
 
 
 
 
 

 
 

Pomalu ale jistě opět nastává doba, kdy v našich honitbách bude velké množství mláďat 
srnčí, ale i drobné zvěře. Bohužel právě ve stejném okamžiku vyrážejí do polí zemědělci kosit 
pícniny a trávy. Každý rok zahyne pod lištami žacích strojů ohromné množství zvěře. Pokusme 
se proto letošní rok udělat pro záchranu zvěře maximum. Možností, jak se zapojit do záchrany 
zvěře, je spousta. Pro inspiraci uvádím desatero záchrany zvěře pro všechny myslivce, ochránce 
přírody a vůbec pro všechny. 
 

DESATERO PRO ZÁCHRANU ZVĚŘE PŘI KOSENÍ PÍCNIN A TRAVIN 
 
1. Nespoléhejme na zemědělce a majitelé pozemků, že nám včas ohlásí probíhající žací 

práce na polích. Udělejme první krok my ke společné spolupráci a domluvme si s nimi 
postup při sečení. 

2. V mysliveckém sdružení či honebním společenstvu si řekněme, jakým způsobem 
budeme při senoseči postupovat, kdo kontaktuje zemědělce, jakým způsobem se 
budeme informovat o nastalých změnách atd.  

3. Vyberme si metodu vyhánění zvěře. Volné procházení ohrožené lokality se psy i bez 
nich, plašiče umístěné v lokalitě i na žacích strojích atd. Nejvíce se osvědčí kombinace 
všech metod. 

4. Projednejme a snažme se ze zemědělci dohodnout, aby lokalitu určenou ke kosení 
kosili od středu ke kraji, v případě že je lokalita rozlehlá, aby ji rozdělili na více 
menších částí.  

5. Požádejme zemědělce, aby umístili, pokud to půjde, na žací stroje plašiče zvěře. 
Polemizuje se o jejich účinnosti, ale i kdyby nám v honitbě zachránili 1 kus zvěře, mají 
význam. 

6. Pokusme se dohodnout se samotným řidičem zemědělského stoje, aby jezdil opatrně 
a byl ohleduplný ke zvěři. 

7. Záchrana zvěře by měla být pro nás myslivce jednou z priorit v péči o zvěř, proto se 
snažme akcí na záchranu zvěře zúčastňovat co nejvíce.  

8. Nalezenou zvěř v ohrožené lokalitě, zejména mláďata srnčí zvěře z lokality 
nepřenášejme, raději se zkusme dohodnout ze zemědělci aby místo, kde je zvěř 
odložena v dostatečné vzdálenosti, obkosili.  

9. Pochlubme se naší činností – vyhánění zvěře při sečení. Je to dobrý argument 
k propagaci myslivosti, stěží nám bude někdo vyčítat, že se snažíme zachránit život 
mláďatům, ale i dospělé zvěře srnčí, zaječí bažantí, koroptví. 

10. Ne všechnu zvěř se nám podaří zachránit – nebuďme z toho ale nešťastní. Díky naší 
snaze přežije velké množství zvěře, která by jinak zahynula.  


