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ABSTRAKT 

 Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s druhem Tetrao urogallus, jeho 

biologií, ekologií a ochranou na území České republiky v minulosti a současnosti  

a jeho výskytem na území Těšínských Beskyd.  

 Tetrao urogallus patří ke kriticky ohroženým druhům a je chráněný zákonem.  

 Obsahem bylo zjištění historického počtu stavu tetřevů na území Těšínských Beskyd, 

příčin, které vedly ke snížení jeho počtu až na hranici vyhynutí, včetně všech prostředků 

pro jeho záchranu a následné vypuštění, adaptace a případně přirozené rozmnožení ve 

volné přírodě.  

 V současnosti se v přirozeném prostředí vyskytuje ve větším množství tetřev pouze 

na Šumavě. Malá část populace hlušce je zdokumentována v Beskydech, kde se pohybuje 

na hranici přežití. Tento výskyt lze snad přičíst i chovné stanici v Polské republice, která se 

nachází nedaleko hranic s Českou republikou, v lesích v nadmořské výšce 750 m a díky 

lokalitě, ve které se nachází, je tato chovná stanice jednou z neúspěšnějších, co se týče 

odchovu tetřevů a jejich reintrodukce.  

 Práce byla rovněž zaměřená na zjištění současného stavu na území Těšínských 

Beskyd. 
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ABSTRACT 

 The aim of this work to study the species Tetrao urogallus, its biology, ecology and 

conservation in the Czech Republic in the past and present and its occurrence in the 

Těšínské Beskydy Mountains. 

 Tetrao urogallus include the critically engangered species and is protected vy law. 

 The content was to determine the historical status of grouse in the Těšínské Beskydy 

Mounatins, the causes which led to a decrease in the number to the edge of extinction, 

including all funds for the rescue and subsequent release, adaptation and possibly natural 

reproduction in the wild.  

 At present the natural environment found in large quantities only grouse in Šumava. 

A small potion of the population grouse is documented in the Beskid Mountains, whee it 

moves to the edge of survival. Can it not also attributed to the kennel in Poland, which is 

located near border with the Czech Republic, in the forests at an altitude of 750 a through 

the site in which it is located, is this kennel one of the most succesful in terms of breeding 

grouse and their reintroduction. 

 Work has also focused on the current state of the territory Těšínské Beskydy 

Mountains. 

 

Keywords: Western Capercaillie, Tetrao urogallus, Těšínské Beskydy Moutains, 

Jaworzynka 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá výskytem tetřeva hlušce na území Těšínských 

Beskyd, historií, jeho současnou ochranou a umělým navrácením zpět do volné přírody.  

Ještě v prvních desetiletích 20. století  byl tento druh hojně rozšířen. Postupem času 

se začal z českých lesů vytrácet a v dnešní době se již stal kriticky ohroženým. Ani značný 

úbytek početního stavu hlušců ve 40. letech minulého století neměl za následek úplný 

zákaz jeho lovu a trvalo ještě několik desetiletí, kdy už tato populace byla na pokraji 

vyhynutí, aby byly postupně přijímány legislativní kroky k jeho záchraně a jeho lov byl 

bez výjimky zakázán. V současné době se tetřev nachází v malém množství i na území 

Těšínských Beskyd. Početnost tohoto druhu však není podrobně zmapována a jeho početní 

stav se odhaduje okolo dvou desítek kusů.  

 I když je tetřev hlušec kritickým ohroženým druhem jako např. bobr evropský nebo 

byl kormorán velký, je způsob ochrany u každého druhu specifický. Bobr evropský byl 

např. prohlášen za škodnou, protože ke svému životu potřeboval na stavbu svého příbytku 

stromy, které porážel a tímto napáchal v přírodě nenapravitelné škody. Až posléze, kdy 

jeho populace začala enormně ubývat, byla přijata legislativní ochrana s programem na 

jeho znovunavýšení stavu. Vzhledem k tomu i ke skutečnostem, že v současné době nemá 

téměř žádné přirozené nepřátele, začíná jeho stav vzrůstat. Když u kormorána velkého 

začaly prudce klesat jeho stavy, byl zakázán jeho lov i přesto, že působil velké škody 

rybářům. K obnově jeho populace tento zákaz dostatečně postačil k tomu, aby se jeho 

stavy začaly zvyšovat. V současnosti již kormorán nepatří ke kriticky ohroženým druhům. 

Tetřev, i přes veškerá úsilí na jeho záchranu, tzn. legislativní ochrana, malý výskyt 

přirozených nepřátel, umělý odchov, patří k živočišným druhům, které v současné době jen 

stěží ve volné přírodě přežívají.  

Cílem práce bylo obeznámení se s tetřevem hlušcem, jeho morfologií, způsobem 

jeho života, výskytem na území Těšínských Beskyd, ochranou a zejména zjištěním jeho 

navrácení zpět do volné přírody prostřednictvím chovné stanice. Při této práci mi bylo 

podrobně umožněno osobně se seznámit s problematikou jeho umělého odchovu, s úsilím 

pracovníků chovné stanice na jeho záchranu a se všemi následky pro jeho reintrodukci a 

zvýšení početního stavu ve volné přírodě.  
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2  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HRABAVÝCH 

(GALLIFORMES) 

 Řád hrabavých (Galliformes) získal svůj název podle toho, že ptáci, kteří patří pod 

tuto taxonomickou skupinu, si obstarávají potravu převážně hrabáním svých silných 

nohou. Na našem území jsou zastoupeny např. koroptví, jeřábkem, tetřívkem, křepelkou, 

tetřevem. Největším zástupcem z tohoto řádu je krocan divoký (Meleagris gallopavo), 

z něhož byl následně vyšlechtěn krocan domácí. V České republice je největším zástupcem 

řádu hrabavých (Galliformes) žíjícím volně tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Tato skupina 

hrabavých ptáků přispěla celému lidstvu jedním užitečným ptákem a to vyšlechtěním kura 

domácího z původně divoce žijícího kura bankivského, Gallus gallus ( LINNAEUS, 1758), 

který i dodnes obývá oblasti jihovýchodní Asie. Dalším hodnotným ptákem je např. 

perlička, která se u nás v takové míře nechová.  

 Řád hrabaví (Galliformes) se dělí na následující čeledi a podčeledi: 

- čeleď: bažantovití (Phasianidae, Horsfield, 1821),  

  - podčeleď: bažanti (Phasianinae, Horsfield, 1821), 

  - podčeleď: páv (Pavos, Linnaeus, 1758), 

 - podčeleď: koroptve (Perdicinae, Horsfield, 1821), 

  - podčeleď: krocani (Meleagridinae, Horsfield, 1821), 

  - podčeleď: tetřevi (Tetraoninae, Vigoris, 1825), 

  - rod: jeřábek (Bonasa, Stephens, 1819), 

     - jeřábek červený Bonasa umbellus (Linnaeus, 1766), 

  - rod: tetřívek (Centrocercus, Swainson, 1832), 

   - tetřívek křovinný (Centrocercus urophasianus, Bonaparte, 1827), 

  - rod: tetřívek (Dendragapus, Elliot, 1864), 

   - tetřívek skalní (Dendragapus obscurus, Say, 1823), 

  - rod: tetřívek (Falcipienis,, Elliot, 1864), 

   - tetřívek kanadský (Falcipienis canadensis, Linnaeus, 1758), 

   - tetřívek sibiřský (Falcipienis falcipienis, Hatrlaub, 1855), 

  - rod: tetřívek (Tymphanuchus, Gloger, 1841), 

   - tetřívek ostroocasý (Tymphanuchus phasianellus, Linnaeus, 1758), 

   - tetřívek prériový (Tymphanuchus cupido, Linnaeus, 1758),  

  - rod: bělokur (Lagopus, Brisson, 1760), 
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         - bělokur běloocasý (Lapous leucurus, Richardson, 1831), 

   - bělokur horský (Lapous mutus, Montin, 1776), 

   - bělokur tundrový (Lapous lagopus, Linnaeus, 1758), 

  - rod: tetřev (Tetrao, Linnaeus, 1758), 

   - tetřev skalní (Tetrao parvirostris, Bonaparte, 1856), 

   - tetřev hlušec (Tetrao urogallus, Linnaeus, 1758), 

- čeleď: perličkovití (Numididae, de Sélys Longchamps, 1842), 

- čeleď: křepelkovití (Odontophoridae, Gould, 1844), 

- čeleď: hokovití (Cracidae, Rafinesque, 1815), 

- čeleď: tabonovití (Megapodiidae, Lesson, 1831), 

 Projevuje se zde silný pohlavní dimorfismus. Samci jsou větší, pestřeji zbarveni a 

někteří kohouti mají různé kožní výrůstky, např. samec kura domácího má výrazný hřeben 

na hlavě (FELIX 1980). 

 Hlavními morfolgickými znaky řádu hrabavých (Galliformes) jsou jejich silné nohy, 

které jim slouží k obstarávání potravy. K hrabání přizpůsobené nohy jsou krátké, se 

silnými prsty, jež zakončují ploché tupé drápy. Samci jsou často ozdobeni ostruhami, což 

je špičatý kostěný výrustek na zadní straně nohy. Nohy však nemají uzpůsobeny jen 

k obstarávání potravy. Například kohouti své nohy používají při vzájemných soubojích o 

slepici v období páření. Dalším charakteristickým znakem je jejich krátký, silný zobák, jež 

má široký základ, někteří jej však mají mohutný. Obecně tito ptáci nejsou moc dobrými 

letci, létají těžkopádně. O to lépe se však pohybují na zemi, kde dokáží velmi rychle běhat 

(HANZÁK, HUDEC 1974). 

 Jsou všežravci, ve svém jídleníčku mají jak živočišnou, tak rostlinnou potravu. 

Základem jejich jídelníčků jsou semena, různé plody a mladé výhonky rostlin a také drobní 

živočichové, nejčastěji hmyz. Jako zásobárna vody jim slouží vole. Žaludek mají 

uzpůsoben pro zpracování tvrdých semen a bobulí, za tímto účelem polykají drobné 

kamínky a zrnka písku, které jim lépe pomohou rozmělnit jejich potravu (FELIX 1980). 

