VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ HS HT SLABČICE
ZA ROK 2019
Vážené dámy, páni, členové honebního společenstva
Byl ukončen hospodářský rok 2019 a tak Vám předkládáme k zhodnocení hospodaření tohoto
roku. Jako již v předchozích rocích jsme si již zvykly na rychlý a suchý nástup jara což paradoxně mělo
naopak vliv na líhnutí a kladení mláďat, měl pozitivní vliv na přírůstky zvěře. Drobná zvěř jako už
mnoho let zpět se z divoké populace neloví, pro zachování, případně zvýšení jejich kmenových stavů.
Populace srnčí zvěře je ve velmi dobré kondici, zřejmě díky mírným zimám, kdy v podstatě nedojde k
potravnímu strádání. Černá zvěř - prase divoké, je tak jak v celorepublikovém trendu i u nás na
mírném vzestupu.

Myslivecký rok začíná měsícem březnem, kdy probíhá nařízené celostátní sčítání zvěře v
honitbách. V honitbě HS Slabčice jsme došli k závěru, že máme tyto kmenové stavy:

Zvěř srnčí
__________________________________________________________________________________
Stavy srnčí zvěře jsou stále velmi dobré. V roce 2019 jsme proto naplánovali vyšší odlov,
abychom vyhověli majitelům honebních pozemků, kterým srnčí zvěř způsobuje škody okusem
stromků a spásáním hospodářských plodin.

Během roku pak bylo nalezeno 12ks uhynulých srnčat, toto číslo přičítáme ne zcela optimální
koordinaci se ZD při senosečích v tomto roce. K vyhánění zvěře z pozemků určených k seči, v řadě
případů tím docházelo až pozdě. Další zvěř skončila pod koly motorových vozidel na místních
komunikacích. Takže s odlovem a výše uvedenými ztrátami se plán lovu srnců povedl splnit, horší už
to bylo se srnami a srnčaty.

Zajíc polní
__________________________________________________________________________________
Sčítaný stav zaječí zvěře byl 9ks. I přes očekávaný přírůstek při koeficientu 0,4, což je 5.ks,
jsme lov této zvěře neprováděli, tak jak řadu let zpět.
Zajíc má mnoho nepřátel. Vedle zvěře myslivosti škodící se na stavech zajíců podepisuje i
chemie, mechanizace v zemědělství a v neposlední řadě také nemoci. Hlavně kokcidióza, která se
projevuje zvýšeným úhynem v jarních a pak podzimních měsících po žních. Rovněž Brucelóza se
negativně podepisuje na nedostatku reprodukce. Také ztráty na pozemních komunikacích nejsou
malé.

Z těchto všech důvodů, jsme se rozhodli na „Hůrkách“ vybudovat malou vypouštěcí obůrku
pro zajíce z umělých chovů, které zanesením nové krve by měli pomoci ozdravit a zvýšit stavy této
zvěře. Bohužel se ale v sousední honitbě objevila Brucelóza a tak jsme kroky k vypouštění pozastavili.

Divoký králík
__________________________________________________________________________________
Je tomu již několik let, co jsme začali s umělým odchovem divokého králíka a jeho následným
navracením do naší honitby. Ten, kdo se podívá do honitby v pozdním podvečeru může mít štěstí a
tyto hopkající ušáky může zahlédnout. Jsou velmi ostražití a rychlí.

