
V 
 září začínají svou funkci plnit tzv. „bio-
pásy“, které zvyšují úživnost honitby 

a poskytují kryt pro zvěř. Pro biopásy je 
vhodné využít nepravidelné okraje vel-
kých pozemků zvláště v blízkosti lesa. 
Na polích vzchází ozimá řepka, výdrol 
obilnin, probíhá seťová orba pro ozimé 
obilniny a probíhá setí ozimého ječme-
ne, později pšenice, žita a tritikale. Končí 
sklizeň máku, probíhá sklizeň sóji, lupi-
ny, slunečnice, poloraných odrůd brambor 
a kukuřice na siláž. Na polích, kde probíhá 
sklizeň je dle nového zákona o myslivosti 
449/2001 Sb. zakázáno lovit zvěř, tedy na 
pozemcích, na kterých současně probíhá 
sklizeň a také na sousedních pozemcích 
ve vzdálenosti do 200 m od hranice těch-
to pozemků, a to z důvodu bezpečnosti. 
Škody na kukuřici způsobené zavíječem 
kukuřičným jsou opět vysoké a jsou zamě-
nitelné s poškozením divokými prasaty. 
Pěstování kukuřice odolné proti zavíječi je 
perspektivní nejenom z hlediska ochrany 
přírody a snižování spotřeby pesticidů, 
ale i pro vysokou kvalitu siláže či zrna bez 
plísní a mykotoxinů. Se začátkem sklizně 
kukuřice na siláž začíná migrace černé 
zvěře do lesnatých oblastí. Srnčí zvěř 
se intenzivně paství a postupně začíná 
přebarvovat (měnit srst) což lze využít pro 
rozpoznání průběrných kusů „holé“ srnčí 
zvěře. Od září začíná lov kachen a mys-

livci dle nového Zákona o myslivosti musí 
pro lov vodního ptactva používat ocelové 
broky. I když jsou ocelové broky tvrdší, 
k poškozování hlavní by nemělo docházet, 
protože moderní brokové náboje tuzemské 
výroby jsou vybavené chrániči broků, které 
brání kontaktu broků se stěnou hlavně 
a snižují tak nebezpečí opotřebení hlavní. 
Při honech na kachny je nutno počítat 
i s kontrolami Policie ČR, která i v letošním 
roce bude sledovat dodržování zákazu 
konzumace alkoholu při lovu a platnost 
všech potřebných dokladů. Za jasných 
nocí se myslivci věnují lovu černé zvěře 
zvláště na strništích a posečených loukách. 
Probíhá houbařská sezóna, proto je na 
místě dodržování všech bezpečnostních 
pravidel při lovu. Na svátek Sv. Václava 
vrcholí jelení říje. Jelení zvěř, zvláště pak 
silní jeleni, je mimo období říje obtížně 
pozorovatelná, a proto je toto období pro 
mnohé „svátkem“, časem výběru ušet-
řené dovolené a možností vyrazit do hor 
pozorovat tuto nevšední událost. V září se 
dostává na trh čerstvá zvěřina, kterou lze 
považovat za velmi kvalitní biopotravinu. 
Na rozdíl od masa produkovaného v reži-
mu ekologického či normálního zeměděl-
ství se u zvěře nepoužívají antibiotika.

 V  říjnu postupně ubývá přirozených 
zdrojů potravy pro zvěř, zvěř je nucena 
hledat potravu na polích, kde se paství na 
řepce a časně setých obilninách. Spárkatá 
zvěř se začíná se shlukovat do zimních 
tlup - stává se více viditelnou, což není 
projevem přemnožení zvěře, ale jedná se 
o její přirozené chování, které má za cíl 
zvýšit pravděpodobnost přežití zimního 
období a ubránění se predátorům. V říjnu 
se musí myslivci věnovat přikrmování, zvěři 
se vytváří tukové zásoby, které rozhodují 
o přežití zimního období. Díky letošním 
dobrým výnosům obilnin i kukuřice bude 
jadrných krmiv dostatek. I přes poměr-
ně nízké ceny je nutné dbát na kvalitu 
krmiv a na dobré podmínky pro uskladnění. 
Mnoho obilí bylo odmítnuto při výkupu díky 
vysokému obsahu plísní a fusarií, což sou-
visí s vyšším obsahem mykotoxinů a tako-
vé obilí by se rozhodně v krmelcích a zásy-
pech objevit nemělo. Zaplísněné krmivo 
značně snižuje efekt přikrmování a může 
ohrozit zdraví zvěře. Bažantí zvěř vyžaduje 
pravidelné doplňování zadiny do zásypů. 
Myslivecká sdružení i Okresní myslivecké 
spolky vykupují kaštany a žaludy, kterými 
lze zpestřit potravní nabídku počátkem zim-
ního období. Jelení říje byla v letošním roce 

