako v minulosti, na územní obvod 

Náměšť nad Oslavou, a zde především na oboru 

Kralice.  

V roce 2019 bylo uloveno odstřelem 142 kusů 

dančí zvěře. Vzhledem k lokalizaci lovu této zvěře 

převážně do oborního prostředí nemá sledování 

výkyvů v počtu lovených kusů pro naše potřeby 

zásadní význam.  

Přínos této zvěře je prozatím pro volné honitby všech tří územních obvodů 

myslivecky nevýznamný, přestože trend ve výskytu daňků ukazuje podle 

některých náznaků do budoucna ve volnosti rostoucí tendenci. Zde by měla 

myslivecké veřejnost zpozornět a začít již nyní uvažovat o možných dopadech 

dalšího šíření daňka, který se může s výhledem příštího desetiletí v některých 

honitbách stát dalším kolizním faktorem mezi zájmy mysliveckého a 

lesnického hospodaření. 

 

Vývoj lovu daňka skvrnitého na území okresu Třebíč 
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PRASE DIVOKÉ 

V mysliveckém roce 2019 bylo na území 

okresu Třebíč vykázán lov 3 127 kusů černé 

zvěře. Do tohoto výsledku se významným 

způsobem promítla veterinární opatření 

přijatá v roce 2017 v souvislosti s výskytem 

Afrického moru prasat na našem území. Tyto 

skutečnosti motivovaly myslivce ke skutečně 

intenzívnímu lovu černé zvěře. Vzhledem 

k praxi si dovolíme na tomto místě upozornit 

zejména na míchání pojmů a pravidel 

souvisejících s ohniskem výskytu, 

nárazníkovou zónou a ostatním územím. 

Přestože došlo obecně k rozvolnění pravidel, 

neplatí vše plošně! Myslivci by si proto v tomto směru měli uvědomit, co 

právě v jejich honitbě platí, aby se nedostávali zbytečně do rozporu 

s momentálně platnou legislativou. K tomu je nutné sledovat průběžně také 

její vývoj a odpovídajícím způsobem reagovat. Samozřejmostí je celoroční 

dodržení etiky lovu a mysliveckých zvyklostí. 

Přestože se může zdát, že se jednotlivá opatření již dostatečně projevila, je 

situace stále vážná a intenzívní lov černé zvěře je minimálně na místě. Africký 

mor prasat je dlouhodobě v Pobaltí, v Polsku, v Maďarsku, v Belgii a na 

Slovensku. Šíři se nevyzpytatelně a dnes již prokazatelně „skokem“ 

v souvislosti s intenzívní silniční dopravou. 

Dle jednotlivých územních obvodů byla v roce 2019 černá zvěř lovena 

následovně: Třebíč – 1698 kusů; Mor. Budějovice – 968 kusů; Náměšť nad 

Oslavou – 461 kusů.  

Vývoj lovu černé zvěře na území okresu Třebíč 
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ZAJÍC POLNÍ 

Je nepochybné, že bez intenzivní 

myslivecké péče o veškerou 

drobnou zvěř by byla tato skupina 

zvěře vystavena existenčním 

problémům, o mysliveckém využití 

jednotlivých druhů nemluvě. 

V podstatě posledním druhem 

drobné zvěře, který je na území 

okresu Třebíč obhospodařován ve 

volnosti bez významného dotování 

populací z umělých odchovů, je 

zajíc polní. 

Lov v mysliveckém roce 2019 ve výši 2 409 kusů však příliš důvodů 

k optimismu do budoucnosti nezavdává, přestože se jedná o jeden 

z nejlepších výsledků posledních let. 

Je především na uvážení a svědomí jednotlivých uživatelů posoudit, zda je 

v dané honitbě z mysliveckého pohledu žádoucí zajíce vůbec lovit, či zda 

neponechat zbytkovou populaci v klidu a nahlížet na ni jako na zajímavý 

prvek mezi volně žijící zvěří.  