 Etologická charakteristika je rozdílná. U některých druhů žijí kohouti a slepice po 

většinu roku odděleně a shlukují se jen v období toku. Jiné druhy žijí v hejnech, kdy 

kohout má v hejnu vícero slepic a pouze některé druhy žijí v párech. Zpravidla hnízdí na 

zemi, kde hnízdo bývá většinou skryté a je vystláno prachovým peřím, listím nebo 

větvemi. Slepice mívá snůšku kolem 10 až 15 vajec a doba sezení na vejcích činí 
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v průměru 25 dnů. Kuřata jsou ihned po vylíhnutí vidoucí a dokáží se samostatně 

pohybovat a s pomocí matky si obstarávat potravu. O kuřata se starají výhradně slepice 

(HUDEC, ŠŤASTNÝ 2005). 
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3 BIOLOGIE A EKOLOGIE TETŘEVA HLUŠCE (TETRAO 

UROGALLUS) 

 Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) je jeden z největších druhů ptáků a patří mezi velmi 

vzácné druhy pernaté zvěře z čeledi tetřevovitých. Tetřeva hlušce můžeme rozdělit na další 

3 poddruhy – tetřev hlušec sibiřský (Tetrao urogallus taczanowskii), jehož výskyt je 

především na Ukrajině a následně pokračuje dále na východní území Ruska, tetřev hlušec 

pyrenejský (Tetrao urogallus aquiatanicus) obývající pohoří Pyrenejí a severozápadní 

Španělsko a tetřev hlušec evropský (Tetrao urogallus) žijící na většině míst Evropy 

(RABŠTEJNEK, PORUBA 1982). Hlušci jsou relativně mladá skupina ptáků. Nejstarší 

nalezené fosílie jsou z obdodí pleistocénu asi 3 milióny let staré. Jednalo se o předchůdce 

Tetřeva hlušce macropris, který žil v jihovýchodní Evropě (KLAUS, BERGMANN 1986). 

3.1 Morfologická charakteristika tetřeva hlušce  

 Samci dosahují velikosti 74 – 90 cm v délce těla a hmotnosti v průměru 4 800 g. Pro 

samce je typické šedočerné zbarvení, které na hrudi přechází do černozeleného odstínu 

s nápadným kovovým leskem. Nad očima má karmínově červené kožní zduřeniny tzv. 

poušky. Křídla jsou černohnědá s bělavou skvrnou. Jeho ocas je zaoblený a poměrně 

dlouhý. Po většinu roku je složený, vyjma toku, kdy ocas široce roztahuje do vějíře 

z důvodu upoutání pozornosti samice. Jelikož patří do čeledi Hrabavých, jsou jeho nohy 

uzpůsobeny k hrabání, čímž získává potravu. Jsou silné, celé opeřené, prsty pokrývají 

rohovité třásně. Jeho zobák, tzv. klovec je hákovitě zahnutý s ostrými hranami, velmi silný 

a to mu umožňuje obstarávat si potravu. Samice je oproti samci výrazně menší přibližně o 

20 až 30 cm a dosahuje hmotnosti v průměru 2 750 g, také je méně nápadná svým 

zbarvením. Má rezavohnědé peří, s tmavě či světle hnědými proužky a na hrudi typická 

rezavá skvrna. Samice se dále vyznačuje výrazně menšími poušky, jež nejsou tak zřetelně 

patrné jako u samce (RABŠTEJNEK, PORUBA 1982; DUDZIŃSKI 1977). 
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3.2 Ekologická charakteristika tetřeva hlušce  

 Jelikož je tetřev hlušec velice plachý tvor, vyskytuje se v těžko dostupných a 

člověkem málo dotčených územích. Z toho důvodu obývá především vysokohorské oblasti 

okolo 1000 m.n.m. Dává přednost převážně jehličnatým lesům a při jejich nedostatku se 

spokojí také se smíšenými lesy, kde převládá smrk a borovice. Území, ve kterém se 

nachází, si pečlivě vybírá z důvodu vysoké náročnosti na daný biotop. Nároky na jeho 

životní prostředí jsou velmi specifické, to je také jeden z hlavních důvodů, proč je zde 

málo rozšířen. Vyhledává především prostředí s dostatkem bobulonosných keříků v 

kombinaci s rašeliništi, vřesovišti a  různověkými dřevinami. Během roku se samci i 

samice nezdržují v hejnu, ale každý preferuje trochu odlišný biotop, ovšem stejné prostředí 

sdílí během toku. Samec během letních měsíců dává přednost smrkovým porostům. 

Naproti tomu samice s mláďaty upřednostňují o něco níže položené území a není 

výjimkou, že se mohou zdržovat také na pasekách. Na podzim se samci stahují do vyšších 

poloh, kde stráví celou zimu. Samice se buď také na zimu přesouvají do výše položených 

míst se smrkovým porostem, nebo zůstávají ve smíšených smrko-buko-jedlových lesích. 

V případě nepříznivého počasí nebo velkých sněhových závějí mohou bez obtíží přečkat na 

stromě i celý jeden den. Tetřevové jsou velmi teritoriální a na své teritorium, jehož velikost 

je přibližně několik stovek hektarů jak u kohouta, tak i u slepice, jsou pevně vázáni. 

Všechna teritoria jsou ve vzdálenosti 1 km od tokaniště (MÁLKOVÁ et al. 2012; 

KELLER 2000). 

 Složení potravy u tetřeva závisí na ročním období. V podzimních a zimních měsících 

je jeho hlavním zdrojem potravy smrkové jehličí, nástupem jara, kdy se oteplí a začínají 

pučet stromy, se živí převážně jejich pupeny. V létě, kdy je dostatek kvetoucích bylin  

a keřů, se zdržuje převážně na zemi a živí se jimi. Ačkoliv je hlavně býložravec, svůj 

jídelníček si zpestřuje různými druhy hmyzu. Nejdůležitější potravinovou složkou tetřeva 

jsou bobule brusnicovitých rostlin, hlavně borůvky, které jsou zdrojem pro něj tolik 

potřebných vitamínů. Kromě toho jsou velmi chutné. Potrava kuřat v prvním měsíci jejich 

života se skládá hlavně z hmyzu, jako jsou larvy a kukly mravenců a také housenky, které 

jsou bohaté na bílkoviny (HANZÁK, HUDEC 1974; ZAWADZKA, ZAWADZKI 2003). 

 Tetřeví přepeřování probíhá dvakrát ročně, poprvé po zimě, tzn. začátkem května  

a podruhé na podzim na přelomu září a října. Co se týče barvy peří, zůstává stejná, ovšem 

dochází u nich k jinému, zajímavému jevu. Jak už bylo výše uvedeno, má tetřev na prstech 
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rohovité třásně, které mu umožňují bezpečně se pohybovat po zledovatělých a namrzlých 

větvích stromů. Tyto třásně se při jarním přepeřování vypelichají a znovu mu vyrůstají až 

na podzim. Také klovec tetřeva se mění při přepeřování, dochází k tzv. sloupnutí horního 

obalu klovce a v souvislosti s tím se na jeho horní části prodlužuje podélná rýha a stále 

více se hákovitě zahýbá špička (RABŠTEJNEK, PORUBA 1982). 

3.3 Etologická charakteristika tetřeva hlušce  

 Tetřeví tok je způsob projevu kohouta, pomocí něhož se snaží přilákat k sobě slepici 

za účelem rozmnožování. Tento tok probíhá od začátku března do května. Je to také jediná 

část období, kdy se kohout a slepice, kteří žijí po celý rok samostatně, vyskytují v jedné 

oblasti blízko sebe. Tok se odehrává v denních hodinách. Začíná brzy za úsvitu a končí se 

západem slunce. Kohout začíná svůj tok vždy na svém stálém tzv. tokaništi. Tokaniště je 

oblast, kde se koncentrují tetřeví kohouti a tady probíhá tok. Jednotlivá tokaniště jsou od 

sebe vzdálena maximálně 2 kilometry v lese. Každý kohout má své stálé tokaniště, 

obyčejně se nacházejí při okrajových stromech a lesních průsecích. Zde se zdržuje 2 až 3 

týdny a poté přechází na jiné stanoviště ve svém teritoriu (RABŠTEJNEK, PORUBA 

1982). 

 Samotný tok se skládá ze základních tří fází. První fáze je klepání, následuje výlusk  

a celý tok je zakončený broušením, přičemž se klepání někdy ještě rozděluje na další dvě 

fáze, tzv. vlastní klepání, které připomíná zvuk, jaké vydávají dvě dřevěné hůlky klepající 

o sebe a trylkování, jež je de facto zrychlenou formou klepání. Výlusk, který následuje 

ihned po trylkování, připomíná zvuk „vystřelené“ zátky z láhve. Poslední fáze toku – 

broušení, trvá přibližně 3 až 4 sekundy a dostala název podle toho, že zvuk připomíná 

broušení kosy. Při této fázi je kohout „hluchý“. Vysvětlení tohoto jevu je následující: při 

broušení kohout plně otvírá klovec a výběžek jeho dolní čelisti zakryje zvukovod. Tohoto 

jevu v minulosti využívali myslivci při lovu tetřeva, kdy využívali tohoto dočasného 

ohluchnutí, aby se mohli bezpečně přiblížit na dostřel. V jiné fázi toku toto nebylo možné, 

neboť tetřev je velmi ostražitý, má velice výborný sluch a při sebemenším podezřelém 

zvuku odlétá. Tyto fáze se několikrát za sebou opakují. Dalšími průvodními jevy toku jsou 

ty, že tetřev rozevírá jindy složený ocas do vějíře, dále zaklání hlavu a sklání křídla. 

Jestliže tetřev toká na rovné větvi stromu, neustále po ní chodí ze strany na stranu. Starší 

kohout se páří s více slepicemi, přičemž neopouští své tokaniště. Naproti tomu mladší 
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kohouti a slepice navštěvují více tokanišť a slepice si vždy vybere nejdominantnějšího 

kohouta. Kohouti po spáření odlétají z tokaniště a nechávají starost o kuřata na slepici 

(HANZÁK, HUDEC 1974; RABŠTEJNEK, PORUBA 1982). 

 Hnízdění u tetřeva je výhradní starostí slepice. Koncem dubna si slepice vyhrabe na 

vhodném místě důlek, nejčastěji u kmene či mezi kořeny stromu nebo u vývratu a toto 

místo vystele menším množstvím listí a trávy. Snůška činí 5 až 12 vajec. Zbarvení se 

pohybuje mezi hnědožlutou až červenožlutou barvou a menšími tmavými skvrnami. 

Slepice na svou snůšku nejčastěji usedá zpravidla po snesení posledního vejce. Doba 

sezení na vejcích je 26 až 29 dnů, kdy se kuřata začínají líhnout, tedy na začátku června. 

