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Abstrakt 

Príspevok rieši problematiku vplyvu počasia na početnosť zajaca poľného na území 

Hornomoravského úvalu. Vieme že v posledných desaťročiach počty zajacov klesli z 1,2 milióna 

kusov, na približne 35-tisíc kusov odlovených zajacov v Českej Republike. V našom príspevku 

sme sa zamerali na súbežný vplyv teploty vzduchu a zrážok počas reprodukčného obdobia od 

roku 1972 do roku 2016. Výsledky sme vyhodnocovali pomocou modelového roku 

a termopluviogramov. Zistili sme, že najväčší vplyv majú zrážky a teplota vzduchu počas 

mesiacov máj a apríl. Ako najpriaznivejšie nám vyšli roky mierne teplejšie a mierne suchšie 

oproti dlhodobému priemeru. Naopak najmenej priaznivé sa ukazujú byť roky chladné a vlhké. 

S veľkou pravdepodobnosťou práve počas týchto chladných a studených rokov, mladé zajace 

hynú na podchladenie. 
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Abstract 

The contribution deals with the influence of the weather on the abundance of field hare in 

the territory of the Hornomoravský úval. We know that in recent decades the number of rabbits 

has dropped from 1.2 million pieces, to about 35 thousand pieces of hunted rabbits in the Czech 

Republic. In our contribution we focused on the parallel influence of air temperature and 

precipitation during the reproduction period from 1972 to 2016. The results are evaluated using a 

model year and thermopluviograms. We have found that rainfall and air temperature have the 

greatest impact during May and April. The most favorable years came from slightly warmer and 

slightly drier compared to the long-term average. On the contrary, the least favorable are the 



 

 

years of the cold and wet. Most likely during these cold and cold years, young rabbits perish for 

hypothermia. 
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Úvod a rozbor problematiky 

Vo väčšine oblastí strednej Európy došlo v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 

minulého storočia k prudkému poklesu stavov zajacov. V Česku klesol ročný úlovok z 1,2 mil. 

kusov v r. 1973 na približne 100 tisíc v r. 1979 a na Slovensku v týchto rokoch z vyše 300 tisíc na 

menej ako 30 tisíc kusov (Vodňanský, Rajský 2004). Ďalším zlomom boli roky 1996, 2003, 

2010, charakterizované veľmi nepriaznivými klimatickými podmienkami. Po týchto rokoch sa 

populácie už nikdy nedostali na predchádzajúcu úroveň. Od roku 2010 lovíme na Slovensku 

priemerne niečo vyše 15-tisíc zajacov ročne a v Čechách od roku 2012 cez 35-tisíc zajacov ročne 

(Forejtek 2016; Slamečka 2019). 

 

Zajac poľný (Lepus europaeus) 

Zajac poľný je typickým cicavcom otvorenej poľnohospodárskej krajiny v nadmorských 

výškach 200-400 m. Jeho optimálnym životným prostredím sú otvorené biotopy v mierne 

zvlnenom teréne, kde sú ľahšie hlinité pôdy s krátkym obdobím snehovej pokrývky (40-50 dní). 

Obľubuje aj nesúvislé dubové lesy s bohatou krovitou etážou, ale aj teplé boriny. V optimálnych 

biotopoch dosahuje hustotu vyše 50 kusov na 100 ha. Zjavnejšiu zmenu jeho početnosti 

spôsobujú mimoriadne nepriaznivé poveternostné pomery alebo hromadné ochorenia. Pre 

intenzívny poľovnícky tlak sa zajace nedožívajú vyššieho veku a preto vážia priemerne okolo 4 

kg, kým zajace žijúce v lesoch niekedy dosiahnu hmotnosť až 6,5 kg (Sládek, Kropil 2010). 

Farbou srsti je zajac veľmi dobre prispôsobený biotopu v ktorom žije. Zafarbenie sa mení 

v závislosti od veku i od ročného obdobia a skoro vždy sa viac-menej zhoduje s farbou pôdy, na 

ktorej zajac žije, čo ho do určitej miery chráni pred nepriateľmi (Gutteková 1978). 

