
P ole s obilím a řepkou rychle dozrávají 
a jejich původně zelená barva se mění 

na odstíny hnědé. Červenec je časem žní, 
a ty letošní jsou díky vyšším cenám obilnin 
a řepky velmi očekávané. Postupně kom-
bajny sklízí ozimé ječmeny, řepku, ozimou 
pšenici a v teplejších regionech i sladov-
nický ječmen. Pole poskytující pro zvěř 
dostatek klidových a potravních možností 
se rázem po přejezdu kombajnu a podmí-
tače mění na potravní poušť, bez zdroje 
potravy, bez krytu i vody pro zvěř. Žně mají 
i predátoři a zvláště drobná zvěř zažívá 
v tomto období citelné ztráty. Velké škody 
na zvěři způsobují i rychle jedoucí sklíze-
cí mlátičky, které jsou dnes tiché a díky 
dokonalejší technice mají při sklizni vyso-
kou pojezdovou rychlost. V přírodě pozo-
rujeme rychlý růst mláďat spárkaté zvěře, 
které postupně přivykají krom sání mateř-
ského mléka na příjem rostlinné potravy. 
Veřejnost by měla být citlivě upozorňována, 
že bezohledné chování v přírodě a volné 
pobíhání psů je v tomto období pro volně 
žijící živočichy škodlivé. V druhé polovině 
července probíhá srnčí říje. Na tichých 
procházkách přírodou můžeme pozorovat 
teritoriální chování srnců a jejich vzájemné 
potyčky. Teritoriální srnci srdnatě hájí svoje 
území, často obchází jeho hranice, obno-
vují značení a vytrvale vyhání slabší srnce. 
V průběhu říje se zvyšuje migrační aktivita 

srnčí zvěře, upozornění je nutno adresovat 
zvláště řidičům, kteří by měli být na silnicích 
obezřetní zvláště v lesních úsecích na čas-
tější přechody srnčí ale i černé zvěře. 
 V srpnu se na polích pokračuje skli-
zeň obilnin. Zvěři i dalším volně žijícím 
živočichům se ve velmi krátké době změní 
potravní a krytové podmínky. Po přejezdu 
kombajnu se pole poskytující dříve dostatek 
klidových a potravních možností rázem 
mění na potravní poušť, bez zdroje pastvy, 
krytu i vody pro zvěř. Po žních je nutno 
začít s přikrmováním spárkaté přežvýkavé 
zvěře, protože ta má v tomto období při-
způsobený trávicí systém pro trávení zrnin. 
Letošní sklizeň obilnin bude dobrá a zadiny 
pro zvěř bude dostatek. Důležitá je však 
kontrola kvality zadiny. V žádném případě 
nesmí bít obilí vlhké a zaplísněné, protože 
to pak obsahuje i nebezpečné mykotoxiny, 
které zvěři následně způsobí závažné zdra-
votní problémy. Na tichých procházkách 
přírodou můžeme ještě začátkem srpna 
pozorovat končící srnčí říji, teritoriální cho-
vání srnců a jejich vzájemné potyčky. Po 
ukončení srnčí říje začíná lov silnějších 
trofejových srnců. Od 1.8. začíná doba lovu 
zvěře vysoké, mufloní, jelena siky, dospělé 
zvěře černé nebo holuba hřivnáče. Od 16.8. 

