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Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva 

Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem 

dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí 

a kladení mláďat, měl negativní dopad na přírůstky zvěře. Proto jsme při plánování 

odlovů drobné zvěře, hlavně zajíce, naplánovali menší odlov. Ani tento jsme ale nesplnili, 

abychom nenarušili kmenové stavy. 

Myslivecký rok začíná měsícem březen, kdy probíhá nařízené celostátní sčítání 

zvěře v honitbách. V honitbě Staříč-Kamenná jsme došli k závěru, že máme tyto kmenové 

stavy: 

Zvěř Počet ks 
Srnčí 137 

Zajíc 155 

Bažant 175 

Koroptev 23 

 

Zvěř srnčí 

Stavy srnčí zvěře jsou stále velmi dobré. V roce 2013 jsme proto naplánovali vyšší 

odlov, abychom vyhověli majitelům honebních pozemků, kterým srnčí zvěř způsobuje 

škody okusem a spásáním hospodářských plodin. 

Plán lovu pro rok 2013 byl stanoven takto:  

Srnčí zvěř Počet ks 
Srnec 41 

Srna 37 

Srnče 27 

Celkem 105 

 

Skutečně bylo odloveno:  

Srnčí zvěř Počet ks 
Srnec 40 

Srna 18 

Srnče 23 

Celkem 81 

Během roku pak bylo nalezeno 9 ks uhynulé srnčí zvěře (z toho nejvíce v jarních 

měsících) a 12 ks srnčí zvěře skončilo pod koly motorových vozidel na místních 

komunikacích. Takže s odlovem a výše uvedenými ztrátami byl plán téměř splněn – 

102 ks. 
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Stavy bažantů Počet ks 

Zajíc 

Sčítaný stav zaječí zvěře byl 155 ks. Při očekávaném koeficientu přírůstku 0,4, což 

je 62 ks, jsme naplánovali odlov 60 ks. Ovšem při prvním honu bylo vidět, že zajíců 

je méně než se předpokládalo. Skutečně bylo na honech odloveno 39 ks zaječí zvěře. 

Zajíc má mnoho nepřátel. Vedle zvěře myslivosti škodící se na stavech zajíců 

podepisuje i chemie, mechanizace v zemědělství a v neposlední řadě také nemoci. Hlavně 

kokcidióza, která se projevuje zvýšeným úhynem v jarních a pak podzimních měsících 

po žních. Také ztráty na pozemních komunikacích nejsou malé. 

 

Bažant 

Jarní sčítání nám postupně ukazuje, že stavy bažantů se pomalu zvyšují. Bažanti 

se začínají ukazovat i tam, kde je v minulosti vidět nebylo. Při jarním sčítání bylo 

napočítáno nejvíce bažantů za posledních 8 let.   

 

 

Stavy bažantů 
(rok) 

Počet ks 

2013 175 

2012 85 

2011 85 

2010 70 

2009 130 

2008 82 

2007 50 

2006 74 



 
Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v honitbě HS Staříč v roce 2013                           4 | S t r á n k a  

 

 

Plán lovu na rok 2013 byl 100 ks bažantích kohoutů. Skutečně jsme odlovili 95 ks 

bažantů. V tomto počtu je ale jen velmi malé procento bažantů z divoké populace. 

Pro hony chováme bažanty ve voliérách, které vypouštíme až v době honu. Vím, že to není 

ideální a eticky čisté, ale účel světí prostředky.  

Naší snahou je dostat do přírody zpět českého bažanta bezobojkového, který dříve 

býval v našich zeměpisných šířkách hojným druhem. Postupným prokřížením různých 

zeměpisných ras bažanta (z důvodu vyšší tělesné hmotnosti, ranné snůšce) došlo 

prakticky k likvidaci genofondu bezobojkového bažanta kolchického – českého. Tento byl 

velmi dobře adaptován na místní podmínky a dovedl přežívat i v drsnějších klimatických 

oblastech. Snažíme se do honitby dostat zpět bažanta, který bude schopen nejen přežít, 

ale úspěšně se zapojí do reprodukčního procesu. Způsob jak toho dosáhnout je znám 

a ověřily ho desítky let myslivecké praxe. Jedná se o odchov bažantích kuřat pod 

adoptivními matkami – kvočnami domácích slepic. Staří myslivci tímto způsobem líhli 

a odchovávali stovky bažantích kuřat – především z vajec zachráněných při sklizni píce -  

a to v době bohatě zazvěřených honiteb, kdy by se nám to zdálo být téměř zbytečné. 

V současné době máme k dispozici genetický materiál ve formě několika chovných 

hejnek, jejich původ je v Anglii. K nám je dovezl jeden nadšenec, který zde chov rozšířil. 

