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Začíná červen. Měsíc, kdy 
nejbujněji roste vegetace, 
nastávají nejkratší noci  a v pří-
rodě se rodí mláďata. Právě v 
této době je na místě ochrana 
přírody. 

 Lenka Kopčáková

Její potřebnost  si myslivci  uvědo-
movali  již dříve  a historicky prv-
ní iniciativou v tomto smyslu byla v 
roce 1906 mezinárodní konvence o 
ochraně užitečného ptactva. 

Jednotná myslivecká organiza-
ce byla v Čechách založena před 93 
lety. V  roce 1959 byl červen vyhlá-
šen měsícem myslivosti a ochra-
ny přírody. Tradice trvá dodnes. O 
myslivosti na Žďársku si povídáme 
se Stanislavem Císařem. 

Od kolika let jste myslivcem a  
byl myslivcem i někdo z vaší rodi-
ny?

Já jsem myslivcem od svých 23 let 
a  myslivcem je i strýc a byl děda. S 
ním jsem již od  pěti let chodil do 
lesa a učil  mě  poznávat přírodu a 
život v ní.

Jakou zvěř zde na Žďársku 
můžeme zahlédnout?

Nejpočetnějším druhem na Vyso-
čině je srnčí zvěř. Na Žďársku z těch 
nejznámějších, které lze obhospoda-
řovat lovem,  se dá zahlédnout jelen 
lesní, daněk skvrnitý, mufl on, pra-
se divoké, jezevec lesní, liška obec-
ná, kuna lesní a skalní, zajíc polní, 
bažant obecný, kachna divoká, stra-
ka a vrána obecná. Pak druhy, které 
nelze lovit, např. vydra říční, havran 
polní, káně lesní, koroptev polní, soj-
ka obecná, výr velký, krkavec velký.

Je nějaký problém, s nímž se už 
léta potýkáte?

Jsou to bohužel  hodně nízké stavy 
drobné zvěře – zajíc a bažant. Ztrá-
ty jsou způsobeny především polní-
mi pracemi zemědělců, ztrátami na 
komunikacích a zemědělským hos-
podařením. Opačný problém je u 
prasat, kde se snažíme jejich počty 
snižovat.

Jak se my návštěvníci máme v 
červnu  chovat v lese?

V tomto kritickém období zvěř 
potřebuje klid v honitbě, protože  
klade mláďata a hnízdí ptactvo. Je 
nutné vysvětlovat laické veřejnosti, 
že bezohledné rušení živočichů, vol-
né pobíhání psů, či jiné aktivity jako  
čtyřkolkáři, cykloturistika apod. jsou 
v tomto  měsíci pro zvěř velmi nepří-
znivé. Ohroženy jsou nejvíce bez-
branná mláďata a jejich matky.  

Už od školních let nám bylo vště-
pováno, že na zdánlivě opuštěná 
mláďata nemáme sahat. Ulpěl by 
na nich lidský pach a matka by jej 
opustila. Řešíte někdy takový pro-
blém vzniklý bezohledností lidí? 

Ano, tohle bohužel řešíme každý 
rok. Laická veřejnost neví, že srn-
če se svou matkou chodí až od jede-
náctého dne po narození a zaječice 
krmí mláďata až v noci. Samice mlá-
dě nakrmí a zmizí, aby svou přítom-
ností nelákala pozornost predátorů a 

nevystavovala mládě nebezpečí.

Jak poznáme, že mládě není 
opuštěné?

Pokud srnče klidně leží, tak je vše 
v pořádku. Opuštěné srnče píská, 
zmateně pobíhá. Je slyšet hodně 
daleko.

Staral jste se z podobného  důvo-
du o opuštěné mládě? 

Ano staral jsem se já i mí přáte-
lé o opuštěná a přiotrávená mláďa-
ta. Odchov je velice složitý a hodně 
mláďat přes veškerou péči nepřežije, 
nebo je odsouzeno k doživotnímu 
zajetí.

Na silnicích dochází ke střetům 
se zvěří, také sklizně jsou pro ni 
kritické...

Myslivci eliminují ztráty na zvě-
ři u silnic pachovými ohradníky, při 
senosečích zase dávají na pole plašá-
ky a  prochází je se psy.

Jaký je vůbec úkol myslivce v pří-
rodě. Mnozí si myslí, že myslivec 
jen loví zvěř...

Úkolem myslivce je hlavně zvěř 
chránit, chovat, pečovat o ni - a i 
lovit. Lovem se odstraňuje zvěř 
nehodící se do dalšího chovu. Je 
to zvěř nemocná, zraněná, vývojo-
vě slabá, přestárlá a u trofejové zvě-
ře musí myslivec odhadnout, kdy je 
kus ve vrcholové formě. 

Lidé si často pletou pojem mysli-
vec, lesník a hajný. Je v tom nějaký 
rozdíl? 

