
P o  žních  začínají myslivci  s  přikrmo-
váním spárkaté  i  drobné  zvěře  jadr-

nými krmivy a krmitelnými zemědělskými 
a  potravinářskými  odpady.  Letošní  žně 
začínaly  s  týdenním  zpožděním,  probí-
haly  však  rychle  a  výnosy  byly  mírně 
nadprůměrné,  krmiv  bude  dostatek,  ale 
při tom je nutné dbát na jejich kvalitu a na 
dobré podmínky pro uskladnění. Případné 
zaplísnění  ve  skladech  i  v  přikrmovacích 
zařízeních značně snižuje efekt přikrmová-
ní a může ohrozit zdraví zvěře a způsobit 
poruchy  plodnosti.  Umístění  krmelců  je 
nutno měnit v návaznosti na plochy oseté 
ozimou  řepkou,  aby  vhodným  přikrmo-
váním  bylo  možné  eliminovat  hromadné 
úhyny  zvěře  zapříčiněné  vysokou  konzu-
mací  listů  řepky.  I  přes  přísné  podmínky 
během registrace se stále vyskytují odrů-
dy s vysokým obsahem jedovatých gluko-
sinolátů v řepce. Krmelce jsou pravidelně 
kontrolovány a průběžně opravovány, a to 
i  z  důvodů  častých  projevů  vandalizmu 
zvláště  v  příměstských  oblastech.  V  září 
začínají  svou  funkci  plnit  tzv.  „biopásy“, 
které zvyšují úživnost a poskytují kryt pro 
zvěř. Pro biopásy je vhodné využít nepra-
videlné  okraje  velkých  pozemků  zvláště 
v  blízkosti  lesa.  Na  polích  vzchází  ozimá 
řepka, vydrol obilnin, probíhá seťová orba 
pro  ozimé  obiloviny  a  následuje  setí  ozi-
mého ječmene, později pšenice, žita a tri-
tikale.  Pole  máku  po  předchozí  desikaci 
sklízí  kombajny,  stejně  tak  sóju,  lupinu, 
slunečnici  a  polorané  odrůdy  brambor. 
Začátkem září  začíná sklizeň kukuřice na 
siláž. V lesích probíhá asanace stromů po 
polomech  a  napadení  kůrovci.  Při  vyšší 
vlhkosti půdy je možno provést podzimní 
výsadbu  stromů,  do  suché  půdy  však 
vysazovat  nemá  smysl,  protože  zalévá-
ní  výsadbu  značně  prodraží.  Srnčí  zvěř 
se  intenzivně  paství  a  postupně  začíná 
přebarvovat  (měnit  srst)  což  lze  využít 
pro  rozpoznání  průběrných  kusů  „holé“ 
srnčí  zvěře.  Za  jasných  nocí  se  myslivci 
věnují  lovu černé zvěře zvláště na strniš-
tích a posečených loukách. Zásadně však 
neloví samostatné kusy. Jsou to zpravidla 
kňourci,  kteří  se  oddělili  od  tlup,  příliš 
neškodí  a  budou  tvořit  základ  sociální 
struktury populace černé zvěře. Na svátek 
Sv.  Václava  vrcholí  jelení  říje.  V  tomto 
období  je  vhodné  ponechat  v  honitbách 
klid  „pro  dobu  lásky“  a  naplánovat  lov 
holé zvěře jelení na pozdější dobu. Je také 
nutno  důrazně  připomenout,  že  je  zcela 
nepřípustné  lovit  na  polích,  kde  probíhá 
sklizeň – nový zákon o myslivosti 449/2001 
Sb.  zakazuje  lovit  zvěř  na  pozemcích,  na 
kterých  současně  probíhá  sklizeň  a  také 
na sousedních pozemcích ve vzdálenosti 
do 200 m od hranice těchto pozemků.

POSLEDNÍ SNOP Z POLE,  
PRVNÍ ZRNO DO ZÁSYPŮ 

	 V	 září	 myslivci	 již	 musí	 začít	 s	 přikr-
mováním	 zvěře.	 Jak	 tvrdí	 stará	 myslivecká	
zásada	„poslední	snop	z	pole,	první	zrno	do	
zásypů“,	 tedy	s	přikrmováním	začít	hned	po	
sklizni	 obilnin.	 Kombajny	 rychle	 sklidí	 obilní	
pole	s	malými	ztrátami,	sláma	je	na	kombajnu	
drcena	 a	 okamžitě	 následuje	 podmítka	 či	
orba.	 Pole	 se	 tak	 z	 vysoce	 úživného	 pro-
středí	před	sklizní	rychle	promění	na	suchou	
potravní	 poušť,	 kde	 zvěř	 nemá	 prakticky	
žádný	zdroj	potravy,	krytu	ani	vody.	Po	žních	
je	 nutno	 začít	 s	 přikrmováním	 srnčí	 zvěře	
jadrnými	krmivy,	zejména	v	polních	honitbách.	
Současně	probíhá	kontrola	technického	stavu	