Zajac je samotársky cicavec, aktívny hlavne za šera. Cez deň odpočíva v ležovisku. Za 

potravou chodí po určitých priechodoch alebo chodníkoch. V závislosti od možností úkrytu 

sezónne mení svoje individuálne teritórium (Sládek, Kropil 2010). 

Párenie zajacov sa nazýva honcovanie. Začína sa od prvej polovice januára do prvej polovice 

marca, keď je teplejšie počasie. Honcovanie trvá až do augusta, je veľmi prudké za bezvetria a za 



 

 

slnečného počasia; pri náhlom ochladení sa honcovanie preruší. Začiatok najlepšie spozorujeme 

v zime a na predjarí, pretože polia sú vtedy ešte pusté. V tomto období je aj párenie 

najintenzívnejšie (Szederjei et al. 1958). V závislosti od meteorologických podmienok sa 

rozmnožuje 2-4 krát do roka. Gravidita samice trvá 42-46 dní. Rodí 2-4 mláďatá, priemerne 

ročne okolo 10. Priemerne však odchová len 4 (Sládek, Kropil 2010). Prvé mláďatá sa liahnu 

v polovici februára, ale to len vo  výnimočne teplých zimách; inak sa mláďatá hromadne liahnu 

až v marci.  Napriek tomu že sa ich uliahne veľké množstvo nemajú pre ročné prírastky taký 

význam ako sa predpokladalo, lebo v jarnom období býva ešte často tuhá zima, nočné mrazy, 

chladné vetry a dážď, ktoré značnú časť z týchto mláďat zničia (Szederjei et al. 1958). 

Za ideálne potravné zdroje sa dajú pri zajacovi považovať mále polia, kde sa neustále 

striedajú kultúrne plodiny, ktoré sú najobľúbenejšou potravou zajaca. Práve pestrosť kultúrnych 

plodín mu zabezpečuje potravu počas veľkej časti roka. Na jar požiera práve klíčiace obilniny 

a v lete ďatelinu, lucernu a rôzne buriny. Následne využíva cukrovú repu a zelené podrasty 

z vypadanej pšenice. Jeseň je obdobím zajačieho blahobytu, preto množstvo nazhromaždeného 

tuku v tele zajacov predstavuje až 10% ich telesnej váhy. V zime zajace požierajú najmä oziminy 

(Komárek 1945). 

 

Vplyvy na zajačiu populáciu v predmetnom území 

Od sedemdesiatych rokov, kedy boli zaznamenané posledné významné úbytky zajačej zveri, 

je tento druh malej poľovnej zveri, čo sa týka početnosti, relatívne stabilizovaný. Ako sme však 

zistili, aj v tomto období sú zaznamenané roky s vyššou ale aj nižšou početnosťou zajacov. Práve 

tieto výkyvy početnosti sú spôsobené množstvom faktorov, ktoré vo svojich kombináciách 

spôsobujú, že daný rok je pre zajačiu zver viac či menej priaznivý. Medzi tieto faktory patria: 

poľnohospodársky systém a intenzita využívania pôdy, vplyvy počasia, nedodržiavanie 

reprodukčných ukazovateľov,  početnosť prirodzených predátorov, využívanie krajiny z hľadiska 

ekosystémových služieb (napr. turizmus), dopravné zaťaženie územia, nadmerné akustické 

zaťaženie krajiny, choroby, pestrosť výživy zveri  a mnohé iné. 

Už z predchádzajúcich výskumov vieme že počasia najviac ovplyvňujú početnosť zajačej 

zveri v rámci jednotlivých rokov. Ide najmä o ich vplyv počas obdobia rozmnožovania (marec až 

august). Z biológie zajačej zveri viem, že zajačica si nestavia hniezdo ani noru ale mladé zajace 

uloží (vrhne) na zem. Práve kvôli tomuto správaniu sú teplota a množstvo zrážok patriace 



 

 

k najviac vplývajúcim meteorologickým faktorom na početnosť zajačej zveri. Ich pôsobenie je 

počas každého roka rôzne a citlivá zajačia zver nie je schopná flexibilne reagovať na výraznejšie 

zmeny týchto faktorov. Ostatné uvedené faktory nemajú tak výrazne silný vplyv na početnosť 

zajacov, alebo sa menia oveľa pomalšie, vďaka čomu sa na ich pôsobenie zajačia zver dokáže 

pripraviť. 