Hajný je jedno z nejstarších ozna-
čení lesního personálu. V 60. letech 
20. stol. bylo označení hajný nahra-
zeno označením lesník. Lesník je 
odborník zabývající se prakticky les-
ním hospodářstvím a lesem. Mysli-
vec je osoba, která vykonává mysli-
vecké povolání např. jako bažantník, 
oborník a hospodaří se zvěří bez vaz-
by na povolání lesnické.

Myslivci mají v historii pres-
tiž, opěvuje je řada lidových pís-
niček... Platí dnes ještě stavov-
ská hrdost a  co čeká nováčky při 
jejich přijímání?

U většiny platí stavovská hrdost. 
Nováčci jsou po zkouškách z mysli-
vosti slavnostním ceremoniálem při-

jati mezi myslivce ve svých spolcích. 
Po ceremoniálu většinou musí vypít 
sklenici kozího mléka, kofoly, piva, 
rumu, zelené,  ale zvyk se liší v jed-
notlivých spolcích.

V březnu Okresní myslivecký 
spolek ve Žďáře n. S. vystavoval 
trofeje ulovené zvěře. Co je nej-
větší chloubou našeho regionu? 

Mufl oní zvěř zde dosahuje zlatých 
medailových trofejí. Letos zde  byli 
tři „zlatí“  srnci, což se od roku 1963 
stalo poprvé. Nejkrásnější spárkatou 
zvěří je zvěř srnčí, která má obrov-
skou tvarovou variabilitu paroží.

Co je největším  oceněním mys-
livců za jejich práci - je to řád sva-
tého Huberta, tedy patrona mys-
livců?

Největším oceněním pečujícího 
myslivce je, když má v honitbě  zdra-
vou a  vyspělou zvěř, hodně zvěře a 
zvěř má co nejsilnější trofeje. Řád 
sv. Huberta má za cíl pěstování mys-
livecké etiky a zachování myslivec-
kých tradic.

A co myslivecká latina? 
Myslivecká latina více či méně 

neodpovídá skutečnosti, ale na prv-
ní pohled může působit věrohodně. 
Účelem je potěšit, rozesmát a má být 
podána tak, aby i laik poznal, že se 
jedná o „latinu“.

Jak se myslivci mezi sebou zdra-

ví, popř. jakou úctu prokazují 
sobě a zvěři?

Myslivci při zdravení mezi sebou 
vždy smeknou pokrývku hlavy, 
podají si ruce a pozdrav je Lovu zdar, 
při slavnostnějších příležitostech 
Myslivosti zdar! Na tyto pozdravy 
se odpoví stejně, nebo jen Zdar! Dle 
zvyku po úspěšném lovu se zhas-
lá zvěř pokládá na pravý bok, zvě-
ři se dává úlomek do svíráku, jeden 
úlomek si lovec zasune za stuhu na 
pravé straně klobouku.  Úlomek 
se vsune zvěři do střelné rány na 
levém boku, jeden se pokládá zvě-
ři na komoru, troubí se, každý mys-
livec musí úlovek patřičně ošetřit a 
označit. Úlomek je ulomená nikoliv 
uříznutá větvička jehličnaté či listna-
té dřeviny. 

Důležité tradice českému mys-
livectví  dal v pol. 18. století hra-
bě František Antonín Špork. Do 
Čech přivezl i první lovecký roh. 
Myslivectví tak již přes tři století 
provází troubení, fanfáry, halali či 
hlaholy. Jde o nějakou myslivec-
kou signalizaci? 

Troubení zlepšuje organizaci a bez-
pečnost při lovech a honech. Signá-
ly nám něco oznamují např. začátek 
honu, konec leče. Povely přikazují 
např. postupovat rychleji, zastavit. 
Hlaholy se troubí na počest ulovené 
zvěře, např. jelena a srnce. Halali je 
univerzální hlahol.

Kdy byla zde na Žďársku v histo-
rii zlatá éra myslivectví?

To se nedá jednoznačně říct. V 70. 
letech 20.  stol. byly vysoké stavy 
koroptví, zajíců a bažantů. Dnes je 
jiné zvěře zase více a drobné je málo. 
Je to dáno hospodařením.

Večer i nad ránem, myslivec s 
věrným psem  courá po lese... 
Nežárlí tak trochu vaše manželky, 
nebo je berete do lesa s sebou?

To je individuální. Některé ženy 
vykonávají taky myslivost, chodí 
nám pomáhat při různých myslivec-
kých akcích. Většinou ale do revíru 
chodíme sami. 

Momentka z jarní výstavy trofejí ulovené zvěře, kdy myslivci vyprávěli žákům o 
lese a zodpovídali dotazy o zvěři.  Foto: archiv OMS

Červen v lese patří mláďatům

STANISLAV CÍSAŘ je myslivcem od 
svých 23 let.

 Co se nesmí: v lese se nekři-
čí, neplaší zvířata, neodhazují 
odpadky, nerozdělává oheň, netr-
hají semenáčky, nelámou větve 
stromů, nechodí tam, kde se kácí 
stromy. 

 Co se smí: v lese se smí sbírat 
houby a lesní plody, chodit pěšky 
i mimo vyznačené stezky, na kole 
se jezdí jen po označených ces-
tách.

Zásady chování v lese