přikrmovacích	 zařízení	 a	 rovněž	 je	 nutné	
zkontrolovat	 umístění	 krmelců	 v	 návaznosti	
na	plochy	oseté	ozimými	obilovinami	a	hlavně	
ozimou	 řepkou.	O	novém	umístění	 krmného	
zařízení	se	musí	uživatel	honitby	dohodnout	
s	majitelem	 pozemku,	 což	 je	 nejenom	 sluš-
nost,	 ale	 i	 povinnost	 vycházející	 ze	 Zákona	
o	 myslivosti,	 který	 garantuje	 v	 tomto	 směru	
práva	 majiteli	 pozemku.	 Je	 nutno	 dbát	 na	
to,	 aby	byl	 v	 honitbě	nejméně	1	 krmelec	na	
5-10	kusů	spárkaté	zvěře	a	1	krmné	zařízení	
pro	 drobnou	 zvěř	 na	 10-15	 kusů.	 Pro	 srnčí	
zvěř,	 která	 je	 teritoriální,	 by	měla	 být	 krmná	
zařízení	 rozmístěna	 pravidelně	 po	 honitbě.	
Pro	 tlupní	 druhy	 zvěře	 se	 vyplatí	 vybudovat	
soustředěná	 krmeliště.	 Krmné	 zařízení	 by	
mělo	být	umístěno	na	suchém	místě;	s	dob-
rým	 rozhledem	pro	zvěř	 (aby	dokázala	včas	
zjistit	nebezpečí	a	v	klidu	uniknout);	v	klidové	
zóně	 (v	 dostatečné	 vzdálenosti	 od	 hlavních	
silnic	a	železnic	-	odlákání	zvěře	pro	snížení	
střetů	 s	 dopravními	 prostředky);	 nejméně	
100-200	m	od	mladých	 lesních	 porostů	 (sní-
žení	škod	na	mladých	porostech).	Pak	se	zvěř	
cítí	 bezpečněji	 a	 častěji	 navštěvuje	 krmná	
zařízení.	 V	 září	 myslivci	 začínají	 přikrmovat	
také	bažanty.	To	se	provádí	doplňováním	při-
měřeného	množství	jadrných	krmiv	a	obilních	
odpadů	 do	 „zásypů“,	 což	 jsou	 zastřešené	
plochy	2x2	metry,	ve	kterých	 je	předkládané	
krmivo	chráněno	před	zaplísněním.	Je	nutno	
krmit	tak,	aby	bažanti	nalézali	potravu	na	více	
místech.	Pokud	bažanti	nenaleznou	ve	svém	
okolí	 dostatek	 potravy,	 vydávají	 se	 potravu	
hledat,	což	pro	myslivce	není	žádoucí,	neboť	
dochází	 k	 rozprchávání	 bažantů	 do	 volné	
krajiny,	 kde	 jsou	 ohroženi	 hlavně	 predátory	
a	vlivy	civilizace.	V	 tomto	měsíci	 se	začínají	
rozpadávat	 rodinná	 hejnka	 a	 hlavně	 bažantí	
kohouti	odcházejí	hledat	nová	stanoviště.	Je	
nutno	doplnit	také	všechna	slaniska	kusovou	
krmnou	solí.	

ZVĚŘ HLEDÁ PASTVU NA POLÍCH
	 V	září	je	možné	vidět	spárkatou	zvěř,	která	
se	paství	na	zvěřních	políčkách,	„biopásech“,	
plodinách	na	„zelené	hnojení“	a	ozimých	plo-
dinách.	Velmi	pozitivní	roli	v	zajištění	potravy	
pro	 zvěř	 sehrávají	 tzv.	 „biopásy“.	 Myslivci	
propagují	 pro	 umístění	 biopásů	 přednostní	
využití	 nepravidelných	 okrajů	 velkých	 lánů,	
které	jsou	obtížně	využitelné	pro	mechanizaci	
a	 nebo	 části	 polí	 v	 blízkosti	 lesa.	 Biopásy	
jsou	 osety	 speciální	 směsí	 plodin	 (proso,	
pohanka,	jarní	pšenice,	krmná	kapusta,	oves,	
…),	 která	 tvoří	 potravní	 doplněk	 k	 sousední	
velkoplošně	 pěstované	 zemědělské	 plodině	
(pšenice,	řepka,	ječmen).	Po	dozrání	a	skliz-
ni	 zemědělské	 plodiny	 má	 možnost	 zvěř	
najít	 potravu	 na	 nesklizeném	 „biopásu“.	 Pro	
založení	 biopásu	 mohou	 zemědělci	 čerpat	
dotaci	 na	 nákup	 osiva.	 Po	 sklizni	 obilovin	
z	polí	 je	vhodné	zasít	co	nejdříve	plodiny	na	
tzv.	„zelené	hnojení“	(hořčici,	svazenku)	-	tyto	
plodiny	mohou	sloužit	i	jako	potrava	a	kryt	pro	
zvěř.	 Na	 políčkách	 pro	 zvěř	 by	měly	 být	 co	
nejdříve	 zasety	 podzimní	 směsky.	Nejčastěji	
se	používá	žito	ozimé,	žito	trsnaté	či	speciální	
směsi	plodin.	Směsku	bychom	měli	volit	podle	
půdy	 a	 stanoviště.	 Po	 sklizni	 zemědělských	
plodin	se	rychle	provádí	podmítka	a	následné	
setí	ozimých	obilovin.	Vzhledem	k	dřívějšímu	
a	rychlému	průběhu	sklizně	budou	v	letošním	
roce	uplatňovány	více	orebné	systémy	zaklá-
dání	 porostů.	 Z	 hlediska	 zajištění	 potravy	
jsou	pro	zvěř	výhodnější	spíše	minimalizační	