tichá, na většině území chybí starší věková 
kategorie jelenů. Srncům začíná období 
shazování parůžků - nové jim začnou růst 
koncem ledna. Probíhá daňčí říje, která je 
doprovázená souboji podobně jako u jelení 
říje. V polovině října začíná lov bažantů, 
a tím vrcholí lovecká sezóna.
 Je nutno vyzvat myslivce k dodržování 
všech pravidel bezpečnosti při lovu. ČMMJ 
vítá zvýšenou aktivitu Policie ČR při kont-
rolách na společných lovech, ve kterých se 
zaměřuje na kontrolu zákazu konzumace 
alkoholu, platnosti dokladů, odpovídajícího 
stavu zbraní a dokladů o pojištění. V říjnu 
pokračují polní práce. Po sklizni kukuřice 
na siláž, brambor, slunečnice a sóji je 
prováděná orba a setí tritikále a ozimé pše-
nice. Zaseté plochy postupně vzcházejí. Na 
založené porosty jsou aplikovány herbicidy 
proti chundelce metlici a dalším ozimým 
plevelům. Ozimé obilniny letos vzcházejí 
díky suché půdě velmi pozvolna. Mnoho 
strnišť bylo po sklizni ošetřeno „totálními“ 
herbicidy na bázi glyphosátu, které nene-
chají na poli jedinou živou rostlinu. Zvěř je 
i tímto faktem nucena stahovat se na vzešlé 
ozimy a na okraje silnic a železnic. Tam 
je potravy dostatek, hrozí však poškození 
zemědělských plodin či komplikace řidičům. 
Proto by řidiči měli dbát na dodržování 
přiměřené rychlosti.

Ing. Jiří Šilha, jiri.silha@centrum.cz
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Společná tisková zpráva  
Agentury ochrany přírody a krajiny  
a společnosti Kinský dal Borgo, a.s.

	 Dohoda,	 kterou	16.8.2013	slavnostně	
podepsali	zástupci	společnosti	Kinský dal 
Borgo, a.s., a Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR, znamenázásadní posun 
v	péči	 o	 chráněná	území.	Ujednání,	 které	
bylo	uzavřeno	na	devět	 let,	 určuje,	 jak	by	
měl	 majitel	 pozemků	 -	 společnost	 Kinský	
dal	Borgo	-	hospodařit,	aby	byly	zohledně-
ny	zájmy	ochrany	přírody	a	zároveň	stano-
ví,	 jaká	náhrada	za	omezení	hospodaření	
mu	naleží	[1].	
 „Chceme, aby takových dohod bylo 
co nejvíce, protože dávají jistotu oběma 
stranám - majitel pozemku má přesně 
stanoveno, co má dělat a zároveň ví, jakou 
dostane kompenzaci za to, že hospodaří 
šetrně. Ochrana přírody má záruku, že 
se potřebná péče o území nebude měnit. 
Pravidla jsou stanovena dlouhodobě, není 
nutné vyjednávat každý rok. Budeme pro-
stě postupovat ruku v ruce,“	 vysvětluje	
František	 Pelc,	 ředitel	 Agentury	 ochrany	
přírody	a	krajiny	ČR.
 „Jsme přesvědčeni, že dosavadní 
péče o daná území byla prováděna způ-