Líhnutí probíhá během jednoho dne. Po vylíhnutí jsou kuřata velmi čilá a ihned následují 

svou matku, která je odvádí na suchá místa a pomocí hrabání je učí, jak si najít potravu. 

Vývoj kuřat je rychlý, většinou po 10 dnech začínají létat a jsou už schopna i vyletět na 

stromy. Na delší vzdálenosti dokáží doletět kolem druhého týdne svého života. Zhruba po 

30 až 40 dnech jsou plně opeřená. Slepice se stará o svá kuřata až do začátku podzimu, 

poté už žijí samostatně, pouze mladí kohouti zůstávají pospolu v malých hejnech. Pohlavní 

vyspělost je zřetelná ve druhém roce jejich života a mohou zúčastňovat toku (FELIX 

1980). 

 Stáří tetřeva můžeme, ale ne zcela přesně, určit podle doby toku, kdy starší tetřev 

bývá při toku více ostražitý a toká nepravidelně. Naproti tomu mladší tetřevi nejsou při 

toku mnohdy opatrní a tím je lze snadněji pozorovat, toká později než starší tetřev a tokání 

je nepřetržité. Přesné stáří tetřeva se nedá stanovit. Přibližné stáří tetřeva se také zjišťuje 

pomocí ocasních per, u mladších samců mají pera tvar obdélníku, jsou zhruba 25 cm 

dlouhá, na horním konci zaoblena. Péra starších samců jsou zřetelně delší, okolo 40 cm, 

konec je vypouklý, u horního konce rozšířený. Jedním ze znaku určení staří je také zobák 

tzv. klovec, čím je klovec delší a zahnutější, tím více jde o staršího kohouta. Tetřev hlušec 

se dožívá ve volné přírodě 10 až 12 let. V případě zajetí jsou dochovány případy, kdy se 

druh dožil i 18 let (RABŠTEJNEK, PORUBA 1982). 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

TĚŠÍNSKÝCH BESKYD 

4.1 Charakteristika Těšínských Beskyd 

 Těšínské Beskydy neboli také Slezské Beskydy jsou součástí Vnějších Západních 

Karpat. Pohoří Těšínských Beskyd je rozloženo na rozmezí dvou států a to Polska, kde se 

také nachází podstatná část Těšínských Beskyd a České republiky. V roce 1920 se staly 

hraničním celkem mezi Českou republikou a Polskem. Toto území je složeno ze dvou 

horských pásem, pásmo Baraniej Góry a pásmo Čantoryje a vzájemně jsou od sebe 

odděleny údolím řeky Visly. V české části je zde jediný podcelek – Čantoryjská hornatina 

(CICHÁ et al. 2003). Vnější Západní Karpaty, do kterých patří i Těšínské Beskydy, jsou 

charakteristické flyšovým pásmem, kde se střídají jemnozrné (slínovcové  

a jílovcové) a hrubozrné (slepencové a pískovcové) polohy (WEISSMANNOVÁ 2004). 

Z oblasti geologie je oblast relativně mladá, protože vznikla ke konci druhohor a ve 

třetihorách během fáze alpínského vrásnění formou příkrovů (JASKULA et 

PETŘVALDSKÝ 2004). Svrchní patro příkrovů je označováno magurskou skupinou  

a spodní patro je vnější nebo také jako vněmagurská skupina. Z geomorfologického 

pohledu jsou Vnější Západní Karpaty členité, nejčastěji převažují zaoblené tvary, dále zde 

máme svahy, kterým hrozí svahové pochody a také erozní činnost (BÍNA, DEMEK 2012). 

Ve Slezských Beskydech můžeme nacházet vápence, dále nazelenalé godulské pískovce, 

ze kterých jsou tvořeny hlavní hřebeny pásma Baraniej Góry a Čantoryje (CICHÁ et al. 

2003). Málo obohacené jsou v této oblasti minerály a to z důvodu, že skalní podloží 

tvořené flyšem nevytváří dostatečné podmínky pro jejich genezi. V půdním segmentu je 

nejvíce zastoupena kambizem, fluvizemě podél říční sítě a ve vyšší nadmořské výšce 

horské podzoly, které dle půdního druhu v níže položených územích jsou jílovité  

a jílovohlinité půdy a ve vyšších polohách půdy hlinité a písčitohlinité (BARTÁK et al. 

2003). 

 Čantoryjská hornatina spadá zlomovým svahem k Jablunkovské brázdě. Pravé 

přítoky řeky Olše rozřezávají okraje pohoří a svahy těchto pohoří nesou známky sesuvů. 

Čantoryjský hřbet tvoři pohraniční osu pásma, kde na severu je Velká Čantoryje 995 

m.n.m., kde část vrcholku je chráněna v Národní přírodní rezervaci Čantoryje. Dále se 
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pohoří táhne k Velkému Strožoku 978 m.n.m. a hned za českou státní hranicí na Kiczorech 

989 m.n.m. (BÍNA, DEMEK 2012).  

 

 

Obrázek 1 - mapa Těšínských Beskyd v ČR, zdroj moravské-karpaty.cz 

4.2 Hydrologické a klimatické poměry 

 V Čantoryjské hornatině se nachází potok Hluchová, který je pravostranným 

přítokem řeky Olše. Území dle hydrologického hlediska leží v říční soustavě řeky Odry 

(HEIS VÚV (online) 2002 – 2012). 

Dané území se zařazuje mezi chladné oblasti (CH7) dle mapy klimatické oblasti ČSR 1: 

1 000 000 (QUITT 1971). 

Počet letních dnů: 10 – 30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 
o
C a více: 120 – 140 

Počet mrazových dnů: 140 – 160 

Počet ledových dnů: 50 – 60 

Průměrná teplota v lednu: - 3 až - 4 
o
C  

Průměrná teplota v dubnu: 4 – 6 
o
C 
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Průměrná teplota v červenci: 15 – 16 
o
C 

Průměrná teplota v říjnu: 6 – 7 
o
C 

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm: 120 – 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500 – 600 mm  

Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100 – 120  

4.3 Vegetační poměry 

 Původně se na většině území Beskyd vyskytovaly převážně smíšené a listnaté lesy, 

kde smrk se nacházel ve vyšších polohách kolem 1000 m.n.m. Ve smíšených lesích 

dominovaly bukové a jedlobukové stromy. Vlivem procesu se vzrůstajícím osídlováním se 

lesy začaly přeměňovat na pastviny a louky. S postupem času je pastevectví na ústupu, 

vlivem toho nedocházelo k pravidelnému spásání a objevovaly se zde rostliny typu orlíček 

planý (Aquilegia vulgaris), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a mečík střechovitý 

(Gladiolus imbricatus) a také jalovec obecný (Juniperis communis). V místech sesuvů jsou 

zde i mokřady, kde nalezneme rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) nebo také i 

vachtu trojlistou (Menyanthes tryfoliata). Charakteristickou rostlinou pro území Beskyd je 

hořeček žlutavý karpatský (Gentianella lutescens subsp. carpatica), šafrán karpatský 

(Crocus heuffelianus), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), tis červený (Taxus 

baccata) a oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum)  (NEUHÄUSL 

1965; MIKYŠKA 1968; CULEK 1965). 

4.4 Faunistické poměry 

 V Beskydech se fauna řadí do eurosibiřské podoblasti (BUCHAR 1983). Přítomnost 

člověka působila na okolní faunu negativně, avšak s postupným omezováním lidí na území 

se podporuje druhová pestrost zvěře. V této oblasti se nacházejí dvě významné chráněné 

šelmy a to vlk obecný (Canis lupus), medvěd hnědý (Ursus arctos), dále také rys ostrovid 

(Lynx lynx). Tyto šelmy, které byly ke konci 19. století už téměř na pokraji vyhynutí, jsou 

sice ohroženy, ale početní stavy pomalu narůstají. K dalším savcům zde patří jelen 

evropský (Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus 
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scrofa). Vyskytují se zde i menší šelmy jako kuna lesní (Martes martes), kuna skalní 

(Martes foina), lasice hranostaj (Mustela erminea), lasice kolčava (Mustela nivalis) i vydra 

říční (Lutra lutra). Z ptáků dravců je nejčastěji k vidění poštolka obecná (Falco 

tinnunculus) a káně lesní (Buteo buteo) (CULEK 1995; JASKULA et PETŘVALDSKÝ 

2004). Z dalších dravců můžeme uvést jestřába lesního (Accipiter gentilis) a krahujce 

obecného (Accipiter nisus). Z ostatních ptáků žije zde kupříkladu lednáček říční, čáp černý, 

volavka popelavá, sýc rousný či sova pálená. Z obojživelníků se na tomto území vyskytuje 

ve velkém počtu čolek horský (Triturus alpestris), dále mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra), čolek karpatský (Lissotriton montandoni), skokan hnědý (Rana temporaria). 

Ještěři jsou zde zastoupeni ještěrkou živorodou (Zootoca vivipara) a ještěrkou obecnou 

(Lacerta agilis). Z hadů můžeme zde uvést zmiji obecnou (Vipera berus) a užovku 

obojkovou (Natrix natrix). K nejčastěji vyskytujícím se broukům patří chrobák lesní 

(Geotrupes stercorosus), hrobařík malý (Nicrophorus vespilloides) a ve větší nadmořské 

výšce střevlík hladký (Carabus glabratus) (BARTÁK et al. 2003, BUCHAR 1983).   
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5 OCHRANA TETŘEVA HLUŠCE (TETRAO UROGALLUS) 

V SOUČASNOSTI A STAVY POPULACE V MINULÝCH 

STOLETÍCH 

5.1 Legislativní ochrana tetřeva hlušce (Tetrao urogallus)  

 Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) byl poprvé, jakožto ohrožený druh, zahrnut v roce 

1965 v neoficiální listině ohrožených druhů ČSSR do kategorie C, tzn. ptačí druhy 

v Československu i jinde v Evropě rapidně ubývající až ohrožené.  V roce 1988 byl zapsán 

v Červené knize ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů, protože již patřil ke 

kriticky ohroženým druhům. Legislativně však byla jeho ochrana zakotvena až v roce 1992 

a to vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 Sb., jako zvláště 

chráněný druh a je zařazen podle stupně ohrožení mezi kriticky ohrožené druhy. Podle §§ 

52 a 79 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Ministerstvo životního 

prostředí zabezpečuje záchranné programy kriticky ohrožených druhů živočichů na jejich 

ochranu a tyto programy mají za cíl utvořit takové podmínky, za kterých dojde k navýšení 

počtu ohroženého druhu a snížení míry jeho ohrožení. Tento cíl je zpracován ve studii 

pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí, která se tři roky zabývala záchranou 

tetřeva hlušce v České republice a výsledných závěrů studie Ústavu pro výzkum lesních 

ekosystémů s.r.o., divize ekologie zvěře pod názvem „Návrh záchranného programu 

tetřeva hlušce v ČR“. Dne 19.8.1998 byl Ministerstvem životního prostředí oficiálně 

vyhlášen  Záchranný program tetřeva hlušce v České republice a náklady na tento projekt 

jsou minimálně 12 milionů korun (VĚSTNÍK 4/98 1998). 