pak dále zvěře daňčí, siky Dybovského 
a všech našich husí. U jmenovaných druhů 
spárkaté zvěře se věnujeme průběrnému 
odstřelu samců I. věkové třídy a nevodících 
samic. Černé zvěř se zdržuje v kukuřičných 
lánech. Okresní myslivecké spolky ČMMJ 
pořádají zkoušky lovecké upotřebitelnosti 
pro lovecké psy. Myslivci do přírody vypouš-
tějí odchované bažanty a koroptve a dále 
provádějí monitoring zdravotního stavu 
volně žijících ptáků, a případné odchylky 
či úhyny okamžitě hlásí veterinářům. Při 
teplém počasí se často u divokých kachen 
na zabahněných rybnících vyskytuje botu-
lismus, který způsobuje hromadné úhyny. 
Při suchém počasí musí myslivci doplňovat 
vodu do napajedel. Na časněji sklizených 
polích probíhá orba a setí ozimé řepky. 
Srpen je dobou dovolených, a proto musí 
myslivci dodržovat všechny zásady bezpeč-
nosti při lovu, zejména za snížené viditel-
nosti - večer a brzy ráno. Nejen s houbaři, 
ale i s turisty a cyklisty, se můžeme v honit-
bách setkat na nejneuvěřitelnějších místech 
a v době, která někdy překvapí. 
 Ing. Jiří Šilha, mobil: 604 953 043 
 e-mail: jiri.silha@centrum.cz 

Nezkrácený článek je k dispozici na 
www.bohemica.cz

červeNec a srpeN

	 35.	 ročník	Lesnického dne v Ralsku 
proběhl	v	sobotu	18.6.	2011	v	areálu	Skelná	
Huť	 nedaleko	 Mimoně.	 Týž	 den	 zde	 také	
vyvrcholilo	 10. mistrovství ČR v práci 
s motorovou pilou a	mezinárodní soutěž 
o pohár VLS,	které	probíhalo	již	celý	pátek.	
Technické	 disciplíny	 a	 kácení	 pokračovali	
v	 sobotu	 dopoledne,	 následovala	 finálová	
disciplína	„odvětvování“	a	odpolední	vyhod-
nocení	soutěže.	
Konečné pořadí jednotlivců:	 1.	 Jaroslav	
Kukuc,	 SR;	 2.	 Jiří	 Anděl,	 ČR	 (mistr	 ČR	
2011);	 3.	 Jaroslav	 Perveka,	 SR;	 4.	 Josef	
Kučera,	 ČR,	 1568;	 5.	 Tomáš	 Kvasničák,	
SR;	6.	Marek	Lubas,	SR;	7.	Tomasz	Kowol,	
Polsko;	 8.	 Martin	 Roušal,	 ČR;	 9.	 Miroslav	
Gerža,	 ČR;	 10.	 Patrik	 Francúz,	 SR;	 11.	
Karel	 Doubner,	 ČR;	 12.	 Martin	 Pňaček,	
ČR;	 13.	 Jiří	 Herzog,	 ČR;	 14.	 Vladislav	
Kalenda,	ČR;	15.	Jiří	Kadavý,	ČR;	16.	Jan	
Daňhel,	 ČR;	 17.	 Hubert	 Barták,	 ČR;	 18.	
Jindřich	 Fazekaš,	 ČR;	 19.	 Jan	 Zajíček,	
ČR;	 20.	 Jacek	 Stochnialek,	 Polsko;	 21.	
Roman	 Szala,	 Polsko;	 22.	 Manuel	 Nölte,	
Německo;	 23.	 Jaroslav	 Čech,	 ČR;	 24.	
Marek	Anděl,	ČR;	25.	Roman	Melichar,	ČR;	
26.	Jiří	Kostrůnek,	ČR;	27.	Jiří	Karban,	ČR;	
28.	Petr	Černík,	ČR;	29.	René	Němec,	ČR;	
30.	Lukáš	Skurčák,	SR;	31.	Aleš	Svoboda,	
ČR;	32.	Jan	Poláček,	ČR;	33.	Robin	Heger,	
ČR;	 34.	 Rostislav	 Úlehla,	 ČR;	 35.	 Michal	
Šneberger,	ČR;	36.	Josef	Cipryán,	ČR.
Konečné pořadí družstev:	 1.	Stihl	Team	
Slovakia	(Tomáš	Kvasničák,	Patrik	Francúz,	
Jaroslav	Kukuc);	2.	Dolmar	–	Less	&	Forest	
(Marek	 Anděl,	 Jiří	 Anděl,	 Jiří	 Herzog);	 3.	
Team	Berlin	(Karel	Doubner,	Manuel	Nölte,	
Josef	Kučera);	4.	Slovakia	Team	(Jaroslav	
Perveka,	 Lukáš	 Skurčák,	 Marek	 Lubas);	
5.	 Junior	 Team	 SŠHL	 Hejnice	 (Martin	
Roušal,	 Jiří	 Karban,	 Martin	 Pňaček);	 6.	

