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Vážené dámy, pánové, páni myslivci, 

 

 Dovolte, abych vás seznámil s mysliveckým hospodařením v honitbě Staříč-

Kamenná v roce 2010. 

 Myslivostí také rozumíme racionální ochranu a chov zvěře za účelem loveckého 

využití. Myslivost začíná ochranou a chovem zvěře a končí jejím odlovem. Kdo zvěř 

pouze loví, ale nepřispívá k jejich ochraně a chovu není myslivec, ale pouhý lovec. 

 Myslivci hospodařící v honitbě Staříč-Kamenná jsou si toho dobře vědomi, 

a  proto kladou hlavní důraz na ochranu a chov zvěře. Málokdo ví, kolik hodin poctivé 

práce a finančních prostředků obětují proto, aby z přírody nevymizel bažant, zajíc, 

koroptev a mnoho dalších druhů živočichů, kteří jsou, jak uvádí zákon, národním 

bohatstvím, tedy bohatstvím nás všech. 

 Mylná je představa o myslivcích, kteří mají doma plný mrazák zvěřiny, kterou 

si uloví jak, a kdy se jim zachce. Ne každý v naší honitbě dostane za desítky 

odpracovaných hodin zdarma jednoho bažanta a jednoho zajíce. Pokud má zájem 

o další zvěřinu má možnost si ji zakoupit za stejnou cenu, jako všichni ostatní členové 

honebního společenstva. Téměř veškeré finanční prostředky, které získáme prodejem 

zvěřiny a pořádáním společenských akcí vracíme zpět do honitby. Používáme 

je k nákupu a chovu koroptví, bažantů, k nákupu krmiva, soli a medikamentů pro 

zvěř. A také jiných výdajů, souvisejících s provozem honitby (např. k platbě škod 

způsobených zvěří). Prostředky na výstavbu mysliveckého zařízení jsou ve velké míře 

hrazeny z vlastních finančních prostředků myslivců. 

 Tak jako rok 2009 ani rok 2010 nebyl pro chov zvěře příznivý. V období, kdy se 

rodí nejvíce mláďat, bylo velmi chladno s četnými srážkami. Právě vylíhlí bažanti, 

vrženi zajíci i srnčata, ale potřebují v prvním období svého života hlavně teplo. 

Málokterá bažantí slepice vychovala kuřata. Také přírůstky zajíců byly malé a hodně 

srn nevodilo srnčata. 

 V březnu, kdy v honitbách probíhá sčítání zvěře, byly kmenové stavy zvěře nad 

očekávanou úrovní.  
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 Zvěř srnčí 

 

Stavy srnčí zvěře mají vzestupnou tendenci. Již dlouhodobě se zde projevuje 

naše úsilí při senoseči a záchraně mláďat této krásné zvěře. I v roce 2010 jsme 

přikročili k zvýšenému odlovu srnčí zvěře, abychom vyhověli především majitelů 

honebních pozemků, kteří zvýšení stavů srnčí zvěře pocítili na škodách způsobené 

především spásáním a okusem hospodářských plodin.  

Každoročně také provádíme přeléčení srnčí zvěře medikovaným krmivem 

a intenzivně tlumíme zvěř myslivosti škodící.  

Plán lovu pro rok 2010 byl stejný jako v roce 2009 (32 srnců, 32 srn a srnčat). 

Nakonec se nám v roce 2010 podařilo odlovit 25 srnců, 19 srn a 10 srnčat. Celkem 54 

ks což je 85 %. 

 Pro snížení ztrát na nejfrekventovanější komunikaci jsme ve spolupráci 

s obecním úřadem ve Staříči instalovali v srpnu 2010 pachový ohradník v délce cca 

4 km (od přejezdu rychlostní komunikace R56  v obci Paskov až po nájezd na R56 

v obci Staříč). Zařízení stálo cca 7 500 Kč. Obecní úřad přispěl částkou 4 000 Kč. 

Vyhodnocovat účinnost je ještě předčasné. Chce to větší časový interval (alespoň 

jeden rok). Zatím byl ale počet střetů motorových vozidel se zvěří minimální 

(asi 2 ks).  V roce 2009 došlo v uvedeném úseku ke ztrátám asi 12–15 ks srnčí zvěře. 

Kmenové stavy v roce 2010 

  Srnčí – 100 ks 

  Zajíc – 200 ks 

  Bažant – 70 ks 

  Koroptev – 6 ks 

Kmenové stavy v roce 2009 

  Srnčí – 100 ks 

  Zajíc – 195 ks 

  Bažant – 130 ks 

  Koroptev – 29 ks 
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I na ostatních komunikacích v honitbě ztráty na zvěři jsou. Těm ale bohužel 

nedovedeme zabránit. 

 

   Zajíc  

 

Stavy zaječí zvěře i přes maximální úsilí nás všech nestouply, ale poklesly. 

