
 
Myslivost rozhodně není pouze o lovu.  

 

   Naopak, především je o pomoci zvěři v době nouze a o její ochraně. Myslivost je 

zájmovou činností. Najděte skupinu lidí, jako jsou myslivci nebo ochránci přírody, 

kteří ve svém volném čase, za své peníze dělají něco pro druhé, aniž z toho sami 

mají nějaký hmotný užitek. V řadách myslivců jsou lidé, které spojuje vztah k přírodě 

a ke zvěři. Je to spousta práce a péče. Za to, že mohou chodit do honitby, aby mohli 

přikrmovat, zaplatí mnohdy velké finanční prostředky, protože jadrné, dužnaté a 

objemové krmivo si nakupují za své. A za to se jim na podzim dostane té pocty, že 

mohou něco ulovit. Mohou. Nemusí. 

   Člověk z přírody odstranil původní predátory a teď je na něm, aby plnil jejich funkci. 

Aby v přírodě udržoval rovnováhu, únosné počty zvěře, které nemají, vyjma člověka, 

přirozených nepřátel. Myslivost není hlavně lov. Myslivost je soubor činností lidí, kteří 

soucítí s přírodou a se zvěří. Kteří ji chrání a starají se o ni. Lov tvoří velmi malé 

procento z celkové celoroční myslivecké činnosti. Myslivcům jde o chov a ochranu 

zvěře a ne jen o lov, a to je velmi pozitivní. 

 
  Leden by měl být především měsícem péče o zvěř. Dbáme na to, aby spárkatá zvěř 
měla v krmelcích vždy dostatek čerstvého a kvalitního sena. Zvěři předkládáme 
jádro, avšak menší množství a pravidelně.  Dužnaté krmiva (krmnou řepu, cukrovku, 
mrkev, kapustu, jablka atd.) nabízíme v tomto období zvěři jen v takových 
množstvích, aby je byla schopná v krátké době zkonzumovat. Rovněž zkontrolujeme 
stav lizu ve slaniscích. Zajícům podáváme do krmelců seno a dužnatá krmiva. 
Otýpky sena můžeme zajícům rovněž vázat ke stromům či keřům. Při větší sněhové 
pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy). 
Bažantům smícháme v zásypech jadrná krmiva s plevami nebo pozadkem. 
Koroptvím sypeme jadrné krmivo do koroptvích bud nebo do jižně exponovaných 
křovisek, kde se zdržují. 
  V únoru přilétající první stěhovaví ptáci a prodlužující se den jsou jasnými příznaky 
konce zimy a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však v únoru ve 
většině honiteb ještě leží sníh a zvěř potřebuje naši ochranu a péči ještě víc než jiné 
měsíce. Proto je hlavní pracovní náplní myslivců péče o zvěř. Po dlouhé zimě má 
vyčerpány tukové zásoby energie, je v horší fyzické kondici, v těle samic probíhá 
intenzivní vývoj embryí. Spárkatá zvěř musí mít v únoru v krmelcích dostatek kvalitní 
a vyvážené potravy. Předejdeme tím poškozování lesních porostů. V níže 
položených honitbách začíná zvěř postupně přecházet na zelenou potravu. Proto 
zkontrolujeme a doplníme sůl do solníků a v rizikových lokalitách (ozimy, řepky u lesa 
atd.) nabídneme zvěři kvalitní seno. Intenzivní péči věnujme rovněž drobné zvěři. Při 
větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné 
stromy).  
  V  březnu končí zima a začíná jaro. Příroda se probouzí ze spánku, přilétají tažní 
ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a již se objevují první mláďata 
zvěře. Pochůzky honitbou využíváme ke zjištění početních stavů zvěře, všímáme si 
také jejího zdravotního stavu. Zvěř postupně přestává navštěvovat myslivecká 
zařízení. Z krmelců odstraníme pocuchané seno a přikrmujeme v menších 
dávkách kvalitním jadrným krmivem. Zvěř je po zimě vyčerpaná a my jí tak dodáme 
potřebnou energii a životně důležité látky. Zvěř přechází na zelenou potravu, proto 



kontrolujeme stav soli v solnících. V březnu zpravidla probíhá sčítání zvěře. Správný 
myslivecký hospodář ve spolupráci s  dalšími členy již v průběhu zimy sleduje stavy 
zvěře a těchto zkušeností a informací potom využije při sestavování sčítacího listu.  
  Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se 
postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s obecními úřady. Objevují se 
mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu 
nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Obecní úřad může dočasně omezit vstup do 
stanovené části honitby. Z mysliveckých zařízení odstraníme zbytky starého krmiva a 
provedeme jejich asanaci. Nezbytná je rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré 
desinfekční účinky má UV složka slunečního svitu, proto u menších zařízení postačí 
jejich přemístěný o několik metrů jinam. Nezapomínáme rovněž na asanaci vnadišť 
pro černou zvěř, na nichž se může nacházet větší množství znehodnoceného krmiva. 
Rozhodně není dobrou vizitkou uživatele honitby, když se v dubnu nachází v revíru 
hnijící a plesnivějící zbytky organické hmoty.  
  V květnu je důležité postarat se především o klid v honitbě. Spárkatá zvěř začíná 
klást mláďata, hnízdí bažanti, zajíci mají druhé vrhy. Při pochůzkách honitbou se 
věnujeme lovu predátorů (lišky obecné), myslivecký hospodář a myslivecká stráž 
také lovu toulavých koček a psů v souladu se zákonem o myslivosti. V květnu 
vznikají často škody na zvěři při kosení pícnin. Z vlastní iniciativy kontaktujeme 
zemědělské podniky a sami nabídneme pomoc při sečení. Použitím plašičů 
a procházením krytiny se psy se pokoušíme škody minimalizovat. 
  Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje velké 
množství mláďat.  Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či 
koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce 
vystavena predačnímu tlaku. Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a stráž ochrany 
přírody se v tomto období více než kdy jindy musí věnovat ochraně našeho 
národního bohatství. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém období. 
Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy 
myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídit zákaz 
vstupu do honitby nebo jejích částí. V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při 
kosení pícnin a travních porostů, které představují v daném období pro zvěř ideální 
krytové a klidové stávaniště. I když jsou vlastníci popřípadě nájemci honebních 
pozemků povinni s předstihem oznámit kosení pícnin, je velmi vhodné kontaktovat 
nájemce těchto pozemků a ve spolupráci s nimi učinit maximum opatření vedoucích k 
minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik typů plašičů – od zvukových, 
přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře. 
  Koncem července, a zejména pak v srpnu probíhá v naší zemědělské krajině 