 

Charakteristika a spôsob užívania predmetného územia  

V Mysliveckom spolku (MS) Postoupky – Hradisko sa zajačia zver loví už mnohé roky. Už 

v sedemdesiatych rokoch minulého storočia patrila zajačia zver po zveri bažantej 

k najvýznamnejšej poľovnej zveri. Celoeurópsky pokles zajačej zveri v sedemdesiatych rokoch 

sa prejavil aj na počtoch ulovených zajacov v MS Postoupky – Hradisko, kedy sa jej početnosť 

znížila len na 20 – 30% pôvodného stavu. Napriek tomuto poklesu sa aj dnes v tomto MS uvažuje 

so zajačou zverou ako jedným z najvýznamnejších poľovných druhov zveri.  

MS Postoupky – Hradisko má v súčasnosti výmeru 691ha a nachádza sa na území strednej 

Moravy neďaleko mesta Kroměříž. Z celkovej výmery revíru tvorí približne 50 % roviny 

s nadmorskými výškami 191 až 195 m. Práve túto plochu zasiahla v roku 1997 povodeň, ktorá 

mala decimujúci účinok na populáciu zajačej zveri v MS Postoupky – Hradisko. Druhá polovica 

poľovného revíru je tvorená mierne zvlnenou krajinou, ktorá sa nachádza v nadmorských 

výškach 220 až 230 m. 

Poľovný revír je z hľadiska poľnohospodárstva zaradený do II. kvalitatívnej triedy 

a poľnohospodárskej výrobnej oblasti repárskej. Systém a spôsob obhospodarovania pôdy sa od 

prevedenia súhrnných pozemkových úprav v sedemdesiatych rokoch minulého storočia až po 

súčasnosť nezmenil. Premeny sa dotkli najmä rušenia lúk a ich prevodu na ornú pôdu, 

maximálnej blokácie pozemkov, rušenia poľných ciest, sadov a rozptýlenej zelene, čo vplývalo 

na celkový výzor krajiny (Zelinka et al. 2008; 2011).  

  

Charakteristika meteorologickej stanice Holešov 

Pre charakteristiku priebehu počasia na území MS Postoupky – Hradisko sme použili 

meteorologické údaje namerané na meteorologickej stanici Českého hydrometeorologického 

ústavu v Holešove. Táto je  od poľovného revíru vzdialená vzdušnou  čiarou 12 – 14 km.  Bola 

založená 2. apríla 1953 a funguje teda viac ako 60 rokov. Stanica je z hľadiska meraní 



 

 

meteorologických prvkov a veličín nepretržitým a celodenným pracoviskom. Z hľadiska 

pozorovaní meteorologických prvkov a javov ju radíme ako stanicu tzv. kombinovaného typu, 

ktorá funguje istú časť dňa bez ľudskej obsluhy. V tomto období sú namerané hodnoty 

automaticky zakódované a v stanovených termínoch odoslané do centra ČHMÚ. Holešovská 

stanice je najvýchodnejšia zo všetkých profesionálnych staníc v ČR. Zemepisné súradnice sú: 

šírka 49° 19´ 14,2", dĺžka 17° 34´ 11,7", nadmorská výška 222,25 m.n.m. 

Meteorologická stanica Holešov leží na okraji Vonkajších Karpát blízko rozhrania 

Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, ktoré tvorí na juhozápad od Holešova Chřiby a 

Litenčické vrchy, v blízkosti ústia Moravské brány, ktorá smeruje na severovýchod. Krajina je 

otvorená z juhu k panónskym nížinám priechodom medzi Chřiby, Hostýnskými a Vizovickými 

vrchmi. Územie prislúcha do povodia Mojeny, ľavého prítoku Moravy nad Otrokovicami. 

(http://www.meteo-holesov.cz). 

