
Pro zvěř nastává období nouze, 
myslivci jsou povinni pomoci 

zajistit zvěři potravu. Vzhledem k sou-
časnému dostatku krmiv, snadnosti 
dopravy, zvěři nevyhovujícím stavu 
současné kulturní krajiny a rozdílnosti 
hospodářských zájmů člověka v kraji-
ně je pomoc myslivců nejenom morální 
a legislativní povinností, ale i nutností. 
Díky plošné likvidaci živočišné výroby 
je krmiv dostatek, ceny jsou vysoké, 
ale přesto je nutno klást důraz na 
kvalitu, v žádném případě nelze při-
pustit nákup zaplísněných krmiv i za 
sebevýhodnější cenu. Zaplísněné krmi-
vo zvěři neprospěje a může mu způ-
sobit vážné zdravotní komplikace či 
smrt. 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 předkládají 

zvěři. Díky teplému říjnu časně seté 
ozimé obiloviny a řepka poskytují zvěři 
dostatek čerstvé pastvy, obsahují však 
velmi málo vlákniny, což způsobuje 
zažívací problémy. Srnčí zvěř se sdru-
žila do zimních tlup a stává se více 
viditelnou, což není projevem přemno-
žení zvěře, jak se naivně domnívají 
ekologičtí aktivisté. Jedná se o při-
rozené chování srnčí zvěře, které má 
za cíl zvýšit pravděpodobnost přežití 
zimního období a funguje jako obrana 
před predátory. Početní stavy divokých 
prasat jsou vysoké, a proto je nutno 
zintensivnit lov selat a lončáků zejmé-
na při individuálním lovu a následně 
i při naháňkách, jinak hrozí škody na 
zemědělských a lesních kulturách. 
Černá zvěř po sklizni kukuřice 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 udá-

lostí. 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. 
 Roste tlak proti záboru kvalitní 
orné půdy na stavby a trvalé oploco-
vání pastvin. Je paradoxní, že často 
pastviny v režimu ekologického země-
dělství 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 antiekologic-
ké, a přitom v rámci státních dota-
cí jsou na ně pobírány tučné dotace 
právě na ekologičtější přístup uživatelů 
pozemků. Na polích zemědělci provádí 
podzimní orbu a aplikaci statkových 
hnojiv. Vzcházejí pozdě seté pšenice. 
Kombajny sklízí poslední plochy kuku-
řice na zrno a cukrovky. Myslivci uctí 
svátek Sv. Huberta - patrona českých 
myslivců a při té příležitosti jsou pořá-
dány Svatohubertské mše, koncerty 
lovecké hudby a další kulturní akce. 
K lovu patří dodržování tradic, nikoliv 
alkohol, protože ten se již mnohokrát 
nevyplatil. Myslivci při prokázání kon-
zumace v průběhu lovu hrozí konec 
jeho lovecké činnosti, což je velmi 
tvrdá, nicméně účinná sankce. Velmi 
pozitivně lze hodnotit činnost médií, 
která informují o všech případech 
zranění a dalších prohřešcích, a tím 
vytváří tlak na zvýšení bezpečnosti při 
individuálním lovu zvěře i na honech.
 Ing. Jiří Šilha, jiri.silha@centrum.cz