Zákonem č. 23/1962 Sb., o myslivosti, byl tetřev ustanoven jako zvěř užitková 

pernatá. Prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 

4/1967 Sb. byl povolen lov kohoutů v období od 16.3. do 15.5. v daném roce. Vyhláška 

Ministerstva zemědělství a výživy č. 10/1975 Sb. omezila dobu lovu jen od 1.4. do 15.5. 

Až vyhláška Ministerstva zemědělství a výživy č. 20/1988 Sb. zařadila hlušce mezi zvěř 

celoročně hájenou, s tím, že výjimka mohla být udělena pouze samotným ministerstvem po 

dohodě s Ministerstvem kultury. Dle platné vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 134/1996 

Sb. je tetřev celoročně hájen, výjimky nejsou povoleny (VĚSTNÍK 4/98 1998). 
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5.2 Populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v 19. a 20. 

století na území Těšínských Beskyd 

 Tetřev hlušec se nacházel od poloviny 19. století na území v Beskydech pouze v jižní 

hornaté části slezského kraje na území polesí Wisła, Ustroń, Brenna a Istebna. Tyto lesní 

správy tvořily mysliveckou oblast, která začínala od Frýdlantu nad Ostravicí až po obec 

Źywiec. Byl to jakýsi pevně uzavřený komplex o ploše zhruba 15 000 ha lesa, který ze  

severu přechází do nížin, na jihu a západě do českých a slovenských lesů horského 

charakteru. Západní část tohoto území patřila arciknížeti Bedřichovi Habsburskému, ale 

část východní patřila jinému arciknížeti, a to Štěpánovi z Źywce. K české části Těšínského 

Slezska patřily horské lesní správy: Bukovec, Lomná, Tyra, Staré Hamry, Nýdek, Morávka 

a Mohelnice. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie část této oblasti převzal Polský stát, 

část území Československá republika. Pouze území, které leží v Malopolsku, zůstalo 

nerozděleno a zachováno. Avšak rozdělení původního komplexu mysliveckého území s 

výskytem tetřeva hlušce na tři části a spolu s nastupující intenzifikací lesního hospodářství 

se nepříznivě odrazilo na stavech hlušců. V poválečných letech (1918-1921) zde k snížení 

stavu přispělo i pytláctví (CZUDEK 1931). 

 Tetřeví zvěř v lesích Těšínského Slezska žila od nepaměti, ale neupoutávala na sebe 

velkou pozornost. Roční odstřel činil 3 – 4 kohouty. Racionální chov tetřeví zvěře byl 

zaveden až v roce 1852. V tomto roce přebýval ve městě Wisła hlavní správce 

arciknížecích lesů, hrabě Braida z Vídně. Při jedné z kontrol kvality zalesnění provedeného 

na hoře Przysłup narazil na menší hejno hlušců a po následnéch vyslechnutí, že zde žijí ve 

velkém počtu, zakázal jejich odstřel a oznámil příjezd na nejbližší tetřeví tok na jaře 1853, 

kde v doprovodu několika myslivců ulovil 2 kohouty. Roku 1855 byl postaven malý 

dřevěný domek na hoře Przysłup, odkud šlechtě a myslivcům byl umožněn snadnější a 

rychlejší přístup k odstřelu tetřeva. Avšak postupem dalších let, kdy se počty hostů 

rakousko-uherského císaře k odlovení tetřeva zvyšovaly, bylo zapotřebí vybudovat větší 

prostory, a proto v roce 1863 byla postavena vedle malého domku větší myslivna. Roku 

1880 se ve Wisłe poprvé objevil jako lovecký host arcikníže Bedřich Habsburský, syn 

tehdejšího majitele Těšínské komory, arciknížete Albrechta a ulovil zde 2 kohouty. Zde se 

doslechl o škodách, kterými strádá myslivecké hospodaření pastvou dobytka a těžbou v 

lesích, které prováděli sedláci. Proto vydal příkaz, aby se problém vyřešil co nejdříve. Tím 

započaly dlouhodobé vyměřovací práce spojené s další pastvou dobytka, to ovšem 
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způsobilo další škody v mysliveckém hospodaření. Všechny tyto akce byly ukončeny roku 

1884 tím způsobem, že všechny služebnosti byly zrušeny a nahrazeny přidělením orné 

půdy a luk, případně finančním vyrovnáním, někteří sedláci byly ovšem poškozeni. Úřady 

trestaly jakékoliv překročení zákona na úseku lesnictví. Důsledkem vyřešení problematiky 

služebnosti byl ovšem znatelný nárůst tetřeví zvěře. Také k tomu přispěla i jiná opatření, 

jakým bylo například povolání dvou zkušených chovatelů hlušce ze Štýrska a usilovné 

hubení škodné zvěře, která se vyskytovala ve velkém počtu. Dalším usnadněním lovu 

tetřeva bylo vybudování několik nových loveckých stezek k novým tokaništím (CZUDEK 

1931). 

 Díky svědomité péči, jaké se zde tetřevům dostalo, začala se tato zvěř v Lesní správě 

Wisła rozmnožovat čím dál lépe. Důsledkem byl i jejich zvýšený odstřel. V roce 1886 zde 

bylo uloveno 10 kohoutů, nejsilnější z nich vážil 4,30 kg, při celkové délce těla 100 cm. 

Nejlepším tokaništěm tetřevů bylo místo Przysłup, každoročně zde bylo uloveno 5 až 6 

kohoutů. Z neznámých důvodů náhle opustili tuto část lesa téměř všichni kohouti, přestože 

zde měli ideální podmínky pro existenci (CZUDEK 1931). 

 Zde, v souvislosti s úbytkem a následným doplněním stavu, byla roku 1889 

vybudována myslivna nad Roztocznem, kde došlo k zpřístupnění nedalekého tokaniště. 

Šetrné podrostní hospodářství hlušce nezneklidňovalo. Za nárůstem početního stavu tetřeví 

zvěře byly i další faktory. Bylo odstraněno pytláctví, v lesích už se nepásl dobytek, byla 

vyhubena škodná a bylo uloveno několik starých nesnášenlivých kohoutů, protože 

obtěžovali mladé zdravé kohouty, přičemž sami nedokázali oplodnit tetřeví slepice. Ke 

zlepšení podmínek pro existenci tetřeva přispěla i obrovská vichřice, která postihla lesy ve 

Wisłe v roce 1897. Vichřice vyvrátila a polámala zhruba 34 000 plnometrů dřeva. V těchto 

houštinách našla tetřeví zvěř pro život ideální podmínky a hnízdila zde ve velkém počtu. V 

roce 1900 bylo na Lesní správě Wisła nasčítáno 67 tetřevích kohoutů a přibližně 140 

tetřevích slepic. V roce 1901 došlo ke zvýšení počtu hlušců, nasčítáno zde bylo odhadem 

130 kohoutů a 150 slepic, tedy celkem asi 280 kusů, což s porovnáním s minulým rokem 

byl nárůst o 70 kusů. Ve stejné době byl ale zaznamenán početní nárůst jeřábčí zvěře, 

kterých bylo v roce 1900 nasčítáno asi 260 kusů a v následujícím roce přibližně 320 kusů. 

To začalo klidným hlušcům vadit. Velký nárůst jeřábků za pouhé 4 roky je nutno připsat 

větrné kalamitě z roku 1897, kde právě spousta vývratů vytvořila vhodné ideální 

podmínky, a také proto že poslední zimy byly velmi mírné a počasí v období vyvádění 

mláďat bylo suché. 
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 Další rok nebyl tak úspěšný. Napadlo velké množství sněhu a jeho vrstva ležela ve 

vyšších polohách až do poloviny května. Tokalo zde asi 60 kohoutů, povětrnostní 

podmínky byly v době sezení na vejcích velmi dobré a vylíhlo se hodně kuřat, ale 

počátkem června začalo pršet. Byl to vytrvalý déšť, který zničil většinu tetřevího porostu v 

horních partiích hory Barania. Aby bylo možné vytvořit nová tokaniště, byl zde upraven 

terén, kde byly odstraněny nejmohutnější stromy, hlavně jedle. To bylo záměrem, aby 

tetřeví kohouti byli donuceni tokat na bucích. Terén tokanišť byl také očištěn od 

zakrnělého bukového podrostu. Rok 1903 nebyl pro lov tetřevů příznivý. Díky mírnému 

podnebí začali kohouti tokat už koncem března, ale nečekaně v polovině dubna napadlo 

velké množství sněhu, v některých místech byla pokrývka silnější nez 1 metr. To 

znemožnilo lov tetřevů v toku. Sníh roztál v polovině května a kohouti tokali už jen slabě. 

V roce 1905 bylo velmi špatné počasí, to bylo příčinou, že tok tetřevů probíhal 

nepravidelně a několikrát došlo k jeho přerušení. Ale následující měsíce, květen a červen 

byly příznivé, líhnutí kuřat se vydařilo. V důsledku toho bylo v srpnu nasčítáno 350 kusů 

tetřevího dorostu. V jiných lesních správách, hlavně v Lomné a Tyře bylo v tomto roce 

uloveno velké množství hlušců. Na území od Frýdlantu nad Ostravicí po Baraní horu bylo 

uloveno 93 kohoutů (CZUDEK 1931). 

