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Vážené dámy, pánové, páni myslivci, 

Dovolte, abych Vás seznámil s mysliveckým hospodařením v honitbě Staříč – 

Kamenná, v roce 2011.  

Myslivecký rok nám začíná sčítáním zvěře v měsíci březnu. Z podkladů 

jednotlivých vedoucích úseků jsme došli k těmto číslům: 

 

Porovnání jarních kmenových stavů jednotlivých druhů zvěře 

v uplynulých letech 
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Zvěř srnčí  

Sčítaný stav je reálný a odpovídá skutečnosti. Je to ale také tím, že s touto 

zvěří uváženě hospodaříme. Každoročně podáváme medikované krmivo.  Po aplikaci 

pachových ohradníků se také snížily ztráty na komunikacích. Mnoho srnčat 

zachráníme při senoseči instalací plašičů zvěře a fyzickou přítomností myslivců 

s lovecky upotřebitelnými psy, kteří procházejí plochy a většinu zvěře „vytlačí“ 

do okolních kultur. V neposlední řadě také intenzivně tlumíme zvěř myslivosti 

škodící.  

Pro rok 2011 jsme zpracovali plán odlovu poněkud vyšší než v předešlých 

letech, Někteří členové honebního společenstva poukazovali na zvětšené škody 

způsobené touto zvěří. 

Plán lovu pro 

rok 2011 byl: 

 

Skutečně bylo 

odloveno: 

Srnec  37 ks Srnec  38 ks 

Srna  24 ks Srna  18 ks 

Srnče  18 ks Srnče  26 ks 

Celkem 79 ks Celkem 82 ks 

104% 

 

Zajíc  

Stavy zajíců nám začaly klesat. Sčítání považuji za reálné, ale měli jsme již 

stavy vyšší. Změnou kultur po žních – přechod podsevu z hořčice na pohanku - se 

pro zajíce, ale i pro koroptve markantně změnily podmínky. V hořčici měla tato zvěř 

zajištěn kryt a potravu po celou zimu. Pohanka mnohdy ani nevyroste. První mrazík 

v září ji spálí a zůstane holá zem. Bohužel Agrospol Staříč má pro tuto změnu své 

racionální opodstatnění. Vzhledem k výše uvedenému stavu chceme s touto zvěří 

zodpovědně hospodařit.  

Navrhovaný plán lovu byl 50 ks zaječí zvěře. Během roku jsme byli požádání 

klubem chovatelů krátkosrstých ohařů o zapůjčení honitby pro konání 
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mezinárodních zkoušek ohařů – Memoriálu Františka Vojtěcha – v roce 2012. 

Jednou z podmínek úspěšného konání těchto zkoušek je dostatek drobné zvěře 

v revíru. Proto jsme v části honitby, ve které se budou tyto zkoušky konat, letos 

vůbec nelovili drobnou zvěř. Celkem se ulovilo 39 ks zaječí zvěře. 

 

Bažant  

Nejméně početně zastoupenou drobnou zvěří v naší honitbě je bažant. 

Uloveno 90 ks této zvěře. Plán byl 80 ks. Tito bažanti nepochází z divoké populace, 

ale z polodivokého chovu.  

Stavy divokých bažantů posilujeme každoročně o bažantíky vychované 

pod adoptivními matkami – kvočnami. Tyto pak ve stáří 8–10 týdnů vypouštíme 

do připravených lokalit v revíru. Každoročně takto vypustíme 100–120 ks bažantích 

kuřat. Při této činnosti jsou největší překážkou dravci. Stahují se ze širokého okolí 

všude tam, kde se malí bažantíci objeví. Především jestřábi, ale také krkavci, káně 

a straky. Likvidují jak malé bažanty, tak v zimním období poblíž krmných zařízení 

i dospělou bažantí zvěř. Proti této skutečnosti jsme téměř bezmocní. Nějaké 

opatření, na ochranu před těmito dravci lze sice provádět – kryt v okolí zásypu – 

ale jsou málo účinná. Prostředí, do kterého bažanta vracíme, se ale pronikavě 

změnilo. Ubyla rozptýlená zeleň, zmizely meze s rostlinnými i živočišnými 

společenstvy, změnilo se druhové složení lesů i polí. Objevily se veliké plochy 

monokultur a prostředí je ohroženo řadou chemických látek. 

 Změnil se ale i sám bažant. Pokřížením nejrůznějších zeměpisných ras došlo 

prakticky k likvidaci genofondu českého bezobojkového bažanta. Tento byl velice 

dobře adaptován na místní podmínky a dovedl přežít i v drsnějších klimatických 

oblastech. Současný bažant, křížený cílevědomě na vysokou produkci vajec, ranou 

snůšku a vyšší hmotnost, je sice vhodný pro specializovaný odchov – bažantnice, ale 

jeho udržení v honitbě ve volné přírodě je značně problematické. Způsob jak obnovit 

a udržet přijatelný stav bažanta v honitbě, je posilování divoké populace jedinci, 

kteří budou schopni v přírodě přežít a zapojit se do reprodukčního procesu. Způsob, 

jak toho dosáhnout, je znám a máme ho ověřen již několikaletou praxí. Je to právě 

odchov bažantíků pod adoptivními matkami – kvočnami – domácích slepic. Staří 
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myslivci mi jistě dají za pravdu, že tímto způsobem odchovávali bažantíky 

z ohrožených hnízd při senoseči nebo sklizni píce. 