Bažant
__________________________________________________________________________________
Bažanti u nás mají optimální přírodní podmínky. Jarní sčítání postupně ukazuje, že stavy
bažantů se pomalu zvyšují. Bažanti se začínají ukazovat i tam, kde je v nedávné minulosti již vidět
nebylo. Při jarním sčítání bylo napočítáno nejvíce bažantů za posledních 8 let.
V plánu lovu jsme i nadále tuto divokou populaci ušetřili pro její další rozšíření, nebo alespoň
udržení.
Pro hony a získání finančních prostředků pro honební společenstvo a vlastníky honebních
pozemků, jsme postavili voliéru pro umělý chov této zvěře. Tyto vypouštíme do volné přírody v době
honů. Víme, že to není ideální, ale díky tomu se nám daří plnit závazky vůči vám členům HS a rovněž
jsme schopni bohatě naplnit tombolu na myslivecké zábavě.
Naší snahou je dostat zpět do přírody českého bažanta bez-obojkového, který dříve býval v
našich zeměpisných šířkách hojným druhem. Postupným prokřížením různých zeměpisných ras
bažanta (z důvodu vyšší tělesné hmotnosti, ranné snůšce) došlo prakticky k likvidaci genofondu bezobojkového bažanta – českého. Tento byl velmi dobře adaptován na místní podmínky a dovedl
přežívat i v drsnějších klimatických oblastech. Snažíme se do honitby dostat zpět bažanta, který bude
schopen nejen přežít, ale úspěšně se zapojí do reprodukčního procesu. Způsob, jak toho dosáhnout je
znám a ověřily ho desítky let myslivecké praxe. Jedná se o odchov bažantích kuřat pod adoptivními
matkami – kvočnami domácích slepic. Staří myslivci tímto způsobem líhli a odchovávali stovky

bažantích kuřat – především z vajec zachráněných při sklizni píce, a to i v době bohatě zazvěřených
honiteb, kdy by se nám to zdálo být nyní téměř zbytečné.
V současné době máme k dispozici genetický materiál ve formě dvou chovných hejnek. V naší
oblasti se tento druh bažanta nikde nedochoval. Největší problém pro nás ale představuje zajistit
dostatečný počet vhodných kvočen. Ne každá bažantí kuřata přijme. Velká kvočna může vodit 20 – 25
bažantích kuřat a má pro jejich výchovu nesmírný význam. Poskytne malým bažantům to, co jim
člověk nikdy dát nemůže. Vypěstuje v nich mateřský pud a řadu podmíněných reflexů, které jsou
nezbytné pro přežití ve volné přírodě.
Celá tato práce a chov se dá ale praktikovat jen tam, kde se najdou takoví lidé, kteří jsou
ochotni věnovat této práci víc než splnění členské povinnosti.

Divoká kachna
__________________________________________________________________________________
V tomto roce jsme zkusili umělý chov divokých kachen. Jelikož v našich podmínkách se
nenachází větší vodní plocha vhodná k intenzivnímu chovu, udělali jsme tuto zkoušku.
Nejdříve nám toto padesátihlavé hejnko probrala vydra, ale po-té se následný chov zdařil.
Odchovaná zvěř po uskutečněném lovu sloužila také pro zpestření bohaté tomboly. Její další chov
jsme pro následující rok pozastavili z důvodu značné pracnosti ve srovnání k výsledku na ne ideální
vodní ploše.

Koroptev
__________________________________________________________________________________
Bohužel tato u nás dříve hojná zvěř zcela vymizela. Jen na krátko jsme jí zahlédli, ale opět je
pryč. I tuto zvěř bychom výhledově rádi k nám navrátili. Doufejme, že najdeme dostatek nadšenců,
kteří by návrat této zvěře dokázali realizovat a podpořit.

Zvěř myslivosti škodící

__________________________________________________________________________________
K tlumení zvěře myslivosti škodící máme v honitbě dva nové kovové sklopce v majetku
honebního společenstva a chystáme se koupit další. Rovněž provádíme redukci této zvěře lovem.

Počty jsou menší než v uplynulých letech. Tato zvířata žijí velice skrytým životem a mnohdy
nemáme ani tušení, že se v honitbě vyskytuje a kde. Způsobují ale značné škody, především na mladé
zvěři.
Tlumením zvěře myslivosti škodící by se měli věnovat všichni myslivci s maximálním
nasazením. Je to totiž jeden ze způsobů, kterým můžeme snížit ztráty na lovné drobné zvěři a naopak
umožnit její rozšíření či návrat.