bezorebné	 technologie,	 které	 zanechávají	
alespoň	 část	 rostlinných	 zbytků	 na	 povrchu	
půdy	a	jsou	více	zaplevelovány.	Naproti	tomu,	
pod	rychle	jedoucí	minimalizační	mechaniza-
cí	 hyne	 každoročně	 většina	 mláďat	 drobné	
zvěře.	 Minimalizační	 technologie	 vyžaduje	
větší	 používání	 pesticidů,	 zvláště	neselektiv-
ních	herbicidů.	V	září	potupně	vzchází	porosty	
ozimé	řepky	(měla	být	zaseta	do	konce	srpna),	
do	 poloviny	 září	 se	 seje	 ozimý	 ječmen,	 do	
konce	září	žito,	tritikale	a	pšenice.

MNOHÝM SPORŮM SE ZEMĚDĚLCI  
JE MOŽNÉ PŘEDEJÍT

	 Zemědělci	 často	 kritizují	 myslivce	 kvůli	
poškození	porostů	kukuřice	divokými	prasaty.	
Problémem	 při	 oceňování	 těchto	 škod	 bývá	
rozlišení	poškození	od	zavíječe	kukuřičného,	
který	 způsobuje	 lámavost	 stonků	 kukuřice	
od	poškození	divočáky.	Jako	perspektivní	se	
v	tomto	směru	ukazuje	pěstování	GMO	kuku-
řice	odolné	vůči	napadení	zavíječem.	Zavíječ	
kukuřičný	se	vyskytuje	ve	všech	teplých	regi-
onech	ČR	a	způsobuje	stále	větší	škody,	které	
je	možno	zaměňovat	s	poškozením	od	divo-
kých	prasat.	Většina	porostů	kukuřic	v	teplej-
ších	regionech	byla	opět	ošetřena	insekticidy,	
protože	letošní	nálet	obávaného	škůdce	zaví-
ječe	kukuřičného	byl	silný.	Z	pohledu	ochrany	
přírody	i	zvěře	je	proto	lépe	doporučit	pěsto-
vání	GMO	hybridů	kukuřic,	které	jsou	odolné	
vůči	napadení	zavíječem,	porosty	není	nutné	
ošetřovat	insekticidy	(organofosfáty,	neoniko-
tinoidy),	které	působí	i	na	necílové	organismy	
včetně	zvěře.	Mnoho	škod	způsobených	zaví-
ječem	 je	 posléze	 přisuzováno	 zvěři,	 a	 proto	
použití	 odolných	 hybridů	 kukuřic	 může	 vést	
i	ke	snížení	možností	sporů	s	pěstiteli.

PŘI LOVU JE NUTNO DBÁT VŠECH 
ZÁSAD BEZPEČNOSTI

	 Měsícem	 září	 přichází	 hlavní	 lovecká	
sezona.	 Hned	 od	 počátku	 září	 se	 myslivci	
věnují	 lovu	 holé	 zvěře	 srnčí.	 Zvěř	 se	 inten-
zivně	 paství	 a	 postupně	 začíná	 přebarvovat	
(měnit	 srst).	 Právě	 v	 tuto	 dobu	 lze	 nejlé-
pe	 poznat	 průběrné	 kusy.	 Předmětem	 lovu	
v	oblastech	se	silnou	redukcí	početních	stavů	
v	zimě	by	měly	být	jen	slabé	kusy.	Za	jasných	
nocí	 se	 myslivci	 věnují	 lovu	 černé	 zvěře	
zvláště	 na	 strništích	 a	 posečených	 loukách.	
Zásadně	 však	 neloví	 samostat-
né	 kusy.	 Jsou	 to	 zpravidla	 kňour-
ci,	 kteří	 se	 oddělili	 od	 tlup,	 příliš	
neškodí	 a	 budou	 tvořit	 základ	
sociální	 struktury	 populace	 černé	
zvěře.	 Protože	 v	 září	 probíhá	 říje	
jelení	 zvěře,	 je	 dobré	 ponechat	
v	 honitbách	 klid	 „pro	 dobu	 lásky“	
a	naplánovat	 lov	holé	zvěře	 jelení	
na	 pozdější	 dobu.	 Je	 také	 nutno	
důrazně	připomenout,	 že	 je	 zcela	
nepřípustné	 lovit	 na	 polích,	 kde	
probíhá	 sklizeň	 -	 zákon	 o	 mysli-
vosti	 449/2001	 Sb.	 zakazuje	 lovit	
zvěř	 na	 pozemcích,	 na	 kterých	
současně	 probíhá	 sklizeň	 a	 také	
na	 sousedních	 pozemcích	 ve	
vzdálenosti	 do	 200	m	 od	 hranice	
těchto	pozemků.