  V roce 2011 jsme zakoupili chovné hejno českého bezobojkového bažanta 

pocházejícího z chovu v Anglii. V letošním roce započneme vypouštět do revíru už 

jen tuto zvěř. Dobré zkušenosti máme již z loňského roku, kdy jsme získali pár 

vajíček českého bažanta a takto odchovaní jedinci jsou v honitbě vidět. Téměř 

všichni hřadují a při hřadování se i ozývají, což kdysi bylo běžné, ale u bažantí zvěře 

různě pokřížené toto zaniklo. 

 

Koroptev 

Již od roku 2007 jsme v programu pro záchranu kriticky ohroženého druhu 

zvěře – koroptve polní. Tento program z části dotuje stát a z části naše honební 

společenstvo. Stavy koroptví se nám nedaří udržet. Jsou tu stejné důvody jako 

u zajíce. V zimním období tato naše původní a krásná zvěř nenachází v krajině 

dostatek krytu a potravy.  I přes veškerou naši péči, kterou koroptvím věnujeme, 

stavy likvidují také dravci a zvěř myslivosti škodící. 

Nekoncepčním a vysloveně špatným rozhodováním ministerstev, kdy 

na jedné straně dotuje tento program, a na straně druhé hájí dravce, jako jsou 

krkavec, jestřáb aj… Krkavec je u nás již značně přemnožen. V některých částech 

roku nebyl problém narazit i na 50 členné hejna krkavců.  

Při jarním sčítání bylo nasčítáno 9 ks koroptví. Během roku pak bylo možno 

se s touto zvěří v honitbě potkat. S vypouštěním budeme pokračovat i v roce 2012. 

Změnili jsme ale dodavatele. Doposud jsme koroptve dováželi z Litně v západních 

Čechách. V letošním roce máme koroptve objednané z Vyškova, což je podstatně 

blíž.  

 

Predátoři  

Stavy zvěře nám také ovlivňuje predační tlak. Snažíme se proto stavy zvěře 

myslivosti škodící maximálně tlumit. K tomuto účelu jsou v honitbě umístěny 
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3 desítky lapacích zařízení s vynikajícími výsledky. Většina ulovené zvěře myslivosti 

škodící pochází právě z těchto lapacích zařízení. Stavy také snižují samotni myslivci 

při pochůzkách honitbou a na čekané. Počet predátorů se snížil oproti letům 

minulým.  

 

V současnosti na jeden kus ulovené zvěře myslivosti škodící připadá 1,6 ks 

zvěře drobné. Před pár lety byl ale tento poměr opačný. Lovilo se mnohem více zvěře 

myslivosti škodící, než samotné zvěře drobné. 

Rok 2011 Rok 2010 
 Celkem Střeleno Lapené  Celkem Střeleno Lapené 

Liška 10 ks 3 7 Liška 21 ks 7 14 
Kuna 15 ks 7 8 Kuna 40 ks 13 27 
Jezevec 3 ks 1 2 Jezevec 3 ks 1 2 
Ostatní zvěř myslivosti škodící  45 ks Ostatní zvěř myslivosti škodící 75 ks 
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Krmná zařízení  

Počet krmných zařízení je až na malé obměny přibližně stejný. Přibylo 

solníků pro zajíce. V honitbě máme také několik mysliveckých políček, na kterých se 

pěstuje pohanka, oves, krmná kapusta a topinambury. Po vzájemné domluvě oseje 

Agrospol Staříč v roce 2012 asi 6 ha biopásů. Pokud se biopásy osvědčí a budou pro 

zvěř přínosné, nevylučujeme, že by tato plocha mohla být v budoucnu ještě vyšší. 

 

Kynologie 

Honitba HS Staříč se také stala honitbou kynologickou. Každoročně jsme 

požádáni o propůjčení revíru pro konání různých druhů zkoušek psů. V roce 2012, 

jak už jsem se zmínil, se v měsíci září uskuteční mezinárodní zkoušky ohařů 

„Memoriál Františka Vojtěcha“. Kromě této vrcholné kynologické akce se u nás také 

uskuteční jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen. 

Naši členové chovají dostatečný počat lovecky upotřebitelných psů, které 

využívají především při záchraně hnízd a mláďat při senoseči, tlumení predátorů 

a v neposlední řadě i při samotném lovu. 

Na závěr bych chtěl, tak jako každý rok, poděkovat především vedení 

Agrospolu Staříč, za jejich velice kladný přístup k ochraně zvěře a pomoc 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 přírodě a myslivosti. 

Myslím, že rok 2011 byl pro nás rok průměrně úspěšný. Je to úspěch Vás 

všech a já bych si přál, abychom neustrnuli a pokračovali v započaté práci. Odměnou 

nám jistě bude zvěř v revíru a krásné podzimní výřady, o kterých se mnohým 

myslivcům v okolí může jen zdát.  

Jsme na počátku roku 2012. Zima byla zatím pro zvěř velmi příznivá, i když 

v lednu a počátkem února ukázala svou sílu. Ale pokud bude mít zvěř v revíru klid, 

snad nebude tuhými mrazy moc ohrožena. Doufám a pevně v to věřím, že jak 

budeme za rok bilancovat a hodnotit rok 2012, výsledky naší práce budou ještě lepší.  
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Do nového roku bych chtěl popřát mnoho štěstí a osobní pohody Vám i Vašim 

rodinám, mnoho zvěře v revíru a krásné myslivecké zážitky.  

Vypracoval: Pavel Gurecký, myslivecký hospodář  

Ve Staříči dne 10. února 2012    Myslivosti a lovu zdar. 