Myslivecká zařízení v honitbě

__________________________________________________________________________________
Všichni myslivci mají ve svěřených úsecích krmná zařízení. Krmelce, zásypy, slaniska a také
zařízení sloužící k pozorování zvěře, lovu zvěře a tlumení zvěře myslivosti škodící – posedy, sedačky a
kazatelny, které stavějí a musí udržovat v provozuschopném stavu. Do krmných zařízení zakládají v
době strádání krmivo.
Všechna nově stavěná zařízení se musí stavět bez zásahu do okolních stromů.
V honitbě chceme budovat myslivecká políčka. Tato políčka se nesklízí, osévají se ovsem, pohankou,
kapustou a jinou atraktivní směsí. Na některých plochách je žádoucí zasadit i topinambury. Všechna
tato políčka mají nesmírný význam hlavně po žních a v době strádání v zimním období. Poskytují zvěři
nejen bohatou potravní nabídku, ale také potřebný kryt. Největší problém ale je najít vhodné

pozemky a zejména sehnat souhlas vlastníka takového pozemku. Případnou nabídku k obdělání a
použití pro tento účel rádi přijmeme.

Kynologie
__________________________________________________________________________________
Počet lovecky upotřebitelných psů je mezi našimi členy v dostatečném množství. Psi během
celého roku vykonají mnoho záslužné práce. Jednak při záchraně zvěře při senoseči, ale také při
tlumení zvěře myslivosti škodící. Jsou nepostradatelnými pomocníky při dohledávce a dosledu
poraněné nebo postřelené zvěře a určitá plemena jsou nenahraditelná při lovu zvěře černé.
Velmi dobře spolupracujeme s chovatelskou stanicí a klubem chovatelů loveckých psů - „Viribus“ z
Borovan.
Každoročně se v naší honitbě konají také zkoušky psů z lovecké upotřebitelnosti.

Naši členové HS
__________________________________________________________________________________
Jsou však mezi námi - členy HS i „kamarádi“, kteří svým jednáním a konání přináší v samém důsledku
škody nejen samotným myslivcům, ale zejména finanční ztrátu vám všem členům HS Slabčice, neboť

takové kazatelny také něco stojí a ne málo a ne jen náš čas. Tak jim můžete všichni poděkovat.
Ostatně řada z vás jim dává i své hlasy, čímž a díky těmto vašim hlasům kromě jiného od roku 2013
permanentně blokují schválení finančního hospodaření, tak blokují i možnost výplaty vašich peněz,
které se stále soustřeďují na účtu HS a patří k výplatě vám! Jak vidíte moc si tak sobě nepomáháte.

Takto jich poničili 7

Finanční hospodaření
__________________________________________________________________________________
Svou mysliveckou činností se nám podařilo v roce 2019 získat nemalé finanční prostředky, na
provozování myslivosti jsme i díky našim „kamarádům“ investovali více než jsme chtěli a vám členům
i snížili celkový zisk, který je i tak velmi pěkný.
celkový příjem - 160.291,- Kč - celkový výdej - 81.810 Kč -

celkový zisk - 78.481,- Kč

Vážené dámy a pánové, členové HS Slabčice
Chtěli bychom jménem výboru honebního společenstva Slabčice i jménem všech činných
myslivců poděkovat členům honebního společenstva Slabčice za trpělivost a podporu. Především ZD
Nemějice za trvalou výbornou a obecnímu úřadu Slabčice za současnou spolupráci a pomoc při plnění
našich úkolů a řešení problémů.
Poděkování patří také myslivcům vykonávajícím právo myslivosti v honitbě, za to že se snaží podle
svých možností a schopností, aby výsledky hospodaření byly co nejlepší.
Všem příznivcům a jejich rodinám bychom rádi popřáli mnoho osobní i rodinné pohody.

Výbor HS Slabčice - Myslivosti zdar!