Husqvarna	 Senioři	 (Jan	 Daňhel,	 Miroslav	
Gerža,	 Jiří	 Kostrůnek);	 7.	 Husqvarna	 150	
Turbo	(Jiří	Kadavý,	Jaroslav	Čech,	Hubert	
Barták);	8.	Solo	Team	(Vladislav	Kalenda,	
René	Němec,	Jan	Zajíček);	9.	Haribo	(Jan	
Poláček,	Robin	Heger,	Roman	Melichar).
	 V	 sobotu	 se	 zde	 konalo	 také	 finále	
1.	 ročníku	 soutěže operátorů vyváže-
cích souprav,	 do	 kterého	 se	 probojovalo	
z	 minulého	 dne	 5	 závodníků.	 Konečná	
pořadí:	1.	Milan	Šabák,	2.	Tomáš	Matějček,	
3.	 Bohuslav	Nesnídal,	 4.	 Pavel	 Šklíba,	 5.	
František	Liška.	 Více: www.vls.cz

Dřevorubec Junior 2011
	 Ve	čtvrtek	5.	a	v	pátek	6.	května	patřila	
Střední	 lesnická	 škola	 a	 Střední	 odborné	
učiliště	(SLŠ	a	SOU)	v	Pískách	u	Křivoklátu	
mladým	 mistrům	 motorových	 pil.	 Po	 šesti	
letech	 byla	 tato	 škola	 pověřena	 pořádá-
ním	Mistrovstvím	ČR	 žáků	 lesnických	 škol	
v	práci	s	motorovou	pilou,	které	neslo	název	
Dřevorubec	Junior	2011.	Soutěže	se	zúčast-
nily	téměř	všechny	lesnické	školy	a	učiliště	
z	ČR	se	svými	žáky	III.	ročníku.	
Konečné pořadí jednotlivců:	 1.	 Roman	
Melichar,	2.	Jiří	Karban,	3.	Jan	Poláček,	4.	
Robin	 Heger,	 5.	 Radek	 Hokeš,	 6.	 Daniel	
Prusek,	7.	Martin	Spousta,	8.	Jiří	Meduňa,	
9.	Tomáš	Cigánek,	10.	Vít	Mustr,	11.	Jakub	
Škrobánek,	 12.	 Jan	 Včelák,	 13.	 Vojtěch	
Štěch,	14.	Jan	Jeřábek,	15.	Daniel	Zápalka,	
16.	 Filip	 Šebek,	 17.	Arnold	 Vas,	 18.	 Josef	
Čečrle,	19.	Martin	Dědina.	
	 První	čtyři	žáci	postoupili	na	X.	mistrov-
ství	ČR	Pohár	VLS	ve	Skelné	Huti.	
Konečné pořadí družstev:	 1.	 Hejnice,	
2.	 Křivoklát,	 3.	 Žlutice,	 4.	 Šternberk,	 5.	
Bzenec,	 6.	 Nové	Město,	 7.	 Bílá,	 8.	 Písek,	
9.	Šluknov.
 Více: www.sou-krivoklat.cz/
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Dřevorubecké soutěže

káceNí přímo 
v lese bylo nej-
atraktivnější 
součástí soutěže 
Dřevorubec Junior 
2011 u Křivoklátu

kombiNovaNý 
řez

přesNý řez

stupNě vítězů - dřevorubci, 
níže operátoři

Disciplíny těžba  
a kombiNovaNý 
řez v areálu VLS 
Skelná Huť  
nedaleko Mimoně

2011

I takhle může dopadnout srnče 
při sekáNí trávy!

Foto 13.6.2011 Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

www.csop.erc.cz