 Z období let 1907 - 1914 není dostatek informací. Stavy tetřeva hlušce nebyly špatné, 

díky intenzivnímu odstřelu dravých ptáků. Roku 1907 bylo na tokaništích Lesní správy 

Wisła uloveno jen 12 kohoutů, protože v stejném roce byli tokající kohouti loveni také na 

Lesních správách Staré Hamry, Nýdek, Tyra a Dolní Morávka. V roce 1909 byli tetřevi 

loveni rovněž hlavně v lesích a bylo zde uloveno 80 kohoutů, z velké části právě na území 

české části Slezska. V následujícím roce bylo uloveno na Lesní správě Wisła 25 kohoutů, 

celkový počet ulovených kohoutů ve všech slezských lesních správách činil 81 kusů. V 

tomto roce během tetřevího toku nepřálo lovcům moc počasí, byly časté mlhy  

a déšť spolu se silným větrem. V roce 1911 panovalo po celou dobu tetřevího toku pěkné 

počasí. Na Lesní správě Wisła bylo uloveno celkem 19 kohoutů. Výsledek lovu v roce 

1912 činil: 15 kohoutů a 4 postřelení kohouti. Přístup k tokaništím byl obecně řečeno 

dobrý. V roce 1913 bylo uloveno 18 kohoutů, přičemž v této době ležel ještě sníh. Ten 

ztěžoval průběh lovu, panovaly i silné mrazy. Tokaniště byla stejná jako v minulém roce. 

Roku 1914 bylo uloveno pouze 5 kohoutů a současně se začátkem světové války skončily 

v okolních lesích příznivé podmínky pro zvěř. Tento důvod využili i pytláci a škody, které 

tímto způsobem myslivosti vznikly, byly dost vážné. V následujícím roce se v lesní správě 
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objevil větší počet lesní stráže a v této souvislosti se přestalo pytlačit. Avšak opožděné 

jarní sněhy spolu se silnými mrazy napáchaly vážnější škody. Byli zde uloveni pouze 3 

kohouti. V roce 1916 napadlo hodně sněhu, který zničil rozsáhlé plochy porostů. Na 

podzim téhož roku vyvrátily silné bouře přibližně 20 000 plnometrů dřeva. Likvidace 

vývratů se protáhla až do roku 1919. Proředění lesů mělo pro tetřeví zvěř dva významy. Na 

jedné straně to představovalo pozitivum v tom, že došlo k poklesu zakmenění. To 

umožnilo těmto ptákům volný průlet porostem, což dopomohlo ke vzniku nových tokanišť, 

ale na druhé straně to mělo i své negativní důsledky, protože téměř úplně zmizely rozsáhlé 

plochy starých porostů. Po zpracování kalamity tu vznikly rozsáhlé holiny, kde tetřeví zvěř 

nemohla najít žádný úkryt. Právě v těchto zmíněných starých porostech měla tetřeví zvěř 

svoje sídlo. Mimo to, po celé 3 roky, kdy tu byly zpracovávány vývraty a zlomy, panoval 

na lokalitách čilý ruch a to ve značné míře zneklidňovalo tetřeví zvěř a překáželo jejímu 

vývoji. Po roce 1918 vzrostl počet pytláků, ale pro tetřeva se ukázalo být mnohem 

škodlivější to, že v některých lesních odděleních byla povolena pastva dobytka. Tyto 

škody, které byly způsobeny populaci hlušců pastýři, se negativně projevily na jejich 

početním stavu. Dalšími faktory, které ovlivňovaly populaci tetřeva bylo rozdělávání ohňů 

v lese, které tuto zvěř zneklidňovalo, dále fakt, že z tetřevích hnízd byla vybírána vejce a 

také docházelo k úmyslnému ničení tetřevích hnízd a případně ke stopování mladých 

jedinců hlušce pomocí pasteveckých psů. Tyto nepříznivé jevy spolu s živým turistickým 

ruchem, který v poválečném období započal, musely zákonitě snížit početnost tetřeví zvěře 

(CZUDEK 1931). 

 Roku 1919 bylo uloveno 11 kohoutů, avšak tento počet byl rozhodně nepřiměřený 

faktickému početnímu stavu. Výše odstřelu tím byla překročena nejméně o 50% a v 

návaznosti na tento fakt byli na jaře následujícího roku uloveni už jen 2 kohouti. V roce 

1923 už byla vydána pouze jedna povolenka k odstřelu. Tato šetrnost se ukázala být 

nutností vzhledem k nízké četnosti výskytu zvěře. Léta 1924 a 1925 nebyl uloven žádný 

hlušec a vzhledem k uvedeným opatřením a starostlivé péči, došlo následně k výraznému 

nárůstu stavu. Následující rok bylo uloveno 7 hlušců a další rok byli uloveni 4 kohouti. V 

témže roce 1927 byl početní stav tetřeví zvěře více než 130 kusů.  Za toto období od roku 

1853 do roku 1929 bylo uloveno na Lesní správě Wisła 488 kohoutů. V průměru vychází 

roční odstřel na 6 – 7 kohoutů. Ve všech slezských arciknížecích lesních správách bylo za 

toto časové období uloveno přibližně 1100 kohoutů. Z toho vyplývá že na Lesní správu 
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Wisła připadá zhruba 45% z celkového výsledku odstřelu za 77 let. Proto Lesní správa 

Wisła byla nejpočetnějším útočištěm hlušce v Těšínském Slezsku (CZUDEK 1931). 

 Nejvyšší počty tetřeví zvěře byly zaznamenávány na Lesní správě Lomná, přičemž 

stavy kohoutů zde byly vždy o 50% nižší než na Wisłe. Roční odstřel hlušců v Lomné byl 

od roku 1905 do roku 1910 zaevidován takto: 1905 – 10 kusů, 1906 – 12 kusů, 1907 – 3 

kusy, 1908 – 6 kusů, 1909 – 9 kusů, 1910 – 8 kusů. Na začátku 30. let vypadal stav tetřeví 

zvěře následně: 25 kohoutů a 75 tetřevích slepic. Počet tetřevů v následujících letech byl 

takový: 1936 – 48 kohoutů a 116 slepic, 1937 – 40 kohoutů a 110 slepic a v roce 1938 - 41 

kohoutů a 115 slepic. Poté však početní stavy prudce klesaly. V 50. letech se zde nacházelo 

10 tokanišť a početní stavy byly v roce 1958 – 3 kohouti a 5 slepic, 1962 – 1 kohout a 3 

slepice a o rok později 4 kohouti a 6 slepic. Za posledních 25 let zde byly pozorováním 

v zimním období na přelomu prosince 1988 a ledna 1989 v oblasti pohraničního hřebene 

na Muřínkovém vrchu zjištěny značné počty tetřevích stop. V pralese Národní přírodní 

rezervace Mionší byl roku 1995 zahlédnut tetřev a roku 1998 opět na pohraničním hřebeni 

na Muřínkovém vrchu bylo zaznamenáno 5 kusů tetřevů, z toho 1 kohout a 4 slepice 

(BARTOŠOVÁ 2000). 

 V Lesní správě Tyra v předválečném období byly početní stavy tetřeví zvěře velmi 

dobré. Odstřel zde činil: roku 1905 – 2 kohouti, 1906 – 7 kohoutů, 1908 – 4 kohouti, 1909 

– 5 kohoutů a 1910 – 6 kohoutů. Jedny ze známých tokanišť byly např. Ostrý, Javorový, 

Smrčina nebo Kotař. Ve 20. letech zde byli uloveni každoročně 2 kohouti. Tehdejší stav 

činil asi 10 kohoutů a 12 slepic (CZUDEK 1931). Ještě koncem 50. let se v této lokalitě 

tetřevi běžně vyskytovali a výjimkou nebylo ani pozorování vícero kohoutů na jednom 

tokaništi. V roce 1960 se na tokaništi Smrčina nacházelo 6 mladých kohoutů. A až do 

konce 60. let byli tetřevi běžně loveni a poslední tetřev byl uloven roku 1969. V roce 1973 

na hoře Slavíč byla zpozorována slepice a v její blízkosti se nacházelo hnízdo se 4 vejci. 

Po roce 1973 na hoře Slavíč nebyl zpozorován žádný výskyt tetřeva a až v roce 1998 zde 

byly spatřeny 2 slepice. V témže roce v jiné lokalitě byli zpozorováni 3 mladí tetřevi a 

v další části lokality se zde nacházeli 2 slepice a 1 kohout. Na bývalém tokaništi Ostrý byl 

viděn v letech 1985 a 1986 1 kohout, roku 1992 se zde nacházely 2 slepice  

a v tomtéž roce na Javorovém byly pozorovány také 2 slepice (BARTOŠOVÁ 2000). 

 Na území bývalé Lesní správy Horní Staré Hamry byl roční odstřel v letech 1905 až 

1910 následující: 1905 - 4 kohouti, 1906 - 8 kohoutů, 1907 - 5 kohoutů, 1908 - 4 kohouti, 

1909 - 6 kohoutů, 1910 - 9 kohoutů. Na přelomu 20. a 30. let se zde pohybovalo asi 20 
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kusů tetřeví zvěře podle vyjádření tehdejší lesní správy. Ke známých tokaništím patřily 

patřily Lysá, Javorník, Zimný, Kobylík, Nová louka, Hartysov, Kladnitá, Jedlov a Gruň 

(CZUDEK 1931). Tato tokaniště, především v okolí Lysé hory, postupně zanikala. Roku 

1958 - 15 tokanišť, 1962 - 13 tokanišť, 1963 - 10 tokanišť. Roku 1983 byla zpozorována 

na Lysé hoře slepice, začátkem roku 1988 tady byl zaznamenán výskyt kohouta a v roce 

1990 zde byla viděna slepice a spolu s ní 8 kuřat. Se vzrůstajícím turistickým ruchem 

postupně tetřevi na Lysé hoře zcela vymizeli. Množství tokanišť bylo také na Travném. 

Zde se však populace tetřevů zachovala až do dnešních dnů (BARTOŠOVÁ 2000). 
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6 ZÁCHRANNÝ PROGRAM TETŘEVA HLUŠCE (TETRAO 

UROGALLUS)  

 Už v roce 1964 Krkonošský národní park zareagoval na pokles stavu hlušců 

v Krkonoších.  Ukázalo se, že přirozenou cestou nelze tetřevy zachránit, a proto se zrodila 

myšlenka odchovat tetřevy v zajetí a jejich reintrodukce. V roce 1976 byl ve Vrchlabí 

započat první umělý chov o počtu 14 hlušců. Toto se však nesetkalo k očekávaným 

úspěchem, a proto v roce 1981 byla vybudována a zprovozněna chovná stanice Na 

Rýchorách, v místech, kde se v minulosti tetřev nacházel. Jednalo se o polodivoký chov a 

během let 1985 – 1989 bylo vypuštěno 72 tetřevů. Všichni tito vypuštění hlušci 

pravděpodobně časem zmizeli. Další zařízení bylo postaveno v roce 1995 v Horním 

Mašově. Rovněž na Šumavě byl v roce 1988 zahájen další odchov tetřevů ve voliérách 

v rámci Lesního závodu Prachatice. Postupně vznikaly na našem území další odchovny 

hlušců např. v Jeseníkách Lesní správy Karlovice, chov Ing. Macháčka a Ing. Havránka. 

