
P  ro zvěř nastává období nouze, 
myslivci jsou povinni pomoci zajis-

tit zvěři potravu. Vzhledem k součas-
nému dostatku krmiv, snadné logistice, 
zvěři nevyhovujícím stavu naší kulturní 
krajiny a rozdílnosti hospodářských 
zájmů člověka v krajině je pomoc mys-
livců nejenom morální a legislativní 
povinností, ale i nutností. Díky ploš-
né likvidaci živočišné výroby je krmiv 
dostatek, krmiva jsou dražší než loni, 
ale přesto je nutno klást důraz na 
kvalitu, v žádném případě nelze při-
pustit zaplísnění předkládaných krmiv. 
Nejvhodnějším krmivem pro zvěř 
zůstává zrno ovsa a seno. Se siláží či 
senáží je lépe počkat, až s příchodem 
mrazů, jinak se rychle kazí. Důležitým 
místem pro zvěř jsou i slaniska, tedy 
místa kde myslivci předkládají zvěři 
kusovou krmnou sůl, kterou je nutno 
průběžně doplňovat. Myslivecká 
sdružení i Okresní myslivecké spolky 
pokračují ve výkupu kaštanů a žaludů, 
které dosoušejí a následně předklá-
dají zvěři. Časně seté ozimé obilovi-
ny a řepka poskytují zvěři čerstvou 
pastvu, obsahují však velmi málo 
vlákniny, což způsobuje zažívací pro-
blémy. Vzrostlých řepkových polí je 
díky pozdnímu setí málo, pozdě seté 
porosty mají malou šanci na úspěšné 
přezimování. Srnčí zvěř se sdružila do 
zimních tlup a stává se více viditelnou, 
což není projevem přemnožení zvěře, 
jak se naivně domnívají ekologičtí akti-
visté. Jedná se o přirozené chování, 
které má za cíl zvýšit pravděpodob-
nost přežití zimního období a funguje 
jako obrana před predátory. Početní 
stavy divokých prasat jsou vysoké, 
a proto je nutno zintensivnit lov selat 
a lončáků zejména při individuálním 
lovu a následně i při naháňkách, jinak 
hrozí škody na zemědělských a lesních 
kulturách. Černá zvěř po sklizni kuku-
řice migruje do lesnatých oblastí, kde 
přežívá zimní období. Probíhá hlavní 
období honů na drobnou zvěř. ČMMJ 
vyzývá k dodržování všech pravidel 
bezpečnosti při lovu. Společný lov je 
pro účastníky společenskou událostí. 
Proto je nutno dbát na dodržování 
mysliveckých tradic nejen v oblékání, 
ale i v organizaci honů. Dobře orga-
nizovaná výlož ulovené zvěře i závě-
rečný výřad s tradiční poctou ulovené 
zvěři doprovázený trubači je nezapo-
menutelným zážitkem pro všechny 
účastníky a posouvá tradice a kvalitu 

naší myslivosti do budoucnosti. Právě 
díky kvalitě české myslivosti pravidel-
ně navštěvují naše honitby zahraniční 
lovci, kteří zde nalézají kvalitní zvěř 
a neopakovatelnou atmosféru lovu, kte-
rou jinde nemohou nalézt. I v letošním 
roce budou probíhat kontroly Policie 
ČR před a v průběhu honů, které se 
zaměřují na platnost dokladů a dodr-
žování zákazu konzumace alkoholu na 
honech. Končí poslední sezona lovu 
vodního ptactva s olověnou municí, 
od příštího roku je dle nového Zákona 
o myslivosti nutno používat ocelové 
broky. Nebývale roste ničení kvalitní 
orné půdy na stavbu solárních elek-
tráren, spekulativním zatravňováním 
a zástavbou, což je doprovázeno oplo-
cením pozemku a zamezení přístupu 
volně žijících živočichů. Je paradox-
ní, že pastviny v režimu ekologického 
zemědělství a plochy ekologické výro-
by solární energie jsou doprovázeny 
neprodyšným oplocením pozemku 
hustým pletivem a ostnatým drátem, 
což dramaticky snižuje biodiverzitu 
a plochy samotné jsou antiekologické, 
a přitom v rámci státních dotací jsou 
pobírány tučné dotace právě na ekolo-
gičtější přístup uživatelů pozemků. Na 
polích jsou aplikována statková hno-
jiva, probíhá podzimní orba. Vzcházejí 
pozdě seté pšenice. Kombajny sklí-
zí poslední plochy kukuřice na zrno. 
Myslivci uctí svátek Sv. Huberta - pat-
rona českých myslivců a při té příle-
žitosti jsou pořádány Svatohubertské 
mše, koncerty lovecké hudby a další 
kulturní akce.