sklizeň obilovin. Nejen zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi 

krátké doby radikálně změní jejich životní podmínky. Za koly kombajnů a dalších 

zemědělských strojů se jinak úživná krajina mění v poušť, v níž chybí základní životní 

podmínky – tedy klid, kryt a potrava. Čas žní je tak signálem k zahájení myslivecké 

péče o zvěř. Na zvěřních políčkách osejeme podzimní směsky, čímž přispějeme ke 

zvýšení úživnosti honitby. Na loukách sečeme otavu a věnujeme maximální 

pozornost jejímu kvalitnímu usušení a následnému uskladnění. Bažantům do zásypu 

předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady, obohacené o semena jiných rostlin 

nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předcházíme roztoulání bažantů po 

okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev). 

Při zajišťování krmivové základny využíváme spolupráce se zemědělskými podniky 



a zužitkujeme každou možnost pro zajištění dostatečného množství krmiva na zimu. 

Krmivo dobře uskladníme a zajistíme před znehodnocením hlodavci, hmyzími škůdci, 

plísněmi či vlhkostí. V zemědělské krajině je po sklizni kultur větší přehled, což nám 

umožní udělat si objektivnější obraz o stavu drobné zvěře v honitbě a případně po 

dohodě s držitelem honitby a orgánem státní správy myslivosti dříve vypracovaný 

plán upravit. 

V září začíná podzim. Zkracující se den a chladná rána předznamenávají začátek 

jelení říje, která přináší každoročně všem jelenářům nezapomenutelné zážitky. 

Začátek podzimu sebou přináší období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách 

zkontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře, případně zvážíme jejich přemístění 

či vybudování nových. V září se rozpadají hejnka bažantů a kohouti se toulají po 

krajině. Včasným přikrmováním zabráníme jejich rozptylu mimo honitbu. Spárkaté 

zvěři postupně začínáme předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob 

je základním předpokladem pro přečkání zimy. 

V říjnu dokončíme opravy a přemístění mysliveckých zařízení, které jsme nestihli 

udělat v předcházejících měsících. Spárkatou zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými 

krmivy, aby si vytvořila důležité tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do 

oborohů seno a založíme jej do krmelců. Postačí menší množství, aby se zbytečně 

neznehodnotilo, pokud jej zvěř ještě nebere. V solnících doplníme sůl. 

Zintenzívníme přikrmování drobné zvěře. Bažantům předkládáme krmivo nejen do 

zásypů, ale také volně v místech, kde se vyskytují a kde je chceme udržet. Z políček 

sklízíme okopaniny, které uskladníme ve sklepě či krechtu. Pokud se nám podaří 

sehnat pro zvěř atraktivní cukrovku, předkládejme ji v menším množství.  

  Je listopad, zima se blíží, proto se intenzivně věnujeme péči o zvěř. Spárkatou 
zvěř přikrmujeme jadrnými krmivy, která obsahují nejdůležitější stavební a 
energetické látky pro život zvěře. Předkládáme žaludy a kaštany, které spárkatá zvěř 
ráda vyhledává. Rovněž jsou velmi vhodná krmiva granulovaná, která obsahují 
vyvážený poměr živin, navíc jsou obohacená o vitamíny či minerální látky. Dužnatá 
krmiva (cukrovku, krmnou řepu, jablka či mrkev) nabídneme pravidelně a v menších 
množstvích. Podle počasí a množství sněhu přidáme do krmelců čerstvé seno a v 
solnících zkontrolujeme stav lizu. Bažantům do zásypů předkládáme plevy smíchané 
s jadrným krmivem, do zaječích krmelců seno a řepu. 

V prosinci je naší prvořadou povinností pečovat o zvěř v období nouze. Myslivecká 

zařízení navštěvujeme pravidelně, minimálně 1 - 2x v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít 

v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva. 

Jako nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období je doporučován oves a plody lesních 

dřevin (bukvice, žaludy, kaštany).  Dužnatá krmiva předkládáme zvěři v menším 

množství a pravidelně. Dbáme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy 

v zásypech či krmelcích. Zkontrolujme a doplňme stav lizu.  

Mělo by být naší morální povinností, abychom i zvěři v období Vánoc dopřáli klid. 

Určitě si to zaslouží. Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, 

stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních 

porostech.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 