listopad a prosinec

	 Řád	 svatého	 Huberta,	 jako	 každo-
ročně,	 i	 letos	 uspořádal	 za	 slunného	
počasí	 v	 areálu	 zámku	 Karlova	 Koruna,	
který	 se	 svolením	 propůjčil	 rod	 Kinský	
dal	 Borllo,	 v	 sobotu	 dne	 5.	 října	 jubilejní	
20.	 Svatohubertskou	 slavnost.	 Program	
slavnosti	začal	v	10	hodin	průvodem	členů	
Řádu	svatého	Huberta,	jejich	hostů	a	účin-
kujících	od	spodní	brány	směrem	k	zámku.	
V	10.30	hodin	začala	na	hlavním	pódiu	pod	
širým	 nebem	 svatohubertská	 mše	 svalá,	
celebrovaná	 světícím	 biskupem	 praž-
ským	 Mons.	 Karlem	 Herbstem	 za	
účasti	 pozvaných	 světských	 rytíř-
ských	 řádů,	 ale	 i	 řádů	hospitálních	
a	 nadačních.	 Z	 Poska	 přijal	 účast	
Řád	 rytířů	Zlatého	 jelena,	který	byl	
založen	 o	 12	 roků	 dříve	 než	 náš	
Řád.	 Byli	 přítomni	 i	 zástupci	 Řádu	
černým	 myslivců	 pobeskydských	
a	 z	 Belgie	 dva	 zástupci	 Řádu	 sv.	
Huberta	 se	 Saint	 Hubert.	 Z	 ostat-
nich	řádů	přijali	účast	CIRIACI	a	Řád	sva-
tého	Václava,	v	čele	s	velmistrem	Milanem	
Rýdlem	z	Čápovky.
	 Oficiální	zahájení	proběhlo	po	odzvo-
nění	poledne	na	hlavním	pódiu,	kdy	před-
nesl	 i	 příhovory	 k	 zúčastněným	 velmistr	
našeho	Řádu,	 Jan	 František	 Votava	 (foto 
vpravo  nahoře),	 a	 zástupci	 samospráv	
krajů	 Královéhradeckého	 a	 Pardubického	
a	města	Chlumec	nad	Cidlinou.	Vystoupila	
i	mistopředsedkyně	Parlamentu	ČR.
	 Po	 skvělém	 rautu	 se	 již	 rozběhl	 na	
více	 místech	 program	 s	 tradiční	 náplní,	
obohacený	o	další	 atrakce	a	představení.	
Vedle	soutěží	o	ceny	v	poznávání	přírody	
a	přírodnin	„S	Hubertem	do	lesa“	(foto dole) 

se	představilo	divadlo	pro	děti	 „V	pytli“,	 tři	
věkové	 kategorie	 mažoretek	 z	 Olešnice	
a	 výborné	 kapely	 z	 mikroregionu	 jako	
„Řemen“	a	 „Michal	David	 revival“.	Ukázky	
výcviku	a	výchovy	loveckých	dravců	spolu	
s	 kynology	 byly	 již	 tradiční.	 Proběhl	 i	 X. 
ročník soutěže juniorských vábníků 
o pohár ŘsH.	 Patnáct	mladých	mužů	 ze	
třech	 škol	 a	 jeden	 nestudující	 svedli	 také	
souboj	 v	 pěti	 disciplinách	 o	 hlavni	 cenu,	
kterou	byla	opakovací	kulovnice	z	holické	
zbrojovky	 (foto  níže).	 Tuto	 cenu	 a	 první	

místo	obsadil	po	dvou	„rozstřelech“	Marek	
Peikr	z	České	lesnické	akademie	Trutnov.		
Druhý	 skončil	 Jindřich	 Posselt	 a	 třetí	 Jan	
Stuchlík,	oba	z	ČLA	Trutnov.
	 Nechyběly	 stánky	 s	 občerstvením,	
řemeslnickými	výrobky	ani	obrázky	s	mysli-
veckou	tématikou.	Klub	přátel	ŘsH	uspořá-
dal	výstavu	dětských	prací	na	téma	příroda.	
Skvěle	zahrál	na	parforsní	 roh	Mgr.	Josef	
Brázda	(foto vpravo dole) a	zazpíval	muž-
ský	 pěvecký	 sbor	 Řádu	 svatého	 Huberta	
ze	Zábřehu	a	ženský	sbor	„Carmen“.	Před	
ohňostrojem	 na	 téma	 „Osud“	 vystoupily	
mažoretky	se	světelnými	kužely	a	zhléd-
li	 jsme	 ohňové	 vystoupeni	 s	 „živým“	
ohněm.	 Skvělý	 patnáctiminutový	 ohňo-
stroj	 byl	 úžasným	 zakončením	 celého	
dne,	 tentokrát	odpálený	ze	spodní	části	
parku,	takže	diváci	si	mohli	v	otevřeném	
prostoru	plně	vychutnat	krásu	barevných	
petard	a	střel	na	noční	obloze.

Napsal: ing. František Josef FROLA 
z Lipova - EOSH

v areálu zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou
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20. svatohubertská slavnost
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