PÉČE O ZVĚŘ
	 Myslivci	 pokračují	 ve	 vykupování	
kaštanů	 a	 žaludů,	 ihned	 je	 dosušují	 na	
skladovatelnou	vlhkost.	Plody	jsou	již	od	
listopadu	v	malých	dávkách	předkládány	
zvěři	pro	zpestření	potravy.	Dlouhodobé	
skladování	 kaštanů	 není	 dobré,	 obsa-
hují	hodně	tuků,	které	se	postupně	kazí	
a	zhoršuje	se	jejich	stravitelnost,	a	proto	
s	jejich	zkrmováním	není	nutné	otálet.	
	 Seno	 do	 krmelců	 se	 zakládá	 až	 po	
objevení	sněhové	pokrývky.	Dokud	nena-
padne	sníh,	zvěř	seno	z	krmelců	nebere,	
protože	nalezne	dostatek	objemné	potra-
vy	z	přirozených	zdrojů.	Pokud	však	seno	
předkládáme	v	sousedství	řepkových	polí,	
je	 nutné	 ho	 v	 krmelcích	 vyměňovat	 při-
bližně	 v	 dvoutýdenních	 intervalech,	 a	 to	
staré	rozhodit	na	zem	stranou	od	krmelce.	
Vůně	 čerstvého	 sena	 zvěř	 láká.	Seno	 je	
nutné	průběžně	doplňovat.	Myslivci	záro-
veň	kontrolují	množství	soli	ve	slaniscích.	
Slanisko	 je	 myslivecké	 zařízení,	 které	
slouží	 k	 předkládání	 kusové	 krmné	 soli.	
Nejčastěji	 je	 provedeno	 ve	 formě	 rozříz-
nuté	 vidlice	 z	 kmínku	 mladého	 stromku,	
do	které	je	vložena	kusová	sůl.	Dále	jsou	
předkládány	minerální	 lizy,	 které	mají	 za	
úkol	vyrovnat	deficity	v	příjmu	mikroprvků	
v	potravě.	Zvláště	v	příměstských	oblas-
tech	 nejsou	 výjimkou	 krádeže	 a	 projevy	
vandalizmu,	a	proto	 je	nutno	krmná	zaří-
zení	 pravidelně	 kontrolovat.	 Při	 přikrmo-
vání	je	nutno	dodržovat	ustanovení	platné	
legislativy	 zejména	ustanovení	 vererinár-
ního,	rostlinolékařského	zákona	a	zákona	
o	myslivosti.
	 Důležitým	 zdrojem	 potravy	 a	 krytu	
pro	zvěř	zůstávají	„biopásy“.	Na	biopásy	
by	 se	 měly	 přednostně	 využívat	 právě	
nepravidelné	 okraje	 velkých	 lánů,	 které	
jsou	obtížně	využitelné	pro	mechanizaci	
nebo	 části	 polí	 v	 blízkosti	 lesa,	 kde	
dochází	 i	 častějšímu	 poškození	 pěsto-
vaných	 plodin	 zvěří.	 Nutné	 je	 rovněž	
dohlédnout,	 aby	 plochy	 pro	 bioásy	 byly	
v	 klidových	 zónách	 honitby	 v	 okolí	 lesů	
a	 remízků	 a	 vysvětlovat,	 že	 výběr	 míst	
při	okraji	silnic	a	zástavby	je	vyhazování	
peněz	daňových	poplatníků.	Mnoho	bio-
pásů	bylo	v	minulosti	využito	spekulanty	
a	 jejich	umístění	bylo	kontraproduktivní,	
i	když	na	ně	byla	čerpána	nemalá	dotace	
ze	státního	rozpočtu.	
	 Dalším	 zdrojem	 potravy	 jsou	 plo-
chy	 zeleného	 hnojení,	 kde	 se	 používají	
výsevy	 hořčice,	 svazenky	 a	 řepky	 či	
jejich	směsi.	Díky	nesmyslnému	systému	
státní	 podpory	 byly	 dotované	 plochy	 na	
zelené	 hnojení	 zakládány	 až	 v	 průběhu	
září,	 ale	 aby	 mělo	 toto	 opatření	 smysl,	
musí	 být	 setí	 provedeno	 do	 15.	 srpna.	
Pak	 se	 vytvoří	 dostatek	 hmoty	 a	 krytu,	
kterou	 může	 využít	 nejenom	 zvěř,	 ale	
hnojící	efekt	pro	půdu	je	mnohem	vyšší.	
Pokud	nepřijde	silnější	mráz,	tyto	plodiny	
stále	kvetou	a	zvěř	v	nich	nachází	neje-
nom	potravu,	ale	i	kryt	a	jsou	i	výrazným	
krajinotvorným	prvkem.