 

Materiál a metódy 

 Podkladom pre vyhodnocovanie vplyvu meteorologických faktorov na počty ulovených 

zajacov boli výsledky odlovu na jesenných honoch (poľovačkách) v novembri a decembri 

v poľovnom revíre MS Postoupky – Hradisko.  Počet odlovených kusov bol prepočítaný 

v priemere na 100 ha plochy poľovného revíru. 

Za priaznivý zajačí rok sme považovali ten rok, kedy odlov predstavoval minimálne 1,5-

násobok odlovu v predošlom roku. Zo všetkých priaznivých rokov sme mesačnými priemermi 

teplôt a zrážok vytvorili modelový zajačí rok. 

V tomto príspevku sme sa zamerali na vyhodnotenie dvoch základných meteorologických 

prvkov: priemerná mesačná teplota vzduchu a mesačné úhrny zrážok za roky 1972 až 2016. 

Hodnotili sme odchýlku priemernej mesačnej teploty vzduchu (január až december) od 

dlhodobého priemeru mesačných teplôt vzduchu a percento úhrnu mesačných zrážok z 

dlhodobého priemeru mesačných úhrnov atmosférických zrážok (1961-90). Sumárne 

bioklimatologické hodnotenie pôsobenia teploty vzduchu a zrážok sme uskutočnili 

prostredníctvom termopluviogramov. Metodiku ich konštrukcie bližšie podáva napríklad práca 

Sitkovej a Škvareninu (1999) (Zelinka et al. 2008). 
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Výsledky a diskusia 

 Na obrázku 1 môžeme vidieť počty ulovených zajacov v MS Postoupky – Hradisko 

v rokoch 1972 až 2016 v prepočte na 100 ha. V grafe môžeme vidieť, že takmer každých 10 

rokov nastal výrazný jednoročný až dvojročný pokles v počte odlovených zajacov. Najpočetnejší 

odlov bol v roku 1976 (44,2ks/100ha). Naopak najnižší odlov (mimo špecifických rokov 1996, 

1997 a 2003) bol v roku 1986 (1ks/100ha). V roku 1996 sa nelovilo z dôvodu nízkych zimných 

teplôt a nasledovných nízkych stavov populácie zajačej zveri. Podobne nízke stavy zajačej zveri 

boli aj v roku 1997, ktoré zapríčinila katastrofálna povodeň v rovinatej časti poľovného revíru. 

Situácia s nízkymi zimnými teplotami a následnými nízkymi stavmi zajačej zveri sa zopakovala 

aj v roku 2003. Tento rok bol teplotne aj zrážkovo extrémny. Mesiace teplého polroka (máj – 

august) boli výrazne teplejšie ako mesiace chladného polroka. Rok bol zrážkovo podnormálny, v 

spojení s vysokými teplotami vzduchu vyvolal jedno z najvýraznejšie meteorologických súch 

v posledných desaťročiach (Faško et al. 2003). V roku 2003 účinok silných mrazov znásobila aj 

strata potravy pre zajačiu zver, keďže následkom mrazov vymrzli oziminy a v letných mesiacoch 

prevládalo suché a horúce počasie.  

 

Obrázok 1: Počty ulovených zajacov v revíri MS Postoupky – Hradisko v rokoch 1972 až 2016 

v prepočte na 100ha plochy. 

 

 Ako sme uviedli v metodike, za priaznivý zajačí rok sme považovali rok, kedy odlov 

predstavoval minimálne 1,5 násobok odlovu v predošlom roku. Zistili sme, že za obdobie rokov 



 

 

1972 až 2016 bolo 15 priaznivých rokov: 1980, 1981, 1984, 1987, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 

2004, 2005, 2007, 2011, 2012 a 2014. Počty odlovených zajacov v týchto rokoch môžeme vidieť 

na obrázku 1. Práve z týchto rokov bol následne vytvorený modelový zajačí rok, v ktorom nám 

vyšli hodnoty priemerných mesačných teplôt a mesačných úhrnov zrážok ako uvádza tabuľka 1. 

