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 Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva, páni myslivci. 

Zase jsme o rok starší a scházíme se již tradičně, druhý únorový víkend, 

abychom vás seznámili s mysliveckým hospodařením v honitbě Staříč Kamenná 

v roce 2012. Tento rok byl pro zvěř po dlouhé době rokem poměrně dobrým. 

Příznivé klimatické podmínky v době líhnutí a kladení mláďat měly pozitivní vliv na 

přírůstky, což se také projevilo zvýšenými kmenovými stavy v podzimních měsících. 

 Náš myslivecký rok začíná v březnu, kdy se provádí sčítání zvěře v honitbě. 

Z nasčítaných stavů pak vychází celé myslivecké plánování a hospodaření v daném 

roce.  
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ZVĚŘ SRNČÍ 

Srnčí zvěř se nejlépe vyrovnává s různými negativními vlivy v přírodě a její 

stavy jsou, i díky naší péči, stále velmi dobré. 

Plán lovu srnčí zvěře byl v roce 2012 následující a byl splněn: 

 32 srnců 

 23 srn 

 12 srnčat 

Z toho množství odlovené srnčí zvěře bylo 27 ks prodáno zájemcům o zvěřinu 

z řad členů honebního společenstva a myslivců, další část byla poskytnuta formou 

daru u příležitosti životních jubileí, svateb nebo za různé poskytnuté služby. Zbytek 

zvěřiny jsme použili k pořádání různých společenských akcí, abychom si zajistili 

finanční prostředky pro potřeby HS. 

Nemalé jsou také ztráty na pozemních komunikacích, které se nám částečně 

podařilo eliminovat zavedením pachových ohradníků. Ty jsme instalovali 

za spolupráce s obecním úřadem podél rychlostní komunikace R 56. Tento pachový 

ohradník se velmi osvědčil. 

Novým fenoménem, ohrožujícím nejen srnčí zvěř, je zvětšený volný pohyb 

psů v honitbě. Občas nacházíme stržený a roztrhaný srnčí kus. Díky všímavým 

občanům se nám během listopadu podařilo odhalit psí smečku, která štvala 

a strhávala srnčí zvěř v oblasti Štandlu a Lipin. Získali jsme fotografickou 

dokumentaci, vpovědi svědků a požádali jsme o spolupráci policii ČR. Majitel těchto 

psů byl zjištěn a byl obviněn z poškozování cizí věci. Po domluvě došlo 

k mimosoudnímu vyrovnání a hrazení způsobené škody ve výši 30 000 Kč.  

ZAJÍC 

Stavy zajíců se nám podařilo ustálit asi na 150 kusech. Při koeficientu 

přírůstku 0,4 můžeme odlovit 60 zajíců, což byl také plán, který byl splněn. Udržení 

tohoto stavu a jeho zvyšování vyžaduje nemalé úsilí všech myslivců. Nejen při 

ochraně zvěře při senoseči, ale především tlumením zvěře myslivosti škodící. 

Chudák zajíc má těch nepřátel strašně moc. Jeho stavy navíc snižují nemoci 

(kokcidióza). Během roku občas nacházíme padlé kusy s příznaky této nemoci. 
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BAŽANTI 

Stavy této zvěře jsou výsledkem dlouhodobé činnosti a úsilí, které 

ji věnujeme. Odchováváním bažantíků pod kvočnami, s následným vypouštěním 

do honitby se zvětšují kmenové stavy. V lokalitách, kde toto již několik let 

praktikujeme je to vidět. Výsledek se neprojevil okamžitě. Je to běh na dlouhou trať. 

Stavy bažantů v Březince a Brožovém jsou toho ale důkazem. Bohužel, v lokalitách, 

kde je zvěř drobná ve vyšším počtu, dochází ke kumulaci zvěře myslivosti škodící. 

A je jen na myslivcích, aby drobnou zvěř chránili.  

Bažantí zvěř je zvěří nejdražší. Musíme ji přikrmovat 235 dnů v roce 

kvalitním krmivem, kterého musí mít vždy dostatek. Krmit začínáme již v období žní 

a končíme v dubnu. Mnozí myslivci to stále nemůžou, nebo nechtějí, pochopit 

a myslí si, že když pod zásyp hodí jednou za týden hrst krmení, že to stačí. 

Plán lovu u bažantí zvěře byl 70 ks. Ve skutečnosti bylo odloveno 105 ks 

bažantí zvěře. 

 

KOROPTEV 

V září jsme opět vypustili 50 ks koroptví do několika lokalit v revíru. 

V současné době se zdržuje hejnko v počtu 9 ks u Niklové. Bohužel predační tlak 

je stále velký a koroptve jsou proti němu téměř bez šancí. Stát částečně hadí nákup 

a umožňuje nám po celý rok lovit kuny, jezevce a zvěř černou.  