Ing. Jiří Šilha, mobil: 604 953 043 
  e-mail: jiri.silha@centrum.cz 

Nezkrácený článek je k dispozici na 
www.bohemica.cz 
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listopad a prosinec stromky prý podraží 
	 Ceny	 vánočních	 stromků	 budou	 letos	
zhruba	 o	 deset	 procent	 dražší	 než	 loni.	
Jejich	prodej	začne	tradičně	začátkem	pro-
since	a	ceny	se	budou	jako	obvykle	v	 jed-
notlivých	 regionech	 lišit.	 Informoval	 o	 tom	
místopředseda	 představenstva	 Sdružení	
pěstitelů	 vánočních	 stromků	 František	
Valdman.	 V	 nejprodávanější	 kategorii	
stromků	od	150	do	220	centimetrů	výšky	by	
se	 tak	ceny	měly	pohybovat	od	300	korun	
u	smrku	ztepilého	a	borovice	 lesní	po	550	
a	více	u	jedle	kavkazské,	která	je	přes	svou	
vyšší	 cenu	 spolu	 se	 smrkem	 pichlavým	
v	 současnosti	 nejprodávanějším	 druhem	
stromku	v	ČR.
	 Kvůli	mrazům	na	konci	jara	a	zvyšující	
se	 poptávce	 po	 stromcích	 v	 celé	 Evropě	
nelze	 podle	 Valdmana	 očekávat	 nadbytek	
stromků,	 přesto	 prý	 nehrozí	 na	 trhu	 jejich	
nedostatek.	Pěstitelé	stromků	loni	nezazna-
menali	výraznější	vliv	ekonomické	krize	na	
chování	Čechů	při	nákupu	stromků,	obdob-
nou	situaci	očekávají	 i	 letos.	„Lidé si chtějí 
po celoročním spoření a utahování opasků 
užít alespoň Vánoce,“	míní	Valdman
 „Celková průměrná roční spotřeba pří-
rodních vánočních stromků se dlouhodobě 
odhaduje  na  zhruba  jeden  milion  kusů,“ 
uvedl	 Valdman.	 Lidé	 podle	 něj	 stále	 více	
kupují	 stromky	 pěstované	 na	 plantážích,	
neboť	jsou	kvalitnější	než	nařezané	v	lese.
Stále	 oblíbenější	 jsou	 také	 stromky	 v	 tak-
zvaných	kontejnerech.	Mnoho	lidí	nakupuje	
takovéto	 stromky	 s	 tím,	 že	 si	 je	 později	
vysadí	 na	 zahradě.	 „Udržet  vánoční  stro-
mek  v  kontejneru  do  jara  je  ale  velmi 
náročné a pouze malé procento takto vysa-
zených  stromků  na  jaře  zakoření  a  ujme 
se,“	varoval	Valdman.
	 Na	prodej	vánočních	stromů	se	připra-
vují	např.	Lesy	Náchod	a	také	Statky	Bartoň	
Nové	Město	nad	Metují.	Prodej	bude	zahá-
jen	 začátkem	 prosince	 v	Náchodě	 u	 lesní	
správy	 a	 na	 dalších	 polesích	 a	 v	 Novém	
Městě	 na	 nádvoří	 zámku	 Josefa	 Bartoně.	
Letos	 bohužel	 ale	 nebudou	 jedličky.	 Při	
mrazech	v	prvních	 květnových	dnech	 totiž	
pomrzly.	K	dispozici	budou	v	dostatečném	
množství	smrčky	a	borovičky.	Po	čtyři	roky	
zůstávala	 cena	 na	 stejné	 úrovni.	 Letos	 se	
poprvé	 o	 několik	 procent	 zvýší.	 A	 to	 jak	
na	 Náchodsku,	 tak	 také	 v	 Novém	 Městě	
nad	Metují.	Pochopitelně	 i	 letos	pracovníci	
lesů	 připravují	 proti	 případným	 krádežím	
specielní	postřik	stromků,	který	potom	jaksi	
znemožní	mít	stromky	v	domácím	prostředí.	
Přípravkem,	 který	 způsobí	 ostré	 a	 nepří-
jemné	 zapáchání	 dřevin	 v	 teplé	 místnos-
ti,	 nechal	 i	 Děčín	 natřít	 jehličnaté	 stromy	
v	 parku	Kvádrberk.	 Při	 kontrolách	 v	 parku	
totiž	 bylo	 zjištěno,	 že	 dochází	 k	 častým	
ztrátám	 keřů	 a	 stromů,	 které	 jsou	 nově	
vysazeny,	 a	 v	 posledních	 letech	 se	 také	
rozmohlo	vyřezávání	mladých	jedlí,	borovic	
a	smrků	na	vánoční	stromy.
 Zdroj a další info: www.vanocnistromek.cz

plantáže vánočních stromků 
navštívili účastníci semináře konaného 
23.6.2011 u Strmilova 
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