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ZPRÁVA O HOSPODA�ENÍ V HONITB� HS STA�Í� ZA ROK 2006 

 

 Po roce se op�t scházíme, abychom vás seznámili s �inností nás myslivc�, 

v uplynulém roce 2006, na vašich honebních pozemcích v obci Sta�í�.  

 P�ed rokem, v dob� konání naši valné hromady, vrcholila zima, která byla 

velmi tvrdá a krutá. Silné mrazy a velká sn�hová pokrývka velmi st�žovala život 

všech živo�ich� v p�írod� a v neposlední �ad� také zv��e. Z tohoto d�vodu jsme 

také zkrmili neuv��itelné množství krmiva. Nejv�tší problémy m�la zv�� srn�í, 

a i p�es veškerou naši pé�i byly její ztráty velmi citelné. Srn�í zv�� ale neuhynula 

hladem. Mnohdy jsme ji nalézali padlou u krmelc� nebo pod zásypy v dobré 

kondici. To vše p�edevším vinou nezodpov�dných návšt�vník� honitby, b�žka�� 

a jezdc� na sn�žných sk�trech, kte�í brázdili krajinu ve skupinách mnohdy až do 

pozdních no�ních hodin. Zv�� nenašla pot�ebný klid, byla nucena stále k pohybu, 

který ji v hlubokém sn�hu vysiloval a zv�� pak uhynula v d�sledku vysílení 

a zápalu plic. 

 Zima také poznamenala stavy bažant�, které decimovali pernatí dravci, 

jejichž potravou jsou p�edevším drobní hlodavci. Pro vysokou sn�hovou pokrývku 

se ale dravci k hlodavc�m nedostali. A hlad je hlad. Proto dravci vyhledávali okolí 

bažantích zásyp� a lovili je. 

 Nejmén� se zdá, že zima ovlivnila zaje�í populaci. Zajíci si vyhrabou ve 

sn�hu zálehy, okusují letorosty d�evin, spásají suché byliny a k�ru strom�. Do 

revíru jsme prvn� vyvezli také 3 vle�ky sena, které nám darovali zem�d�lci. 

K tomu p�ipo�t�me seno, které m�l p�ipravené na zimu každý myslivec ze svých 

zásob a také nemalé množství ovsa. 



 P�i jarním s�ítání, které probíhá vždy v m�síci b�eznu, jsme nas�ítali tyto 

stavy zv��e: 

 

� Srn�í 80 ks 

� Zajíc 150 ks 

� Bažant 74 ks 

 

 Pro velké ztráty na srn�í zv��i, jsme tém�� úpln� zastavili její odlov. Ulovili 

jsme jen 6 srnc� I. v�kové t�ídy a 3 slabá srn�ata. Na komunikacích byly ztráty 

6 ks srn�í zv��e. 

 Po opat�eních, které jsme v uplynulých letech provedli, se nám slibn� vyvíjí 

zaje�í populace a její stavy nám dovolují zvyšovat odlov. Na podzimních honech 

jsme ulovili celkem 61 zajíc�. 

 Bažanty z divoké populace již n�kolik let nelovíme. Jejich stavy jsou dosti 

nízké. Vypustili jsme 38 bažantík� vychovaných pod kvo�nami na posílení stav� 

této zv��e. V letošním roce budeme ve vypoušt�ní bažantích ku�at pokra�ovat.  

Z polodivokého odchovu jsme ulovili 98 ks bažant�.  

 K tomu, aby stavy drobné zv��e neklesaly a z�staly alespo� na t�chto 

�íslech, je t�eba také lovit jejich predátory. To je zv�� škodnou a škodlivou 

myslivosti. V roce 2006 jsme celkem ulovili: 

 

� Liška    14 ks 

� Kuna    20 ks 

� Jezevec    3 ks 

� Straka     4 ks 

� Ostatní škodná   20 ks 

 

 V roce 2007 chceme za�ít s odchovem a vypoušt�ním zv��e, která byla kdysi 

v našich revírech velmi hojná – koroptve polní. Zapojili jsme se do této akce, 

kterou podporují i státní orgány a jsou ochotny za ur�itých podmínek z �ásti tento 



projekt dotovat. Ovšem hlavní podíl práce z�stane na nás. Vypoušt�ní 

odchovaných koroptví musí p�edcházet p�ipravení podmínek pro jejich život – to je 

p�íprava vhodného biotopu a potravní nabídky. Je t�eba osadit zv��ní polí�ka, 

zajistit pot�ebný klid v honitb�, ochranu p�ed škodnou zv��í a v zimním období se 

postarat o kvalitní p�ikrmování. 

 Myslivost už dneska není o lovu. Lov p�edstavuje z celkové myslivecké 

�innosti jen pár procent. Zbytek je práce p�i krmení, p�i ochran� v revíru, p�i 

kosení pícnin, osetí, a osazení zv��ních polí�ek, výstavb� a oprav� mysliveckých 

za�ízení a také shán�ní financí pro tuto �innost. A v��te, že v dnešní dob� tržního 

hospodá�ství, je to velmi složité. Myslivost se nem�že �ídit ekonomickými zákony, 

plánováním, nabídkou a poptávkou, ale zákony p�írodními a jejími rozmary, které 

jsou nevyzpytatelné. A je jen na nás abychom se s nimi poprali. 

 Chceme proto pod�kovat  všem �len�m HS, kte�í nám vycházejí vst�íc p�i 

�ešení r�zných problém� v honitb� a v��íme, že spolupráce bude i v budoucnu na 

takové úrovni, jako v sou�asnosti. 

 

    D�kujeme 

 

       STA�Í�TÍ MYSLIVCI 
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