Motivací a inspirací by pro většinu uživatelů měly být vynikající výsledky 

v chovu zajíce polního v několika vybraných honitbách okresu, v nichž jsou 

vykazovány skutečně vysoké odstřely. Myslivečtí hospodáři dotčených 

honiteb se se zájemci o svoje zkušenosti zajisté ochotně podělí. 

Vývoj lovu zajíce polního na území okresu Třebíč 
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LIŠKA OBECNÁ 

Liška je lovena především 

následujícími způsoby lovu: 

− individuálním způsobem lovu 

(na čekané); 

− během společných lovů; 

− norováním v přírodních a 

umělých norách lapáním  

− odchytem v umělých 

sklapovacích norách, které 

byly za tímto účelem v jednotlivých honitbách zhotoveny.  

V mysliveckém roce 2019 bylo uloveno 1 758 lišek. Výše lovu se relativně 

drží trendu uplynulých let. Při sledování poklesu lovu je otázkou, zda se jedná 

o nižší úspěšnost lovu, pokles početnosti vyváděných mláďat nebo výskyt 

onemocnění prašivinou a psinkou, která se u volně žijících lišek objevila. 

Protože liška představuje jednoho z nejvýznamnějších predátorů drobné 

zvěře, ale také srnčat, je nutné jejímu lovu věnovat maximální pozornost ve 

všech honitbách. Mezi největší nešvary některých myslivců patří v tomto 

směru zašetření této nejběžnější šelmy v případě čekané na některý z jiných 

druhů zvěře. Uvědomit by si měli zejména skutečnost, že neulovením jediné 

lišky snižují nepřímo početnost dalších druhů drobné zvěře, ale i drobných 

pěvců, bezobratlých a dalších ohrožených druhů živočichů. 

 

Vývoj lovu lišky obecné na území okresu Třebíč 
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ZÁVĚR 

Výsledky myslivecké statistiky a přehlídky trofejí za rok 2019 opět potvrzují, 

že mezi nejvýznamnější lovné druhy zvěře se na území okresu Třebíč řadí 

srnec obecný, prase divoké a liška obecná. Trendy ve výši jejich odstřelů 

potvrzují relativně setrvalý stav, který podléhá výkyvům, na nichž se podílí 

zejména průběh zimní části roku, intenzita lovu v předchozím období, ale také 

například způsob obhospodařování zemědělských pozemků. V případě černé 

zvěře se pak ve výši lovu odráží vývoj legislativních a veterinárních opatření. 

Z ostatní zvěře má na území okresu víceméně doplňkový význam lov další 

spárkaté zvěře - muflona, daňka a obou druhů jelenů. Lov drobné zvěře 

dosahuje ryze pozitivních čísel v honitbách, které se intenzívně věnují 

vypouštění uměle odchované pernaté zvěře. Výjimku představuje několik 

honiteb s dosud slibnými stavy zajíce polního.  

Je více než žádoucí, aby se všichni uživatelé honiteb věnovali nadále zejména 

intenzívní péči o srnčí zvěř vycházející z nejnovějších poznatků mysliveckého 

výzkumu, intenzívnímu snižování stavů predátorů se stanovenou dobu lovu, 

a aby věnovali zvýšenou pozornost aktuálnímu vývoji v oblasti veterinární 

situace, zejména s ohledem na šíření Afrického moru prasat a výskytu 

fibropapilomatózy zvěře srnčí. Jako nový úkol před nimi vyvstává ochrana 

holin zalesňovaných po likvidaci následků kůrovcové kalamity. 

 

 

Komise na tomto místě ještě jednou děkuje všem uživatelům honiteb, 

kteří trofeje a výkazy na chovatelskou přehlídku poskytli kompletně, 

v pořádku a po kvalitní preparaci. 

Do dalšího období přejeme všem uživatelům honiteb pevné nervy, přesnou 

mušku, hodně chovatelských úspěchů.  

S pozdravem „Myslivosti zdar!“ 

Myslivecká komise OMS ČMMJ Třebíč. 

 