sobem, který umožnil samotnou existenci 
vzácných druhů rostlin a živočichů. Rádi 
bychom v tom i nadále pokračovali. K tomu 
však potřebujeme vědět, jakou přesnou 
péči tyto druhy potřebují a současně tato 
péče nesmí být pro nás ztrátová. Proto 
se domníváme, že dnes podepisovaná 
dohoda je určitě krok správným směrem,“ 
konstatuje	 Francesco	 Kinsky	 dal	 Borgo,	
člen	představenstva	společnosti	Kinský	dal	
Borgo, a.s.
	 Dohoda	 například	 stanoví,	 kolik	 stro-
mů	nebude	v	 lese	při	 těžbě	skáceno	a	že	
namísto	traktoru	bude	při	přibližování	dřeva	
využívána	 lanovka,	 určuje,	 že	 na	 kterých	
místech budou nad zákonnou povinnost 
vysazovány	jedle,	duby,	habry	a	buky,	spe-
cifikuje,	jak	často	je	třeba	kosit	louky	a	jak	
chránit	netopýry.	Za	tyto	kroky	pak	majiteli	
pozemků	náleží	kompenzace.	
	 Dohoda	je	výsledkem	společného	úsilí	
Evropské	 organizace	 vlastníků	 půdy	 [2],	
společnosti	 Kinský	 dal	 Borgo,	 a.s.	 [3],	
Agentury	 ochrany	 přírody	 a	 krajiny	 ČR	

(AOPK	ČR)	[4]	a	Sdružení	vlastníků	obec-
ních	a	soukromých	lesů	v	ČR	(SVOL)	[5].
 „Vítáme, že na podobném principu 
bude AOPK ČR připravovat další dohody 
s vlastníky pozemků v chráněných úze-
mích. Pouze aktivní komunikace s vlast-
níky půdy a jejich pozitivní motivace může 
zajistit zachování a zlepšení stavu chrá-
něných území,“	 dodává	František	Kučera,	
předseda	 Sdružení	 vlastníků	 obecních	
a	soukromých	lesů.	
 „Vlastníci půdy a hospodáři tvoří 
nezbytný a důležitý článek v péči o krajinu. 
Je proto třeba podporovat takové způsoby 
hospodaření, které jsou k přírodě šetrné 
a zároveň ekonomicky výhodné. Opravdu 
zodpovědná péče o krajinu má totiž tři 
rozměry - ekologický, ekonomický a soci-
ální. A právě uzavíraná dohoda je pomáhá 

naplňovat,“	 uzavírá	 Francesco	 Kinsky	 dal	
Borgo,	 který	 je	 i	 představitelem	 Evropské	
organizace	vlastníků	půdy.	

Poznámky:
[1]		Dohoda	 se	 týká	 pozemků	 společnos-

ti	 Kinský	 dal	 Borgo,	 a.s.,	 které	 leží	
v chráněné krajinné oblasti Český ráj, 
přírodní	 rezervaci	 a	 evropsky	 význam-
né	 lokalitě	 Údolí Plakánek, evropsky 
významné	 lokalitě	 Podtrosecká údolí 
a	 evropsky	 významné	 lokalitě	 Kost. 
Vyplácení	 náhrad	 za	 ztížení	 zeměděl-
ského	a	lesnického	hospodaření	se	řídí	
§	58	zákona	č.	114/1992	Sb.,	o	ochraně	
přírody	 a	 krajiny	 ČR,	 a	 vyhláškou	 č.	
335/2006	Sb.	Příspěvek	na	péči	o	chrá-
něné	území	(například	na	kosení	luk)	je	
určen	§	69	zákona	č.	114/1992	Sb.	

[2]	www.elo.org	
[3]	www.kinsky-dal-borgo.cz	
[4]	www.nature.cz
[5]	www.svol.cz
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podpis dohody na hradě Kost, vlevo podepisuje Francesco 
Kinsky dal Borgo, vedle něj stojí Ing. Jiří Žabka (ředitel lesního hospo-
dářství Kinských dal Borgo) a vpravo Ing. Jan Mocek (vedoucí správy 
CHKO Český ráj), který podpisuje dohodu na snímku vpravo

ZÁŘÍ a ŘÍJEN

v Českém ráji spoleČně
Majitelé pozemků a ochrana přírody budou postupovat