 

Tabuľka 1: Meteorologické údaje pre modelový zajačí rok

 

  

 Obrázok 2 a 3 podávajú prehľad o stave teploty vzduchu a úhrnoch zrážok podľa 

mesiacov pre modelový zajačí rok. Tento rok zároveň predstavuje ideálne podmienky pre rast 

zajačej populácie. 

 

Obrázok 2: Priebeh odchýlok teploty v °C v modelovom roku v porovnaní s dlhodobým 

priemerom 

rok január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Ø -0,9 0,1 4,2 9,6 13,8 17,3 18,9 18,5 14,6 9,6 4,0 -0,1

1960-91 -2,4 -0,3 3,6 8,7 13,7 16,6 18 17,6 13,9 9 3,7 -0,4

odchýlka od dlhodob. Ø 1,5 0,4 0,6 0,9 0,1 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,3 0,3

rok január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Ø 31,9 29,3 32,6 34,1 67,8 82,1 84,6 63,4 75,3 49,6 44,0 42,0

1960-91 27,8 29,2 29,2 42,5 68,9 88 78 77,6 48,4 41,4 45,6 38,6

odchýlka od dlhodob. Ø 4,1 0,1 3,4 -8,4 -1,1 -5,9 6,6 -14,2 26,9 8,2 -1,6 3,4

% z Ø(1960-91) 114,58 100,32 111,53 80,13 98,40 93,33 108,42 81,71 155,58 119,92 96,40 108,89

teplota [°C]

zrážky [mm]



 

 

 

Obrázok 3: Percento úhrnu zrážok v modelovom roku v porovnaní s dlhodobým priemerom 

  

Pomocou termopluviogramov (obrázok 4 a 5) sme vyhodnotili súčasné pôsobenie zrážok 

a teploty vzduchu na populáciu zajačej zveri v MS Postoupky – Hradisko. Podľa polohy 

modelového zajačieho roku môžeme vidieť že najvhodnejšie podmienky pre rast zajačej 

populácie sú mierne vyššia teplota a mierne suchší rok oproti dlhodobému priemeru. Zároveň 

najviac priaznivých zajačích rokov sa nachádza v IV. kvadrante. Z toho vyplýva že najlepšie 

podmienky pre zajačiu zver sú počas suchého teplého roku. Ako úplne nevhodné podmienky sa 

javia podmienky I. kvadrantu, čiže počas vlhkého chladného roku. 

 



 

 

  

Obrázok 4: Termopluviogram pre jarné mesiace apríl a máj (IV. a V.) pre roky 1972 až 2016 

dlhodobý priemer 

long-term average 
 

modelový rok 

model year 

 



 

 

 

Obrázok 5: Termopluviogram pre mesiace marec až august (III. – VIII.) pre roky 1972 až 2016 

 

Záver 

Príspevok poukazuje na vplyv priebehu počasia (teploty vzduchu a zrážok), na početnosť 

zajaca poľného na území Hornomoravského úvalu. Ako sa predpokladalo z predošlých 

výskumov, najväčší vplyv (negatívny ale aj pozitívny) majú na populáciu zajačej zveri 

z meteorologických faktorov teplota a zrážky. Ich súbežné pôsobenie sme vyhodnotili pomocou 

termopluviogramov.  Zistili sme, že zrážky a teplota majú najväčší vplyv počas obdobia 

rozmnožovania (marec až august), najvýraznejšie však počas mesiacov máj a apríl. Práve 

v týchto mesiacoch, keď zajačice vrhajú mladé zajace priamo na zem, priaznivo pôsobí na 

početnosť zajačej zveri teplejšie a suchšie počasie. Dá sa predpokladať, že ak nie sú splnené tieto 

dve podmienky (teplo a sucho), mladé zajace hynú vo veľkých počtoch na podchladenie.  

modelový rok 

model year 

 



 

 

Vieme, že na početnosť zajačej zveri vplýva ešte množstvo ďalších meteorologických 

prvkov. Napríklad zima s vysokou snehovou pokrývkou, holomrazy, extrémne suché letné 

obdobie, ale taktiež početnosť prirodzených predátorov a ďalšie. Tieto však neboli predmetom 

hodnotenia v našom príspevku, preto sme im venovali len minimálnu pozornosť. 
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