V naší oblasti se totiž tento druh bažanta nikde nedochoval. Díky nám začínají tento druh 

bažanta chovat i v bažantnici Šilheřovice, kterým dodáváme bažantí vejce z našich 

chovných hejn. Vajíčka vylíhnou a my si zpětně můžeme zdarma vzít jakýkoliv počet 

jednodenních kuřat, která následně umisťujeme pod kvočny. Největším problém pro nás 

ale představuje zajistit dostatečný počet vhodných kvočen. Ne každá bažantí kuřata 

přijme. Velká kvočna může vodit 20 – 25 bažantích kuřat a má pro jejich výchovu 

nesmírný význam. Poskytne malým bažantům to, co jim člověk nikdy dát nemůže. 

Vypěstuje v nich řadu podmíněných reflexů, které jsou nezbytné pro přežití ve volné 

přírodě. 

Celá tato práce a chov se dá ale praktikovat jen tam, kde se najdou takoví lidé, kteří 

jsou ochotni věnovat této práci víc, než splnění členské povinnosti. 

 

Koroptev 

Také v roce 2013 jsme dovezli a vypustili do honitby 50 ks koroptví. Oproti létům 

minulým to byly koroptve dospělé a ne odrostlá kuřata. Koroptve pocházejí z líhňařského 

střediska z Vyškova. Výhodou je podstatně menší přepravní vzdálenost. Dříve jsme 

je vozili až z Berouna. 

Při jarním sčítání naši členové nahlásili celkem 23 ks koroptví. 
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Zvěř myslivosti škodící 

K tlumení zvěře myslivosti škodící máme v honitbě rozmístěno celkem 21 kusů 

betonových lapacích zařízení – sklapovacích nor. Tyto nory mají na tlumení zvěře 

myslivosti škodící významný podíl. 

V roce 2013 bylo uloveno lapáním a odstřelem celkem 121 kusů, viz tabulka:  

Druh Počet ks 

Liška 17 

Kuna 21 

Jezevec  1 

Psíci mývalovití 4 

Mýval severní 1 

Straky 26 

Ostatní zvěř myslivosti 
škodící  

51 

 

 Počty jsou menší než v uplynulých letech. Začíná se ale objevovat nový druh 

predátora, psík mývalovitý a mýval severní. Tato zvířata žijí velice skrytým životem 

a mnohdy nemáme ani tušení, že se v honitbě vyskytují. Způsobují ale značné škody, 

především na mladé zvěři. 

 Tlumením zvěře myslivosti škodící by se měli věnovat všichni myslivci 

s maximálním nasazením. Je to totiž jeden ze způsobů, kterým můžeme snížit ztráty 

na lovné zvěři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v honitbě HS Staříč v roce 2013                           6 | S t r á n k a  

 

 

Myslivecká zařízení v honitbě 

 Všichni myslivci mají ve svěřených úsecích 

krmná zařízení. Krmelce, zásypy, solníky a také 

zařízení sloužící k pozorování zvěře, lovu zvěře 

a tlumení zvěře myslivosti škodící – posedy, sedačky 

a kazatelny, které stavějí a musí udržovat 

v provozuschopném stavu. Do krmných zařízení 

zakládají v době strádání krmivo. 

 V honitbě máme také myslivecká políčka, která 

se nám daří především díky Agrospolu Staříč 

obdělávat. Tato políčka máme oseta ovsem, pohankou, kapustou. Na některých políčcích 

máme zasazeny topinambury. Všechna tato políčka mají nesmírný význam hlavně 

po žních a v době strádání v zimním období. Poskytují zvěři nejen bohatou potravní 

nabídku, ale také potřebný kryt. 

 

Kynologie 

 Počet lovecky upotřebitelných psů je mezi našimi členy dostatečné množství. Psi 

během celého roku vykonají mnoho záslužné práce. Jednak při záchraně zvěře při 

senoseči, ale také při tlumení zvěře myslivosti škodící. Jsou nepostradatelnými 

pomocníky při dohledávce a dosledu poraněné nebo postřelené zvěře. 

 Každoročně se v naší honitbě konají také zkoušky psů z lovecké upotřebitelnosti. 

V roce 2013 to byly jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen. 

 Vážené dámy a pánové, 

 Chtěl bych jménem honebního výboru i jménem svým poděkovat honebnímu 

společenstvu. Především pak Agrospolu ve Staříči a obecnímu úřadu za výbornou 

spolupráci a pomoc při plnění našich úkolů a řešení našich problémů. 

 Po celé mé desetileté období ve funkci mysliveckého hospodáře jsem cítil vždy 

jejich podporu a ještě jednou jim za to za sebe děkuji. 

 Poděkování patří také myslivcům vykonávajícím právo myslivosti v honitbě, 

za to že se snaží podle svých možností a schopností, aby výsledky hospodaření byly 

co nejlepší. 

 Všem přítomným a jejich rodinám bych do roku 2014 chtěl popřát hodně zdraví, 

štěstí a osobní i rodinné pohody.  

Myslivosti zdar!  

Ve Staříči dne 26. ledna 2014  