PRÁCE MYSLIVECKÉHO 
HOSPODÁŘE

	 Myslivecký	 hospodář	 vede	
záznam	o	 lovu	zvěře,	o	vydaných	
povolenkách,	 plombách	 a	 lístcích	

o	původu	zvěře.	V	předepsaných	 termínech	
podává	 hlášení	 místně	 příslušnému	 orgánu	
státní	 správy	 myslivosti.	 Nejpozději	 v	 tomto	
měsíci	by	měl	myslivecký	hospodář	zpracovat	
plán	honů	na	drobnou	zvěř	a	předložit	jej	sdru-
žení	vlastníků	honebních	pozemků	(honební-
mu	 společenstvu)	 ke	 schválení.	 Hospodář	
také	vede	v	patrnosti	včasné	rozeslání	pozvá-
nek	na	říjnové	bažantí	hony.	V	mysliveckých	
sdruženích	na	členských	schůzích	 jmenovitě	
rozdělí	 lov	 holé	 zvěře,	 připraví	 organizaci	
společných	lovů.

V ZÁŘÍ PROBÍHAJÍ PRÁCE V LESE
 V semenářství sbíráme	 semena	 jed-
le,	 douglasky,	 vejmutovky,	 dubů,	 habrů	
na	 zeleno,	 olše	 šedé	 a	 zelené	 a	 semena	
některých	 keřů.	 Ve školkařství	 končíme	
s	 pletím	 a	 kypřením.	 Sčítáme	 semenáčky	
a	 sazenice.	 Zakládáme	 nové	 komposty.	
V pěstebních pracích	 chráníme	 kultury	
před	vysokou	buření	ošlapováním	nebo	oží-
náním.	Zaměřujeme	se	rovněž	na	ochranu	
kultur	před	zvěří.	Sejeme	semeno	jedle	do	
porostu.	Zajišťujeme	podzimní	zalesňování.	
Pokračujeme	v	přípravě	půdy	pro	zalesňo-
vání	na	příští	 jaro,	 ve	 zraňování	 půdy	pro	
přirozené	zmlazení	a	v	prořezávkách	a	pro-
bíkách	porostů.	V ochraně lesa dokonču-
jeme	zpracování	posledních	zbytků	kůrov-
cového	 dříví.	 Nové	 lapáky	 již	 neklademe.	
Pokračujeme	 v	 kontrolách	 škůdců	 zimují-
cích	 v	 půdě.	 Chemicky	 zasahujeme	 proti	
mladým	 housenkám	 bourovce	 borového,	
popř.	druhému	pokolení	hřebenule	borové.	
Ve výrobě dříví v	polohách,	kde	již	nastává	
vegetační	klid,	začínáme	s	těžbou	listnáčů.	
V	nahodilé	těžbě	zpracováváme	souše,	zlo-
my	a	vývraty.	Pokračujeme	v	opravách	cest.	
V přidružené výrobě dokončujeme	kosení	
a	sušení	-	sklízíme	otavy.	Probíhá	příprava	
půdy	pro	setí,	příprava	osiv	a	setí.	Připravu-
je	se	sklizeň	podzimního	a	zimního	ovoce.	
Probíhá	sběr	kaštanů,	jeřabin,	šípků,	trnek,	
bezinek.	 Připravujeme	 jámy	 pro	 výsadbu	
ovocných	 stromů	 a	 zajišťujeme	 sadební	
materiál.	 Připravujeme	 se	 k	 podzimnímu	
výlovu	rybníků.	