Podle snůšek vajec a následných vylíhnutí a odchování kuřat patří k nejúspěšnějším 

chovným stanicím Šumava (VĚSTNÍK 4/98 1998). 

 

 Odchov a následná reintrodukce se shledala s menší mírou úspěšností než se 

v návrzích a projektech předpokládalo. Některé chovné stanice ukončily svou činnost, 

některé jsou v rovině experimentů. V současné době je největší počet volně žijících tetřevů 

na území České republiky na Šumavě. K místům, kde lze také spatřit tetřevy ve volné 

přírodě jsou Beskydy. K tomuto výskytu především přispěla chovná stanice Jaworzynka, 

která se nachází na území Polské republiky, nedaleko od hranic s Českou republikou 

(VĚSTNÍK 4/98 1998).  

 Hlavním iniciátorem záchrany tetřeva hlušce a jeho navrácení zpět do volné přírody 

je Ing. Zenon Rzońca, vedoucí chovné stanice Jaworzynka, jehož vlastním úsilím  

a přičiněním byla tato chovná stanice vybudována. 

  V roce 2000 byl odhadovaný počet tetřevů na území Těšínských Beskyd cca 10 ks,  

a proto se na jejich záchranu a navýšení počtu začala v tomto roce zřizovat chovná stanice 

2000 v obci Jaworzynka v Polsku. Na finanční podpoře této stavby se podílely tři instituce  

a to: Nadlesnictvo Wisła, které je organizační součástí polských státních lesů, Národního 

fondu pro ochranu prostředí a třetím zdrojem Ekofundus, což je organizace, která 

vyrovnává dluhy, které měly západní banky vůči Polsku (MYSLIVOST 7/2011). V roce 
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2002 v rámci 150. výročí „zavedení racionálního chovu hlušce“ Habsburky, kteří byli 

dávnými vlastníky lesů v okolí Wisły, byl zahájen voliérový odchov hlušců. Rozhodnutím 

Ministerstva životního prostředí a vodního hospodářství došlo k dovozu 15 ks vajec tetřeva 

hlušce z Běloruska. Tato vejce byla odebrána z volné přírody. Pomocí inkubátoru se z 

těchto vajíček vylíhlo 13 kuřat, z toho 3 kuřata uhynula v prvním roce života  

a následujících 10, z toho 3 kohouti a  7 slepic,  se dožili dospělosti a následující rok se 

účastnili rozmnožení. V roce 2003 snesly slepice 82 vajíček a úspěšnost vylíhnutých kuřat 

byla 50%. Z těchto 41 vylíhnutých kuřat se do dalšího roku odchovalo 20 hlušců. Kromě 

tohoho počtu byly zde také odchovány 4 ks mladých tetřevů – 2 kohouti a 2 slepice, kteří 

se vylíhli z vajíček, které náhodou objevili lesní dělníci ve volné přírodě na území Lesní 

správy Ujsoły. V následujících letech rovněž byli jako chovní jedinci zahrnuti další 3 

dospělí kohouti, které se podařilo odchytit z volné přírody.  Vzhledem k těmto událostem 

bylo možno v odchovně začít s rozmnožováním tetřeva hlušce, který pochází z karpatské 

genetické linie. Situace je v současnosti taková, že tetřevi, kteří pocházejí z této karpatské 

genetické linie a představují základ mateřského hejnka jsou geneticky nejvhodnější pro 

návrat do volné přírody na území Karpat. Hlušců, kteří pocházejí z Běloruska, je jen malá 

část tohoto hejnka (RZOŃCA 2011). 

 V ostatních zemích, kde byl zpracován rozbor způsobu chovu v porovnání s nízkou 

adaptabilitou tetřevů z chovných stanic, vypuštění do volné přírody napovídá tomu, že se 

bude muset změnit celý postup odchovu tetřevích kuřat (RZOŃCA pers. com. 2012). 

 V době, kdy se začínalo s provozem této chovné stanice, byl zde zásadní předpoklad, 

že mateřské hejnko budou tvořit pouze jedinci poddruhu Tetrao urogallus major a nebudou 

vzájemně geneticky příbuzní. Byl zde zaveden také nezbytný dvojí způsob chovu hlušců. 

Zatím, co tetřevi, kteří patří do mateřského hejnka, jsou v přímém kontaktu s ošetřovateli  

a nejsou tolik plaší, nově vylíhnutí mladí tetřevi musí být vychováváni pouze se svou 

matkou a musí zde být co nejvíce zabráněno kontaktu s lidmi, protože jsou určeni k 

vypuštěni do volné přírody. Tetřevi určeni k vypuštění do volné přírody si musí postupně 

zvykat na podmínky, které jsou uvnitř voliéry, aby se co lépe nejlépe přizpůsobili životu ve 

volné přírodě, tzn. že od vylíhnutí jsou krmeni přirozeným krmivem a jen malý doplněk 

jejich výživy je ve formě granulí. Voliéry navazují iluzi biotopu, ve kterém tetřev ve volné 

přírodě žije. Stavba voliér má obrovský význam pro celý proces životu tetřevího kuřete od 

vylíhnutí až do vysazení do přirozeného prostředí. Nejlepší je zřízení voliéry v lokalitě, ve 

které tetřev v posledních létech žil nebo se zde ve volné přírodě v současnosti vyskytuje. 
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Tato lokalita by měla být velmi vzdálena od lidí a jejich příbytků (RZOŃCA pers. com. 

2012). 

 Na Lesní správě Wisła byly vyrobeny 2 voliéry s 18 boxy, kde každý box má 

rozměry 4x8 m. Voliéry jsou zastřešeny plotnami, které umožňují propouštět světlo, 

protože odchovna je postavena v nadmořské výšce 750 m, kde jsou časté srážky. Stěny 

voliér jsou do výšky 1 m z hoblovaných prken, jak na vnější, tak i vnitřní straně. Tímto 

způsobem se tetřevi navzájem nevidí a nemohou se tedy vzájemně napadat. Nad těmito 

prkny je svisle natažena kovová síť. Na vnější straně stěny voliéry, kde přechází spoj mezi 

dřevěnou částí a kovovou sítí, je vybudován tzv. “elektrický ohradník”. Tyto ohradníky 

jsou ochranou proti predátorům. Vně voliéry mezi jednotlivými boxy v rozdělovacích 

stěnách jsou otvory o průměru 17 cm, které slouží tetřevím slepicím k volnému pohybu 

mezi boxy a také si mohou v době toku vybrat kohouta ke spáření.  Podlaha je betonová a 

pokryta 20 cm vrstvou hrubozrného písku, který se každého půl roku obměňuje. Do 

podlahy byly také vestavěny trubky s vodou, vzájemně propojené. V těchto trubkách jsou 

umísťovány kmínky čerstvě pořezaných stromků, které plní kromě funkce iluze lesa, také 

dvě další funkce a to, že slouží jako přirozená potrava a vytváří stín (MYSLIVOST 

7/2011; RZOŃCA 2011). 

 V době, kdy slepice vodí svá kuřata, jsou voliéry zvětšeny o 18 menších výběhů. 

Roměry každé z nich jsou 4x5x2m. V těchto výbězích jsou také zabudovány přechody do 

dvou velkých výběhů o rozměrech 80x20 m, výška je v rozmezí 2 až 6 m. Dle potřeby se 

tyto 2 výběhy mohou dělit také na menší části, které představují přirozené prostředí hlušce. 

V těchto výbězích jsou rozmístěny stromy – jedlo-bukovo-srmkový porost, dále velmi 

druhově pestré a bohaté bylinné patro, dále se zde nachází popeliště, prostor pro 

přenocování, nechybí zde také pařezy vyvrácených stromů nebo mraveniště. Celý tento 

výběh je pokryt shora sítí. Na počátku jara jsou do výběhů v samičích voliérách otevřeny 

vchody slepicím, aby si zde v přirozených podmínkách mohly založit hnízda. Slepice, si  

vybírají zastřešené části voliéry. Z těchto prostor se slepice vrací zpět do výběhu tehdy, 

když kuřata jsou kuřata stará 10 dní. Právě po této době jsou již kuřata schopna udržet si 

svou stálou tělesnou teplotu a hřadovat na stromech. Cílem chovatelů je, aby slepice 

produkovaly co největší počet vajec a byla dosažena co nejlepší líhnivost. Aby se kuřata 

dobře připravila na život ve volné přírodě, je důležité, aby se během společného pobytu s 

matkou ve voliérách naučila správnému druhovému chování od své matky. Je dokázáno, že 

největší naději na přežití mají kuřata, která se vylíhla přirozeným způsobem a tetřeví 
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slepice obývá jen jeden box. Těchto výsledků se může dosáhnout tím, když ve voliéře bude 

vymezen prostor o rozměrech 2x2 m a v těchto prostorech si mohou slepice zakládat svá 

hnízda (RZOŃCA 2007). 

 Na navýšení počtu mladých tetřevů se podílí také výsledky vědeckých výzkumů v 

odvětví plemenitby hlušců. Ve spolupráci s Přírodovědeckou univerzitou ve Vratislavi je v 

chovné stanici od roku 2006 k dispozici spermabanka hlušců. Zde jsou uloženy v tekutém 

dusíku semena všech kohoutů, kteří se tu chovají. Tímto způsobem se zabraňuje 

příbuzenské plemenitbě a také se po případném uhynutí kohouta toto sperma využívá i 

nadále. V roce 2009 se z tetřevích vajec slepice, která byla uměle oplodněna, podařilo 

odchovat čtyři mladé tetřevy. Sperma, ze kterého se vylíhli, bylo uchováno v tekutém 

dusíku déle než 1 rok. Úspěšné využití této metody patřilo k prvnímu případu na světě 

(RZOŃCA 2011). 

 Dle schválení má mateřské hejnko v odchovně mít cca 25 jedinců a minimálně 18 

slepic bude snášet vejce. Takto uzpůsobené početní stavy jsou předpokladem na odchov 60 

až 100 hlušců každý rok, což je počet velmi nezbytný k tomu, aby se počet tetřevů mohl 

nadále zvyšovat (RZOŃCA pers. com. 2012).     