Příčin je více. Kromě špatných klimatických podmínek, také změna plodin po sklizni 

obilovin. Dříve používanou hořčici, kterou zajíci v podzimním a zimním období hojně 

navštěvovali a využívali, vystřídala pohanka. Ta mnohdy ani pořádně nevzešla, 

a první mráz v září ji spálil. Zůstaly holé lány. Zajíci tak přišli o kryt a potravu 

v podzimních a zimních měsících. Agrospol má pro to své racionální důvody. Nám to 

ovšem slibně se vyvíjející stavy zajíců narušilo. Plán lovu v roce 2010 byl 60 ks. Pro 

nenaplnění koeficientu přírůstku jsme se rozhodli snížit odlov na 40 ks. Skutečně 

bylo odloveno 37 ks zaječí zvěře. 

 

  Bažant 

 

Bažanti jsou již dlouhodobě nejméně zastoupeným druhem lovné zvěře. 

Kmenové stavy se jen nepatrně zvyšují. Každoročně vypouštíme do honitby asi 100 ks 

bažantů vychovaných pod kvočnami ve stáří 8–10 týdnů. Chováme také bažanty 

v odchovně až do období honů a tyto pak lovíme. Plán lovu v roce 2010 byl 60 ks. 

Skutečný odlov byl 63 ks. 

 

  Koroptev 

 

Také v uplynulém roce jsme pokračovali ve vypouštění koroptví. Při jarním 

sčítání se v honitbě nacházelo jen asi 6 ks koroptví. Koncem měsíce srpna jsme tak 

jako loni dovezli z Berouna a do honitby vypustili 60 ks koroptví ve stáří 12 týdnů. 

Náklady na koroptve byly 24 000 Kč. U koroptve se projevil stejný problém jako 

u zajíců. Se změnou plodin došlo k úbytku krytu i potravy pro tuto zvěř. Dříve přežily 

zimu v lánech hořčice. 
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  Zvěř černá  

 

V roce 2010 se v revíru podařilo ulovit i 5 ks zvěře černé. Dvě selata a tři 

lončáky. Tento počet je v dějinách myslivosti ve Staříči ojedinělý. Zvěř černá je v naší 

honitbě jen zvěří přebíhavou. Bez stálých stávanišť. Není předmětem plánu chovu. 

V letních měsících se s oblibou zdržuje v kulturách řepky. 

 

  Predátoři  

 

Stavy drobné zvěře také ovlivňuje predační tlak. Snažíme se tedy stavy 

predátorů a zvěře myslivosti škodící tlumit. K tomuto účelu jsou v honitbě umístěny 

tři desítky lapacích zařízení. Stavy predátorů také snižují samotní myslivci při 

pochůzkách honitbou nebo na čekané. 

V roce 2010 bylo uloveno 21 lišek, 40 kun, 3 jezevci a 75 ks ostatních predátorů 

a zvěře myslivosti škodící. Z tohoto počtu byly dvě třetiny uloveny pomocí lapacích 

zařízení. Zbytek pak odstřelem. Počty ulovených predátorů jsou každoročně přibližně 

stejné. Lov zvěře myslivosti škodící je jednou z nejzáslužnějších činností myslivců 

v průběhu celého roku. 

 

   Krmná zařízení 

 

Všichni myslivci mají na svých úsecích krmná zařízení. Krmelce, zásypy 

a solníky, o které se starají. V honitbě máme několik políček pro zvěř, která nejsou 

také bezvýznamná. Poskytují zvěři kryt a zpestřují potravní nabídku po celý rok. 

V této oblasti by se dalo mnohé ještě vylepšit. Hlavně není využit krmný potenciál 

topinamburů v zimním období. Políčka nejsou na podzim přeorána a tím zvěř 

přichází o hodnotné krmivo v době strádání. 
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   Lovecky upotřebitelní psi 

 

Naši myslivci chovají také dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů, 

s kterými během celého roku pracují a vykonávají mnoho záslužné práce. Hlavně 

v období záchrany mláďat při senoseči a tlumení predátorů. Patří jim za to 

poděkování, protože vycvičení a držení lovecky upotřebitelného psa není právě levnou 

záležitostí. 

Proto výbor HS rozhodl alespoň o symbolické odměně 500 Kč pro každého 

držitele lovecky upotřebitelného psa.    

 

Poděkování 

Tak jako každý rok, i letos bychom chtěli poděkovat především vedení 

Agrospolu Staříč za jejich nevšední přístup k ochraně zvěře při zemědělských pracích 

a pomoci při zajišťování krmiva pro zvěř. Velmi si vážíme spolupráce s obecním 

úřadem ve Staříči a jsme rádi, že představitelé obce mají tak kladný vztah 

k myslivosti. 

Výbor honebního společenstva by chtěl také poděkovat všem myslivcům 

vykonávajícím právo myslivosti v honitbě Staříč – Kamenná, za jejich přístup, 

péči a starost o zvěř. Máme všichni jistě radost se zvedajících se kmenových stavů 

zvěře a z pěkných výřadů při podzimních honech.  

Je potřeba si uvědomit, že myslivci zcela zdarma pečují o krajinu a zvěř 

vlastními silami a finančními prostředky. Za což jim patří ještě jednou velký dík! 

 Do nového roku bych Vám, Vašim rodinám a především manželkám 

a partnerkám chtěl popřát mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody a mnoho krásných 

mysliveckých zážitků. 

        Myslivosti a lovu zdar! 

Vypracoval: Pavel Gurecký – myslivecký hospodář 

 

Ve Staříči dne 12. února 2011 


