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Vážení hosté, vážení myslivci, 
        
 
       Končí nám myslivecký rok 2013 a z tohoto důvodu mě náleží povinnost shrnout naše 
myslivecké hospodaření za tento uplynulý rok. Předkládám vám zprávu jak o lovu za 
uplynulý rok, tak táké zprávu o stavu zvěře v naší honitbě, a v neposlední řadě také to, jak 
bychom chtěli hospodařit se zvěří v naší honitbě v roce 2014. Vzhledm k tomu, že naše 
myslivecká společnost má uzavřenou smlouvu s honebním společenstvem  na dalších dest 
let, proto i plánování chovu zvěře v naší honitbě by se mělo zaměřit na dlouhodobější plán 
hospodaření se zvěří. Vzhledem ke stále se snižujícím stavům drobné zvěře v honitbě, ať už 
za tím můžeme hledat důvody jakékoliv, je jasné, že musíme v příštích letech vynaložit více 
úsilí a péče tuto mizející zvěř zachránit. Máme ideální možnost využití evropských dotací 
ke znovuzazvěření honitby zajícem, kdy dotace na jednoho zajíce činí 1500Kč a pořizovací 
hodnota jednoho kusu se pohybuje od 2000-2500Kč. Asi bychom byli poměrně dosti 
bláhoví si myslet, že se stavy drobné zvěře zvýší samy od sebe, a proto bychom této 
možnosti měli určitě využít a zajíce, alespoň k oživení krve, v honitbě vypustit. U bažantí 
zvěře je stav již dlouhodobě více než špatný, ale vzhledem k rekultivacím větrolamů a 
výsadbě remízů v honitbě věřím, že se s naším nemalým přispěním podaří tuto krásnou zvěř 
zachránit. Je mi jasné, že budeme muset začít intenzivně tlumit škodnou, jinak můžeme 
vypouštět co chceme a výsledky nám sklidí ona. Bohužel si musíme uvědomit, že největší 
škodnou pro drobnou zvěř je jezvěř černá, která má podle mého názoru na svědomí až 60% 
úbytku této zvěře. V kombinaci s velkoplošným hospodařením se dostáváme k číslům, která 
nejsou vůbec povzbudivá. Proto nám nebude zbývat nic jiného, než se na lov černé zvěře v 
polních kulturách více zaměřit a tuto intenzivně lovit. Vzhledem ke stavu lesa a nedostatku 
krytiny  a houštin, jsou momentální ochrana a chov černé zvěře v naší honitbě 
bezpředmětné. Výmluvnými čísly bychom mohli shrnnout i způsobené škody na polních 
kulturách, které nám sice zatím nikdo nevykázal, ale je to jenom otázkou času, než 
zemědělcům dojdou  trpělivost a peníze. 
   Nejvíce zastoupenou zvěří je u nás zvěř dančí. Je mi jasné, že na vyšším stavu této zvěře u 
nás se podílí hlavně zvěř holá a mladá a že vlivem nedostatku krytiny v našem lese dochází 
k intenzivní difundaci daňků a to především v zimních a jarních měsících, kdy se nám jich, 
doufám si tvrdit, minimálně polovina nevrátí, protože už visí někde na stěně a nebo na půdě. 
Jedním z ukazatelů byla loňská říje, která byla sice abnormálně teplá a pro říji nevhodná, 
přesto si ale myslím, že daňků bylo u nás o něco méně než jindy. Myslím si, že to bylo 
způsobeno i lovem holé zvěře před říjí a v období říje. Navíc v loňském roce se poměrně 
výrazně podepsal na lovu spárkaté zvěře semenný rok dubů a buků, kdy se dančí moc 
neukazovala na krmelištích a přes den byla vidět pouze holá, takže udělat si skutečný 
přehled o stavu dančí zvěře v honitbě bylo dosti problematické. Dalším faktorem je i 
intenzivnější odlov u našich sousedů, kteří loví víc a víc této zvěře a ani se vlastně 
nedozvíme, kolik jich vlastně bylo. Je jasné, že my si zvěř z lesa vytláčíme naším pohybem 
a lovem, a proto jsem se rozhodl. Že holou dančí zvěř zahájíme až do konce října ve všech 
lokalitách v lese a její lov se omezí do této doby jen na pole pod lesem v lokalitě čtvrtě a 