 Sbírání vajíček v době, kdy teplota klesne pod bod mrazu, je denní a místo vajíček se 

do hnízd ukládají maximálně tři umělá keramická vejce. Tetřevím slepicím, pokud projeví 

zájem o sezení na vejcích, se zpátky vrací do hnízda pouze 7 vajec, ostatní snesená vejce se  

vkládají do inkubátoru nebo pod speciálně chované domácí slepice. Další způsob líhnutí je 

tzv. líhnutí kombinované, kdy jsou vejce vsazena pod domácí slepici a asi 4 dny před 

vylíhnutím jsou vajíčka předána do inkubátoru, kde se z nich vylíhnout kuřata. Tento 

způsob má výhodu v tom, že kuřata nemohou být po narození nakažena nějakou chorobou 

nebo parazitem od domácí slepice, nevýhoda spočívá v nedobré líhnivosti, která dosahuje 

jen asi 34% (MYSLIVOST 7/2011). Vylíhnuta kuřata jsou po 24 hodinách úplně suchá  

a jsou přemístěna do jiné části odchovny, která kuřatům zajišťuje veškeré potřeby pro 

jejich vývoj. Takto vylíhnutá kuřata se o 7 – 10 dnech vracejí své pravé matce. Nelze je 

však vrátit najednou, slepice by je nepřijala, musí se přidávat postupně každé ráno, někdy 

případně i večer, jedno kuře. Tato kuřata slepice přijímá a nedělá mezi kuřaty žádný rozdíl. 

Pokud se jedná pouze o umělé líhně, praxe ukázala, že toto není vhodný způsob líhnutí, 

protože úspěšnost této metody je pouze 17%. Při umělém odchovu je také důležitou 

součástí vhodně zvolená potrava, kterou můžeme u tetřevů, kteří žijí ve volné přírodě 

rozlišovat na letní a zimní vyživovací období (RZOŃCA 2011). 
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 Mladí tetřevi odchováni ve voliérách se v září po přepeření stěhují do tzv. 

adaptačních voliér, které mají rozměry 50x24x6 m. Po dobu jednoho měsíce se postupně 

přizpůsobují prostředí, které budou obývat ve volné přírodě. Zde se jim už podává 

přirozená potrava, která je doplněna pouze ovsem (RZOŃCA pers. com. 2012). 

 Na celý tento proces dohlíží veterinář, který zkoumá jejich zdraví. Čtvrtletně zkoumá 

trus na přítomnost cizopasníků. Dosažení dobrých výsledků odchovu záleží také na 

předcházení chorob, léky se podávají až podle konkrétní diagnózy a pouze v minimálních 

dávkách.  Každá voliéra má před svým vstupem dezinfekční rohož a ošetřovatel musí mít 

ochranný oděv a před každým vstupem se musí přezout (RZÓNCA 2011). V odchovně by 

podle studie neměly být zaměstnávány ženy, protože na jejich kůži je saprofytická 

mikroflóra a ta způsobuje tetřevům zažívací problémy (MYSLIVOST 7/2011). 

 V roce 2006 byly deseti mladým vypuštěným tetřevům (4 kohouti a 6 slepic) 

zabudovány satelitní vysílačky. Tímto způsobem získané údaje jsou optimistické. Ve volné 

přírodě přežívá déle než rok 50% hlušců. Někteří hlušci, odchováni a následně vypuštěni 

do volné přírody, dle monitoringu přecházejí a usídlují se v pohraničních lesích České  

a Slovenské republiky.  
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7 SHRNUTÍ 

 Z této práce vyplývá, že tetřev hlušec byl v minulosti v českých lesích běžným volně 

žijícím druhem. Jeho početní stavy se vlády Habsburků na území Rakousko-Uherska (v 

českých a polských zemích) odhadovaly na 12 000 kusů. I přes lovy a odstřely kohoutů 

v době Rakouska-Uherska byly jejich stavy ještě na začátku 20. století na území 

Těšínských Beskyd v řádech několik desítek až stovek kusů. Ale už na konci 19. století 

začal s postupným kácením lesů a jejich přeměnou na pastviny tetřev ztrácel svůj přirozený 

biotop. Již v této době se problematikou snižování početního stavu tetřeva začal zabývat 

arcikníže Bedřich Habsburský, který vyhlásil, aby se nekácely lesy v místech, kde se tetřev 

přirozeně sdružuje. V Československu i všude v celé Evropě ve 20. století vytrvale klesaly 

počty hlušců a k největšímu zvratu došlo ve 40. letech minulého století.  Nejdříve zmizel 

tetřev z nížin a později i z horských oblastí. Příčiny tohoto poklesu nejsou zcela známy. 

Zřejmě se jedná o více faktorů, které ovlivnily jeho početnost až na hranici jeho vyhubení, 

a to z těchto důvodů: tetřev hlušec je velmi specifický na svůj biotop, protože se převážně 

zdržuje ve vyšších polohách ve starých jehličnatých, případně i smíšených lesích. Změna 

struktury lesa a druhového zastoupení na něho působí negativně a těžce se přizpůsobuje. 

Vykácením starých stromů a následným vznikem luk a pasek ztrácí bylinné keříkové 

podrosty, které mu slouží jako obživa. Tetřev neobývá porosty mladší 30 let, protože jsou 

husté a neumožňují mu pohyb. Dalším z faktorů, které hlušce negativně ovlinily byly  

a jsou výstava komunikačních sítí, s tím související hluk, používání těžké techniky, dále 

používání herbicidů, insekticidů a tím zničení jeho přirozené potravy, taktéž narůstající 

zalesňování, které způsobuje nadměrné zahuštění porostů, tím je způsoben malý průnik 

slunečního světla, který je důležitou součástí biotopu tetřeva. Znovuzpřístupněním lesů 

došlo ke zvýšenému pohybu člověka v lesích a zvláště mimo vyznačené turistické trasy 

v době, kdy tetřevi hnízdí a také v zimě, kdy je člověkem vyrušován, to neprospívá jeho 

celkové kondici. Ani současné klimatické změny neprospívají ke zvýšení jejich počtu. 

Příliš vlhké prostředí má za následek vyšší úmrtnost kuřat. Přirozeným nepřítelem tetřeva 

jsou také zvýšené počty predátorů jako je např. liška obecná, kuna lesní, kuna skalní, 

krkavec velký i sojka obecná. Na úbytku tetřeví populace se projevil lov i v době, kdy jeho 

stavy začaly velmi klesat. Jeho lov na našem území byl zrušen teprve v roce 1988 a jako 

kriticky ohrožený druh je od roku 1996 celoročně hájen.  
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Postupně se však na našem území začaly objevovat projekty, jak na záchranu, tak i 

na navrácení tetřeva do míst, kde se v minulosti pravidelně vyskytoval. I přes iniciativu 

Ministerstva životního prostředí na území České republiky založit chovné stanice 

s umělým odchovem, se však toto nesetkalo s očekávaným úspěchem, protože byla početná 

úmrtnost nově vypuštěných tetřevů do volné přírody. V oblasti Těšínských Beskyd nebyla 

založena žádná chovná stanice, která by se snažila navrátit hlušce zpět do oblasti Beskyd. 

V současné probíhá spolupráce mezi českou (Lesní správa Jablunkov) a polskou stranou o 

částečné navrácení hlušce do volné přírody. V Polsku nedaleko hranic s Českou republikou 

byla zřízena v roce 2000 a uvedena do provozu roku 2002 chovná stanice Jaworzynka, 

která se zabývá umělým odchovem a reintrodukcí tetřeva hlušce. Hlavní zásluhu na tom 

má zakladatel, iniciátor záchrany tetřeva a také vedoucí této odchovny Ing. Zenon Rzońca. 

Jeho přičiněním dochází k postupnému navrácení tetřeva do míst jeho původního výskytu. 

Úspěšnost vylíhnutí a následný odchov kuřat je 60%. Vzhledem k tomu, že mladí jedinci 

tetřeva jsou vypuštěni na polské straně z chovné stanice Jaworzynka v blízkosti českých 

hranic, dochází i k občasnému přechodu hlušců i na naše území Těšínských Beskyd.  

Snad i díky tomu se v Těšínských Beskydech v současné vyskytuje populace okolo 

10 až 20 hlušců a můžeme jen doufat, je to jeden z prvních kroků k znovunavrácení tetřeva 

do jejich původního biotopu v Beskydech.  
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8 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá výskytem tetřeva hlušce zejména na území 

Těšínských Beskyd od doby, kdy byly jeho stavy ještě početně vysoké a lovil se jednak pro 

maso a jednak pro potěšení z lovu, až do dnešní doby, kdy patří mezi kriticky ohrožené 

druhy.  

Lidé mají povědomost o tom, které živočišné druhy již z přírody vymizely, ale většinu 

z nich překvapí, že i v současnosti je mnoho druhů, které jsou na pokraji vyhynutí, je to pro 

ně velká neznámá. A právě k těmto druhům tetřev hlušec patří.  

V dřívějších dobách byl tetřev součástí většiny lesních porostů a v dnešní době obývá 

pouze několik izolovaných míst naší země. Z několika tisíc se jejich stav čítá pouze na 

desítky. Co však bylo příčinou skoro úplného vyhubení dnes už asi s určitostí nezjistíme. 

V dobách Rakousko-Uherska, když vládli na českém trůnu Habsburkové, kteří měli velkou 

vášeň pro lov, stavěli v blízkosti, kde byla tokaniště tetřevů, lovecké chaty, odkud tetřevy 

pozorovali a lovili. Velmi si dobře však uvědomovali, že nelze jen lovit, ale také zvěř 

ochraňovat. Z toho důvodu byl regulován počet škodné, přirozených nepřátel hlušců a byli 

loveni jen kohouti, aby byl zaručen přirozený proces rozmnožování tetřevů. V místech kde 

tetřevi pobývali, se nekácely vysoké staré stromy, které jsou přirozeným biotopem hlušců.   

Je s podivem, že v dobách, kdy stavy tetřevů začaly velmi klesat (od 40. let minulého 

století), se na jejich záchranu prakticky nepohlíželo a lov těchto ptáků byl stále povolen až 

do konce 80. let minulého století.  