ZÁŘÍ Z POHLEDU VČELAŘE
	 Aktivita	včel	pomalu	klesá.	Kvete	pou-
ze	svazenka	a	plochy	na	biopásy	a	zelené	
hnojení,	kde	svazenka	může	být	doplněna	
o	hořčici.	Matka	klade	již	jen	málo	vajíček.	
Trubci	 jsou	 vyháněni	 z	 úlu,	 protože	 jejich	
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15.	června	2009
Vážený pan 
Ing. Jakub Šebesta 
ministr zemědělství
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Vážený	pane	ministře,
	 členové	 Unie	 mysliveckých	 organizací	
ČR	 a	 vybraní	 účastníci	 „Shromáždění	 mys-
livců	 ČR“	 konaného	 14.3.2009	 ve	 Velkém	
Meziříčí	se	na	Vás	prostřednictvím	„Deklarace	
o	 myslivosti“	 a	 tohoto	 otevřeného	 dopisu	
obracejí	 se	 svými	 stanovisky	 a	 požadavky,	
které	 jsou	 zaměřeny	 na	 řešení	 aktuálních	
problémů	v	odvětví	myslivosti.	
	 V	 úvodu	 našeho	 otevřeného	 dopisu	
dovolte	 pro	 přehlednost	 prezentovat	 několik	
informací.	 V	 listopadu	 2008	 zaslaly	 některé	
subjekty	 (zastupující	 soukromé	 zeměděl-
ce,	 vlastníky	 obecních	 a	 soukromých	 lesů,	
podnikatelů	 v	 lesním	 hospodářství,	 vlastní-
ků	 honebních	 pozemků	 a	 ochranáři	 z	 Hnutí	
Duha)	 tehdejšímu	 ministru	 zemědělství	
mgr.	P.	Gandalovičovi	 otevřený	dopis	 zamě-
řený	na	myslivost.	V	něm	je	především	kritizo-
ván	zákon	o	myslivosti	č.	449/2001	Sb.,	díky	
němuž	 jsou	 (dle	 názoru	 signatářů	 dopisu)	
v	 souvislosti	 s	myslivostí	 potlačována	 práva	
vlastníků	 honebních	 pozemků	 a	 členů	 HS	
a	 dále	 dochází	 k	 rozsáhlému	 poškozování	
přírodního	 prostředí.	 Signatáři	 dále	 důrazně	
kritizovali	dlouhodobou	nefunkčnost	myslivec-
kých	orgánů	MZe	a	Myslivecké	rady	ministra.	
Hlavními	požadavky	signatářů	 tohoto	dopisu	
bylo	-	změnit	zákon	o	myslivosti	(i	prováděcí	
předpisy)	a	zkvalitnit	poměry	v	myslivosti	na	
MZe.	
	 Unie	mysliveckých	organizací	ČR	(která	
sdružuje	tyto	myslivecké	organizace	-	Asociaci 
profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní 
sdružení myslivců příhraničí, Řád svatého 
Huberta a Safari club international Bohemia)	
považovala	za	nezbytné	adekvátně	reagovat	
jak	 na	 tento	 otevřený	 dopis,	 tak	 hlavně	 na	
snahy	 otevírat	 mysliveckou	 legislativu.	 To	
však	neznamenalo,	že	by	Unie	s	řadou	námi-
tek	zcela	nesouhlasila	(např.,	na	dlouhodobě	
nekvalitní	činnost	MZe	či	nedostatky	v	mysli-
vosti).	
	 Proto	Unie	mysliveckých	organizací	ČR	
svolala	 na	 sobotu	 14.3.2009	 do	 Velkého	
Meziříčí	„Shromáždění	myslivců	ČR“.	Na	toto	
jednání	byli	pozváni	k	demokratické	a	odbor-
né	 diskusi	 nejen	 myslivci	 a	 zástupci	 všech	
mysliveckých	 subjektů	 (včetně	 delegace	
vedení	 ČMMJ),	 ale	 i	 signatáři	 uvedeného	
otevřeného	 dopisu	 a	 také	 zástupci	 orgánů	
státní	správy	myslivosti	včetně	MZe.	Jednalo	
se	tedy	o	velmi	reprezentativní	shromáždění	
více	jak	100	účastníků.	
	 V	 úvodní	 části	 jednání	 dostali	 prostor	
signatáři	 otevřeného	 dopisu	 a	 mohli	 pre-
zentovat	 svá	 stanoviska.	 Řada	 účastníků	
jednání	 (zastupujících	 myslivecké	 subjekty)	
pak	 v	 další	 části	 jednání	 živě	 reagovala	
na	často	zkreslené	a	neodborné	argumenty,	
které	v	dopise	a	vystoupeních	používali	kritici	
myslivosti	 a	 myslivců.	 Myslivečtí	 odborníci	
kritizovali	 především	 požadavky	 na	 otevření	
právních	předpisů	na	úseku	myslivosti,	které	
dle	 jejich	 názoru	 vycházejí	 z	 nedostatečné	
znalosti	 fungování	systému	myslivosti	 i	mys-
liveckých	právních	předpisů.	
	 V	diskusi	 se	účastníci	 věnovali	 i	 dalším	
problémům	současné	myslivosti	a	byly	vzná-
šeny	 náměty	 na	 řešení	 situace.	 Prakticky	
všichni	účastníci	 (kritici	 i	 zastánci	myslivosti)	
se	 shodli,	 že	 podíl	 na	 tristním	 stavu	odvětví	
myslivosti	 nese	 samo	 MZe	 a	 neodbornost	
a	pasivita	úředníků	odboru	myslivosti.	Na	tyto	
kritiky	pak	zástupce	MZe	na	jednání	uvedl,	že	
vedení	MZe	odvolalo	z	tohoto	důvodu	v	břez-
nu	2009	vedení	odboru	 i	oddělení	myslivosti	