Sůdeniska. 
    U srnčí zvěře pozorujeme konstantní stav jejich počtů i kvality, proto se chovem této 
zvěře budeme i nadále věnovat tak, jako doposud. Další zvěří v naší honitbě se ukazuje 
poměrně stabilněji i zvěř muflonní, která dosahuje u nás výborných výsledků a proto by asi 
nebylo špatné se s našimi sousedy domluvit na jakémsi řízeném lovu této zvěře a né jenom 
ulovit co nám vyleze, tak jak by si to přálo CHKO. 
            V loňském roce jsme splnili a mírně překročili plán lovu dančí zvěře, který byl 12 
daňků, 12 daněl a 7 dančat. Abychom se přiblížili kmenovým stavům dančí zvěře, tak se 
odlov nakonec provedl v celkové výši 61ks dančí zvěře a to v poměru 15 daňků, 24 daněl a 
22 dančat. Z těchto patnácti daňků byl pouze jeden starší sedmi let a dva ohodnoceni na  
chovatelské přehlídce červeným bodem. Dva daňci dosáhli na medajle a to na stříbrnou a 
bronzovou. 
      Naší další nejpočetnější zvěří je zvěř srnčí, u ktré jsme měli plán odlovu 13 srnců, 13 srn 
a 10 srnčat. U srnčí zvěře se nám již dlouhodobě daří udržet její chov v takové kvalitě, jaký 
se domnívám, že vzhledem k bonitaci naší honitby udržet lze. Bohužel se nám nepodařilo v 
letošní zimě spárkatou léčit proti střečkovitosti, protože tato nebrala krmivo z krmících 
zařízení, kde by se nám tím pádem léčivo asi jen pokazilo a k ničemu by to nevedlo. Lov 
srnců v I.v.tř. se nám moc nepovedl, protože byli uloveni i dva mladí roční srnci s nadějným 
parožím. Proto na vás všechny apeluji, aby jste se naučili zvěř rozpoznávat a nehodnotit ji 
jen podle paroží, ale také přihlížet i k jejímu věku, abychom si ty nejnadějnější srnce 
neodlovili už v prvním roku jejich života. Celkový odlov srnčí zvěře jsme vzhledem k 
početním stavům nenavyšovali a tudíž konečný odlov srnčí zvěře za rok 2013 byl 13 srnců, 
13 srn a 10 srnčat. U této zvěře budeme v chovu pokračovat touto cestou i nadále. 
       U zvěře černé se nám opět potvrzuje, že vzhledem ke stavu lesních kultur se tato stává v 
naší honitbě zvěří sezóní, kdy odlov na poli a v zemědělských kulturách je stěžejním pro 
počet námi ulovené zvěře černé. Vzhledem k hospodaření v lese řízené desetiletým plánem 
těžby a omezenou druhovou výsadbou lesních kultur, jsem velmi rád, že se nám přesto 
podařilo v loňském roce ulovit 32 ks čené zvěře a to v počtu 20 lončáků a 12 selat. Lovem 
černé zvěře v polních kulturách by se ale měli i ostatní myslivci a ne jenom jedni a ti samí. 
       Mufloní zvěř se u nás v roce 2013 trošku zabydlela, protože se podařilo ulovit 2 
muflony, 2 muflonky a 2 muflončata. Mufloní zvěř je ale v posledních letech doslova 
pronásledována myslivci v celém okolí Studeného vrchu a přilehlých lokalitách, proto si 
myslím, že bychom měli v chovu této krásné zvěře , jak už jsem se zmínil dříve, pokračovat 
trochu zodpovědněji. 
      U zvěře drobné je počet jejích stavů i nadále velmi nízký. Ulovili jsme 4 zajíce jako 
ceny do tomboly na zvěřinové hody v lesních lokalitách a polní části naší honitby zůstaly 
zahájeny. 
         Chtěl bych Vám všem nakonec poděkovat za péči o zvěř v loňském roce a doufám, že 
myslivost v Suché Lozi bude i nadále na vysoké úrovni. Nesmíme hlavně zapomínat na to, 
že si zvěř i přírodu půjčujeme od našich dětí, které mají právo na to, abychom jim nevzali i 
poslední bohatství naší krajiny a tím je naše zvěř a příroda.. 
 
       Děkuji za pozornost a přeji na dnešní výroční schůzi hodně pěkné zábavy, dobrou chuť 
a provolávám „Myslivosti a lovu Zdar!“ 
 
 
                                                                   Jiří Gregovský, hospodář MS Březina Suchá Loz 