V dnešní době jsou na záchranu tetřeva zakládány umělé odchovny, které odchovávají 

tetřeví mláďata, která pak vypouštějí do volné přírody. Ale ani tento způsob není tak 

jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Vylíhnutá mláďata často uhynou než dospějí 

a většina vypuštěných jedinců nepřežije. Zavádějí se nové metody odchovu tak, aby už od 

samotného vylíhnutí byla mláďata téměř bez jakéhokoliv kontaktu s lidmi a vyrůstala 

v prostředí, které připomíná jejich přirozený biotop. Jde tedy o nelehkou práci, která má 

střídavé úspěchy.  

Nezbývá než doufat, že v budoucnu odchovny sklidí úspěchy své práce a dopomohou 

tetřevům k tomu, aby své stavy navýšili i přirozenou cestou.  

Tento plachý pták se jen těžce přizpůsobuje jiným životním podmínkám a když je 

čímkoliv narušeno prostředí, ve kterém žije, nemá velkou šanci na přežití.  
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Díky této bakalářské práci jsem získal teoretické znalosti, týkající se existence tetřeva 

hlušce, měl jsem možnost navštívit jednu z umělých odchoven a setkat se s lidmi, kteří tuto 

záslužnou práci vykonávají. Vzhledem k získaným zkušenostem, bych se této oblasti chtěl 

věnovat také v diplomové práci v navazujícím magisterském studiu. 
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11  SEZNAM PŘÍLOH 

 
Tabulka 1 - Početní stav ulovených kohoutů od roku 1853 do roku 1929, zdroj Nadlesnictví Wisła 

Pořadové 

číslo 
Revír 

Počet kohoutů ulovených 

od roku 1853 

1 Wisła 488 

2 Istebna 88 

3 Brenna 68 

4 Ustroń 8 

5 Tyra 85 

6 Lomná 92 

7 Nýdek 70 

8 Staré Hamry 62 

9 Bukovec 68 

10 Morávka 34 

11 Mohelnice 15 

12 
Majetky panství Źywiec nebo také 

neznámé místo ulovení 
22 

 

Tabulka 2 - Záznamy tetřeva hlušce v Těšínských Beskydech v letech 2007 - 2010 

Datum 
Počet 

K/S 
Lokalita Poznámka Pozorovatel 

4.4. 2007 -/1 Muřínkový vrch 
vyplašena 

z prameniště 
M. Krupa 

5.4. 2007 -/1 PR Velký Polom trus M. Krupa 
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29.4. 2007 -/1 Čertův mlýn  M. Krupa 

15.6. 2007 1/- Malý Polom přepeřujíci F. Lipowski 

23.9. 2007 1/- masív Travného 

vyplašen na 5m 

z mladých 

smrků 

L. Jonák 

20.1. 2008 1/- Gírová 
na vzdálenost 

15-40 m 
J. Štěrba 

17.3. 2008 1/- Smrk a malý Smrk stopy J. Bobřík 

31.3. 2008 1/- Úplaz stopa F. Lipowski 

5.4. 2008 1/2 Krkavice  F. Lipowski 

10.4. 2008 1/- JV Ostrý vrch 
toká na padlém 

buku 
Linhart 

15. – 17. 4. 

2008 
1/- Muřínkový vrch  F. Lipowski 

17.4. 2008 1/- Malý Stožek  F. Lipowski 

29.4. 2008 1/- 
masív Travného, Travný 

potok 

trus starého 

kohouta 

D. Křenek 

 

konec 

dubna 2008 
1/- Velký Polom toká na zemi Svitek 



Jakub Fojtík: Historie ochrany Tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na území Těšínských 

Beskyd 

 

 

2013                                                                                                                                      44 

jaro 2008 -/1 Velký Polom  Pírek 

jaro 2008 -/1 Malý Šošov  Pyszko 

jaro 2008 -/1 PR Plenisko  Michalík 

začátek 

června 

2008 

-/1 Bílá, Kladnatá 

stopa v blátě 

8cm, vedle 

tetřeví oblasti 

Trojačka 

R. Franta 

23. – 29. 6. 

2008 
-/1 Skalka, JV svah  J. turek 

24.7. 2008 1/- Velký Polom, JV svah 

zobe písek na 

lesní cestě na 

40 m 

F. Turek 

konec 

července 

2008 

1/- Jestřábí Potok  F. Lipowski 

2.8. 2008 -/1 
masív Travného, nad 

Zlatníkem 

pozorování vč. 

pelichaniště 
L. Jonák 

léto 2008 -/1 
Šindelná, V svah, Planá 

dolina 
 F. Lipowski 

léto 2008 1/- Malý Polom  Kotala 

22. – 28. 9. 

2008 
-/1 Ostrý vrch pozorována 2x Zavřel 
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1.9. 2008 -/2 Velký Polom  Riško 

20.10. 2008 -/1 Kostelky, JV svah 
pozorována 

v noci na cestě 

F. Turek 

 

podzim 

2008 
1/- Bahenec  Sikora 

začátek 

listopadu 

2008 

1/- masív Travného, JZ svah 

v autě 6 m, asi 

pták 

z vypouštění 

Sabela 

13.11. 2008 1/- Bílý Kříž 
asi pták 

z vypouštění 
T. Peka 

15.11. 2008 1/- Gírová 

na vzdálenost 

10 m, asi pták 

z vypouštění 

V. Lorek 

25.11. 2008 1/1 Hrčava 

na vzdálenost 5 

m, asi ptáci 

z vypouštění 

F. Lipowski 

2.12. 2008 1/- Malý Polom 

na vzdálenost 

10 m, asi pták 

z vypouštění 

F. Lipowski 

5.3. 2009 -/1 Lysá Hora, Butořanka trus M. Kutal 

8.3. 2009 1/- Bílá, Klín 
několik hromad 

trusu 
D. Křenek 

9. – 13.3. 

2009 
1/2 Kyčera a Plenisko  F. Lipowski 

9. – 13.3. 

2009 
-/1 Gírová  F. Lipowski 
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konec 

března 

2009 

-/1 Smrček  
Krupař, M. 

Krupa 

3.4. 2009 -/1 Úplaz, údolí potoka Úplaz trus V. Kutílek 

3.4. 2009 -/2 Čtyřicítka 
trus v mlazině a 

oštipky smrku 

V. Kutílek, M. 

Krupa 

3.4. 2009 -/1 PR Velký Polom, JV svah 
trus na dvou 

místech 
V. Kutílek 

3.4. 2009 -/1 Velký Polom, JV svah 
trus na 

prameništi 
V. Kutílek 

4.4. 2009 -/1 Smrk, JV svah trus na svážnici 
K. Koleček, M. 

Krupa 

18.4. 2009 -/1 Malý Travný, JV svah trus V. Kutílek 

konec 

dubna 2009 
1/- 

hřeben Mituří a 

Okrouhlice 
 T. Myslikovjan 

konec 

dubna 2009 
1/- pod Lysou horou  Rohan 

21.6. 2009 2/- 
Travný potok, 500 m nad 

přehradou 
 T. Myslikovjan 

26.6. 2009 -/1 Lysá hora, Ivančena  J. Bobřík 

1.7. 2009 -/1 Kněhyně, JV svah  T. Myslikovjan 
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23.9. 2009 -/1 Magurka, JV svah stopa a peří V. Kutílek 

konec září 

2009 
-/1 Smrčina  F. Lipowski 

konec září 

2009 
1/- Strožek  F. Lipowski 

25.12. 2009 1/- Severka 

chycen a 

vypuštěn, pták 

z vypouštění 

F. Lipowski 

31.12. 2009 1/1 Velký Polom 
stopy i 

pozorování 
F. Lipowski 

19.3. 2010 -/1 Smrk, J svah trus 
V. Bajer, V. 

Kutílek 

23.3. 2010 -/1 Mazák přelet Lojkásek 

11.4. 2010 -/1 Velký Polom 

stopa, vysílený 

kus, odchycena, 

ošetřena 

F. Lipowski 

24.4. 2010 -/1 Dobrá, fotbalové hřiště  Chlopčík, Orel 

7.5. 2010 1/- Gírová 

tok 

vyprovokovaný 

zvukem bagru 

F. Lipowski 
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Tabulka 3 - Početní stavy tetřeva hlušce v chovné stanici Jaworzynka, zdroj Zenon Rzońca 

Rok 

Tetřeví kuřata 
Převedeno k jiným 

jednotkám 

Vypuštěno 

ve 

Slezských 

Beskydech 

Místa 

vypuštění 

do 

přírody vylíhnuto odchováno k chovu vypuštěno 

2002 13 10 0 0 - - 

2003 41 20 0 0 2 LS Wisła 

2004 47 32 0 0 14 LS Wisła 

2005 22 17 0 0 20 LS Wisła 

2006 83 69 0 0 69 LS Wisła 

2007 64 46 17 0 32 LS Wisła 

2008 127 95 5 0 90 LS Wisła 

2009 106 83 8 5 (2♂,3♀) 70 

LS Wisła 

LS 

Nawojowa 

2010 121 84 0 
20 

(10♂,10♀) 
64 

LS Wisła 

LS 

Ruszów 

LS 

Nawojowa 

2011 131 88 10 
16 

(9♂,7♀) 
61 

LS Wisła 

LS 

Ruszów 

2012 138 104 0 
50 

(20♂,30♀) 
54 

LS Wisła 

LS 

Nawojowa 

Celkem 893 
658 

(308♂,350♀) 

40 

(18♂,22♀) 

91 

(41♂,50♀) 
476 576 ks 

 

Tabulka 4 -  Vypuštění tetřeva chovnými stanicemi v ČR, zdroj Věstník 4/98 MŽP 

Pohoří Období reintrodukce počet vypuštěných tetřevů 

Brdy 1996 – 2005 310 

Český les 1998 – 2011 60 

Šumava 1994 – 2002 243 

Krkonoše 1999 – 2004 67 

Králický Sněžník  2001 – 2002 28 

Jeseníky 1999, 2001 – 2002 60 

Vsetínské vrchy              1994 - 1997 33 
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12 FOTODOKUMENTACE 

 
Obrázek 2 - Voliéra, určená pro chovné hejnko s 12ti boxy, foto Zenon Rzońca 2011 

 

 

 
Obrázek 3- Tetřeví slepice s kuřaty v přirozeném výběhu, foto Zenon Rzońca červen 2011 
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Obrázek 4 - Odchovna kuřat a umělé líhně, foto Zenon Rzońca 2011 

 

 

 
Obrázek 5 - Přípravna hlušců na vypuštění do volné přírody, foto Zenon Rzońca září 2011 
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Obrázek 6 - Mladí hlušci v odchovné voliéře, foto Zenon Rzońca 2011 

 
 

 