a	 připravuje	 celkové	 a	 systémové	 zlepšení	
situace	v	myslivosti	na	MZe.
	 Stanoviska	 účastníků,	 požadav-
ky	 a	 doporučení	 z	 jednání	 organizátoři	
„Shromáždění	myslivců	ČR“	shrnuli	do	 textu	
„Deklarace	 o	 myslivosti“,	 jejíž	 plné	 znění	
si	 Vám	 dovolujeme	 zaslat	 v	 příloze	 tohoto	
otevřeného	dopisu.	Tato	 „Deklarace	o	mysli-
vosti“	je	i	podkladem	celostátní	„Petiční	akce	
myslivců	a	příznivců	myslivosti“,	kdy	již	tisíce	
myslivců	 svými	 podpisy	 podpořilo	 splnění	
všech	oprávněných	mysliveckých	požadavků	
uvedených	v	deklaraci.	
	 Proto	 se	 členové	 Unie	 mysliveckých	
organizací	 ČR	 a	 podporovatelé	 „Deklarace	
o	myslivosti“	 -	 účastníci	 „Shromáždění	mys-
livců	 v	 ČR“	 obracejí	 na	 Vás,	 vážený	 pane	
ministře,	s	tímto	prohlášením	a	požadavky.	
 Členové Unie mysliveckých organi-
zací ČR a signatáři „Deklarace o mysli-
vosti“:
-		odmítají	 neodborné	 a	 neobjektivní	 útoky	
na	 myslivost	 i	 myslivce,	 které	 mají	 za	 cíl	
diskreditovat	práci	myslivců	a	destabilizovat	
celé	odvětví	myslivosti;

-		jsou	 znepokojeni	 nad	 současným	 posta-
vením	 a	 neuspokojivou	 situací	 v	 odvětví	
myslivosti,	 které	 jsou	 způsobeny	 nedosta-
tečným	 zájmem	 státu	 (včetně	 nekvalitní	
práce	 mysliveckých	 orgánů	 MZe),	 a	 které	
neodpovídají	 významu	 myslivosti	 ani	 jeho	
potřebám	vyplývajícím	ze	zákonných	povin-
ností	uživatelů	honiteb-myslivců;

-		odmítají	změny	mysliveckých	právních	před-
pisů	 (zákona	 i	 vyhlášek)	 až	 do	 doby,	 než	
bude	připravena	a	schválena	moderně	kon-
cipovaná	 „Dlouhodobá	 koncepce	 rozvoje	
myslivosti	v	ČR“;

-		se	 znalostí	 problematiky	 a	 plnou	 odpověd-
ností	zdůrazňují,	že	dle	stávajících	právních	
předpisů	 lze	 efektivně	 vyřešit	 většinu	 sou-
časných	problémů	v	myslivosti;	

-		žádají	 MZe,	 aby	 se	 jako	 ústřední	 orgán	
správy	myslivosti	v	ČR,	věnovalo	koncepč-
ně,	odborně	a	komplexně	 řešení	problémů	
nahromaděných	v	odvětví	myslivosti;

-		žádají	MZe,	aby	umožnilo	zainteresovaným	
subjektům	 (všechny	 odborné	 myslivecké	
organizace,	zemědělské	a	lesnické	subjekty,	
vlastníci	 honebních	 pozemků,	 členové	 HS	
aj.)	 podílet	 se	na	 řešení	problémů	v	mysli-
vosti;	 doposud	 příslušní	 zástupci	MZe	 fak-
ticky	naslouchali	pouze	vedení	ČMMJ,	jejíž	
názory	byly	(bez	ohledu	na	jejich	odbornou	
úroveň)	považovány	za	názory	všech	zain-
teresovaných	mysliveckých	subjektů;	např.,	
kladné	 stanovisko	 dr.	 Kostečky	 za	 ČMMJ	
k	„Chartě	o	lovu	a	biodiverzitě“	aj.;

-		žádají,	 aby	 se	 na	 MZe	 zahájily	 práce	 na	
„Dlouhodobé	 koncepci	 rozvoje	 myslivosti	
v	 ČR“,	 která	 by	 se	 stala	 základem	 pro	
vytvoření	 a	 schválení	 „Státní	 myslivecké	
politiky	ČR“;

-		žádají,	aby	byla	na	MZe	vytvořena	dlouho-
dobá	 „Státní	 dotační	 myslivecká	 politika“,	
která	 by	 představovala	 základ	 adekvátní	
státní	 podpory	 mysliveckého	 managemen-
tu	 v	 přírodě;	 tzn.,	 podpora	 vycházející	 ze	
zákonného	postavení	zvěře	a	krajiny	-	 jako	
přírodního	bohatství;	

-		žádají	 MZe,	 aby	 se	 zasadilo	 o	 urychlenou	
reformu	 státem	 částečně	 garantovaného	
mysliveckého	výzkumu	a	vědy,	který	necha-
ly	 příslušné	 odbory	 MZe	 v	 devadesátých	
letech	20.	století	prakticky	zaniknout;