V letošním roce opět plánujeme zakoupení 50 ks koroptví, ale už v letních 

měsících, kdy je ještě v honitbě dostatek krytu a potravy. 

 

ZVĚŘ MYSLIVOSTI ŠKODÍCÍ 

Jedním ze způsobů, kterým mohou myslivci při ochraně zvěře disponovat, 

je tlumení zvěře myslivosti škodící. Lovem lišek, kun, jezevců, strak a jiných 

predátorů přímo ovlivňují stavy užitkové zvěře. Největší škody nám vznikají 

v období jarních měsíců, kdy jsou vyváděna mláďata. V tuto dobu má i zvěř 
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„škodná“ svá mláďata a potřebuje je nasytit. A pak v zimních měsících, kdy 

v honitbě ubude kryt i potrava.  

V roce 2012 ulovili naši myslivci:  

 11 lišek, 

 1 mývalovce, 

 21 kun, 

 3 jezevce, 

 91 ostatních druhů zvěře myslivosti škodící. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k létům minulým je to o hodně méně. Ještě pře pár lety to bylo 

například 40 lišek a 40 kun. Také ostatních druhů zvěře myslivosti škodící bylo 

podstatně více.  

V honitbě máme rozmístěno 21 lapacích nor, sklopce. Tato zařízení se podílejí 

na tlumení „škodné“ více než 60 %. Jsou to zařízení velice účinná. 

Myslivecká zařízení, myslivecká políčka 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liška 18 27 22 21 10 11 

Kuna 8 12 28 40 15 21 

Jezevec 2 4 0 3 3 3 

Mývalovec 0 0 0 0 0 1 

Ostatní 86 100 130 75 45 91 
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Přehled ulovených druhů zvěře myslivosti škodící  
v období 2007-2012 
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Všichni myslivci mají na svých úsecích krmná zařízení. Krmelce, zásypy, 

solníky, o které se starají a v období strádání doplňují krmivem. V honitbě je také 

několik políček, která byla v minulém roce rozšířena a díky Agrospolu osázena 

pohankou, kapustou prosem a ovsem. Je to pro honitbu velký přínos. Přesvědčit 

jsme se mohli při honech. S Agrospolem budeme nadále jednat o jejich rozšíření, 

popřípadě o zřízení biopásu. 

 

KYNOLOGIE 

Naši myslivci chovají pro potřeby honitby také dostatečný počet lovecky 

upotřebitelných psů. S těmi, během celého roku, vykonávají mnoho záslužné práce. 

Jednak při záchraně mladé zvěře při senoseči, ale také při tlumení zvěře myslivosti 

škodící.  Patří jim za to poděkování. Výcvik a držení lovecky upotřebitelného psa 

není zrovna levnou záležitostí. 

Každý rok se v honitbě konají také zkoušky psů z lovecké upotřebitelnosti. 

V roce 2012 jsme byli spolupořadateli mezinárodních zkoušek „Memoriálu 

Františka Vojtěcha“.  V naší honitbě probíhaly disciplíny „Velké pole“, „Malé pole“ 

a „Vodní práce“. Většina myslivců se této akce pracovně zúčastnila. 

Vážené dámy a pánové, 

Chtěl bych jménem svým poděkovat honebnímu společenstvu, které 

spolupracuje s honebním výborem při řešení některých problémů, obecnímu úřadu 

ve Staříči, bez jehož pomoci by se nám těžce plnily některé úkoly a nemohli bychom 

si některé věci dovolit. Poděkování patří hlavně paní starostce a obecnímu 

zastupitelstvu, že nás takto podporují a fandí nám. A v neposlední řadě naše 

poděkování patří Agrospolu, s nímž je také vynikající spolupráce a bez jejich 

pochopení si vůbec nedovedeme představit hospodaření v této honitbě.  

Poděkování patří také myslivcům vykonávajících právo myslivosti, za to, 

že se snaží podle svých schopností a možností aby výsledky hospodaření byly co 

nejlepší. Odměnou nám může být dobře zazvěřený revír a dobrý pocit z vykonané 

práce. Je ale zapotřebí pokračovat dál. Je zapotřebí znovu zasít a ošetřovat tak, aby 

podzimní myslivecké žně daly co nejlepší úrodu. 
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Všem přítomným a jejich rodinám bych do roku 2013 chtěl popřát hodně 

zdraví, štěstí a osobní i rodinné pohody. 

   Myslivosti zdar! 

Ve Staříči dne 11. 1. 2013 

 

        

     Pavel Gurecký 
      Myslivecký hospodář 

 

 

 