-		žádají	MZe,	aby	realizovalo	aktivnější	politi-
ku	v	oblasti	 dlouhodobé	podpory	myslivec-
kého	 školství	 a	 celoživotního	 vzdělávání	
myslivců;

-		žádají	MZe,	aby	aktivněji	podporovalo	všech-
ny	myslivecké	organizace	a	spektrum	jejich	
odborných	činností;	pokud	srovnáme	státní	

finanční	 podporu	 aktivních	 organizovaných	
myslivců	a	rozsah	jejich	práce	v	přírodě	se	
státní	 finanční	 podporou	 organizovaných	
ekologů	 -	 ochranářů	 a	 rozsah	 jejich	 práce	
v	přírodě	-	zjistíme,	že	podpora	státu	mysliv-
cům	je	prakticky	nulová.	

	 Vážený	 pane	ministře,	 je	 nám	 to	 velmi	
nepříjemné,	 ale	 členové	 Unie	 mysliveckých	
organizací	 ČR	 musí	 také	 tímto	 způsobem	
deklarovat	své	znepokojení	nad	vývojem	situ-
ace	na	MZe.	Na	„Shromáždění	myslivců	ČR	“	
reagoval	zástupce	MZe	na	kritiky	práce	MZe	
tím,	 že	ministr	Gandalovič	 odvolal	 z	 důvodů	
nekvalitní	 práce	 a	 výsledků	 vedení	 odboru	
i	 oddělení	 myslivosti.	 Většina	 mysliveckých	
i	 zemědělských	 subjektů	 v	ČR	uvítala,	 když	
se	 po	 odborném	 výběru	 stal	 novým	 ředite-
lem	 odboru	 rybářství,	myslivosti	 a	 včelařství	
dr.	ing.	L.	Řehák,	který	je	jedním	z	nejzkuše-
nějších	odborníků	na	myslivost,	státní	správu	
i	 systémy	 řízení.	 Tento	 ředitel	 se	 ihned	 po	
nástupu	do	funkce	kontaktoval	se	všemi	sub-
jekty	 zainteresovanými	na	odvětví	myslivosti	
s	tím,	že	MZe	do	června	2009	svolá	pracovní	
jednání,	 na	 němž	budou	 zahájeny	 práce	 na	
tvorbě	 dlouhodobé	 koncepce	 rozvoje	 mysli-
vosti	(tzn.,	koncepci,	která	se	všemi	důsledky	
chybí	v	odvětví	myslivosti	od	roku	1989).	Dále	
byly	dle	našich	 informací	zahájeny	práce	na	
zkvalitnění	fungování	státní	správy	myslivosti	
a	realizace	dalších	úkolů.	Nejen	členové	Unie	
mysliveckých	organizací	ČR,	ale	 i	další	sub-
jekty	 uvítaly	 odborné	 aktivity	 nového	 vedení	
odboru	myslivosti.	
	 Nejen	členové	UMO	ČR	byli	překvapeni,	
že	 ředitel	 dr.	 ing.	Řehák	 byl	 koncem	května	
s	okamžitou	platností	odvolán	z	funkce	ředite-
le	odboru.	Proto	si	dovolujeme,	vážený	pane	
ministře,	 co	 nejuctivěji	 požádat,	 zda	 byste	
nemohl	ještě	přehodnotit	toto	své	rozhodnutí	
o	odvolání.	Spolupracujeme	s	 ing.	Řehákem	
řadu	let	a	můžeme	garantovat,	že	je	odborně	
vysoce	fundován,	ví	jak	všechny	nahromadě-
né	problémy	v	myslivosti	(a	dalších	navazují-
cích	 odvětvích)	 řešit	 a	má	dlouhodobou	 vůli	
odborně	fundovanou	prací	odvětví	myslivosti	
skutečně	pomoci.	
	 Vážený	 pane	 ministře,	 signatáři	 tohoto	
otevřeného	 dopisu,	 účastníci	 „Shromáždění	
myslivců	 ČR“	 a	 všichni	 myslivci-podporo-
vatelé	 výše	 uvedených	 požadavků	 věří,	 že	
v	 rámci	 svých	 možností	 podpoříte	 efektivní	
kroky	 na	 cestě	 ke	 zlepšení	 celkové	 situace	
odvětví	 myslivosti	 a	 v	 odvětví	 myslivosti.	
Věříme,	že	jako	aktivní	myslivec	cítíte	(stejně	
jako	 většina	 myslivců),	 že	 myslivost	 mohou	
zachránit	 jen	 odborně	 koncipované	 změny	
a	 promyšlená	 modernizace	 celého	 odvětví	
pod	vedením	MZe.
	 Vážený	 pane	 ministře,	 všichni	 členové	
Unie	 mysliveckých	 organizací	 ČR	 i	 mnoho	
myslivců	 z	 celé	ČR	Vám	přejí	 pevné	 zdraví	
a	 mnoho	 úspěchů	 ve	 Vaší	 náročné	 funkci	
a	nabízejí	Vám	 i	MZe	svou	pomoc	při	 reali-
zaci	procesu	reformy	a	modernizace	odvětví	
myslivosti.	

S	pozdravem	„Myslivosti	zdar!“	

Jan	František	Votava,	prezident 
Unie mysliveckých organizací ČR

Kamil	Rind,	předseda	 
Mezinárodního sdružení myslivců příhraničí

doc.	ing.	Miloslav	Vach,	prezident	 
Safari club international Bohemia

Jan	František	Votava,	velmistr	řádu 
Řád svatého Huberta 

Pavel	Kříž 
Asociace profesionálních myslivců ČR 

úloha	už	není	potřebná.	Oplodnění	matky	
a	udržování	teploty	v	úle	pro	včelí	plod	už	
není	zapotřebí.	Trubci	se	tak	pro	včely,	tedy	
pro	 matku	 a	 dělnice,	 stávají	 neatraktivní,	
protože	 sají	 zásoby	 na	 zimu.	 Proto	 jsou	
z	 úlu	 vyháněni.	 Trubci	 se	 nijak	 nemůžou	
bránit,	protože,	i	když	jsou	větší,	tak	nemají	
žihadlo.	 Venku	 zkřehnou	 a	 uhynou	 již	 při	
teplotě	 nižší	 než	 10	 °C.	 Příští	 rok	matka	
zaklade	neoplozená	vajíčka	do	rozšířených	
trubčích	buněk,	aby	své	funkce	mohli	plnit	
i	 další	 rok.	 Včelaři	 v	 této	 době	 vyměňují	
matky,	 které	 si	 v	 tomto	 roce	 vychovali.	
Podle	 zápisku,	 které	 si	 dělají	 a	 označení	
matky	na	 těle	se	pozná	 její	věk.	V	úle	se	
nechává	 2-3	 roky,	 i	 když	 se	 může	 dožít	
až	 5	 let,	 ale	 její	 aktivita	 kladení	 s	 věkem	
klesá.	 Toto	 období	 pro	 výměnu	 matky	 je	
ideální,	 protože	 je	 o	 ní	menší	 zájem,	 jeli-
kož	neklade	a	tak	si	změny	včely	v	úle	příliš	
nevšímají.	Pracovní	postup	výměny	matky	
spočívá	v	nalezení	staré	označené	matky,	
kontrole	barvy	označení	podle	roku,	kdy	se	
vylíhla.	Nová	matka	se	vloží	přes	„přidáva-
cí	klícku“,	která	je	uzavřena	medocukrovým	
těstem,	což	je	tuhá	hmota	medu	s	cukrem,	
která	se	umístí	do	prázdného	otvoru	klícky.	
Včely	postupně	hmotu	uvolňují	a	ukládají	si	
ji	do	buněk.	Včelstvo	si	postupně	zvykají	na	
pach	matky	a	přejímají	ji	za	svou.	V	tomto	
období	lze	také	spojovat	mladé	oddělky	se	
starým	včelstvem.	Vznikne	tak	dvoumateč-
né	včelstvo,	které	ale	netrvá	dlouho.	Včely	
si	totiž	vyberou	mladou	matku	na	zimování	
a	starou	vypudí.

Co dalšího se děje v honitbách?
V první polovině září:
-  1.9.	začíná	lov	kachny	divoké,	jelence	
běloocasého,	srn	a	srnčat

-  odlétá	čáp	černý,	včelojed	lesní	a	bukač	
velký

-  dozrávají	poslední	ostružiny,	bezinky	
a	žaludy

-  v	lesích	probíhá	asanace	stromů	napa-
dených	kůrovcem

V druhé polovině září:
- začíná	jelení	říje
-	16.9.	Světový	den	„Ukliďme	svět“
- 	dozrávají	bukvice
- 	odlétá	jiřička	obecná,	linduška	lesní,	
kukačka	obecná	a	vlaštovky

- 	22.9.	Evropský	den	bez	aut
- 	28.9.	vrcholí	jelení	říje
- 	na	polích	se	seje	ozimá	pšenice,	žito	
a	tritikale

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA ZÁŘÍ 
z knihy Jaromíra Kovaříka - Zvěř, lov  

a myslivost v české lidové slovesné kultuře:
Zářijový déšť polím potrava,  

zářijové spršky pro víno otrava.
Divoké husy na odletu -  

konec i babímu létu.
Na svatého Václava,  

každá pláňka dozrává.
Co srpen nedovařil, září nedosmaží. 
Ozve-li se v září hrom -  

bude v zimě zavát každý strom.
Divoké husy na odletu -  

konec i babímu létu. 

Další informace  
ohledně myslivosti lze získat:
 Ing. Jiří Šilha

pověřený pracovník pro styk s médii
Českomoravská myslivecká jednota

Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
mobil: 604 953 043 

e-mail: jiri.silha@centrum.cz  
www.cmmj.cz
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