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Myslivci už umí mláďata ochránit
ztrátám na zvěři, ale i jako předcházení
škod na majetku a újmy na zdraví při
srážce s velkou zvěří. O to by se však
měl postarat stát, ne myslivci. Pravidelně udržovanými pachovými ohradníky
se dají srážky hodně eliminovat.

Kritické hlavně pro srnčata
bývají letní senoseče. Myslivci
na Žďársku přišli jako první s
levnou fungující metodou jak
mláďata ochránit před vysečením.
� Lenka Kopčáková
Lesy Žďárska již pociťují dopad
kůrovcové kalamity, zvěř ztrácí útočiště. Své o tom ví Stanislav Císař, který
se letos ve svých 33 letech stal jednatelem Okresního mysliveckého spolku
ve Žďáru nad Sázavou. Vystřídal dlouhodobě sloužícího Oldřicha Sedláře.
Odpovídá na otázky ŽN.
Žďárské vrchy byly historicky jelenářskou oblastí. Jaká je tu nynější
situace s jelení zvěří?
Na ždársku je situace hodně kritická,
protože tady nejsou normované stavy zvěře, které padly pod minimum.
Není daleko doba, kdy tu nebude ani
kus. Jelenářská oblast zde byla od roku
1956 jako první v republice. Pro nedostatek zvěře byla oblast zrušena, a bude
to nejspíš i konec jelení zvěře.
Neohrožuje našeho jelena evropského agresivnější jelen Sika? Ten byl
coby exotický druh přivezen koncem
19. století z Asie. Pak někde po úniku
z obor došlo k nechtěnému zkřížení se
zdejší populací jelena...
Na Žďársku žije jen čistý druh jelena.
Sika je nepůvodní zvěří a nepatří sem.

NOVÝ jednatel žďárských myslivců Stanislav Císař.
Je chována v Oboře Velké Meziříčí a v
Oboře Chlumek. Do volnosti se tu Sika nedostala.
V posledních letech škodila na
polích přemnožená černá zvěř.
Podařilo se ji na Žďársku zredukovat?
Částečně je redukce znatelná. V roce
2017 byl rekordní lov 2.558 ks prasat
a v roce 2018 se střelilo o 691 prasat
méně.
Jak se na Žďársku daří srnčí, zaječí
a pernaté zvěři?
Kde hospodaří drobní zemědělci a
jsou malá políčka a remízky, tam se
zvěři daří výborně a její početní stavy

Začíná měsíc myslivosti
Červen je tradičně měsícem myslivosti, kdy je příroda v plném rozpuku a rodí se mláďata. V tuto dobu
bychom měli dát lesu klid, chodit
maximálně po stezkách a už vůbec
ne do lesa brát psy. Tak mohou matky v klidu vyvést mláďata.
Červen byl měsícem myslivosti
vyhlášen v Československu poprvé
před šedesáti lety, tedy v roce 1959.
O 14 let později se název rozšířil o
dovětek ... a ochrany přírody.
Myslivost totiž není jen o lovu, ale
je to vědní obor postavený hlavně
na péči o lesní přírodu a živočichy.
Myslivci se o zvěř starají, hospodaří
s ní, v době potravní nouze zvěř přikrmují.
Památka na zdejší jelenářskou tradici stojí u obce Karlov. Novoromantickou bránu do bývalé jelení obory

jsou zde hodně vysoké. Ale bohužel
takových míst je v okrese málo. Snad se
to časem zase v dobré pro zvěř otočí.
Největší škody na zvěři vznikají při
vysečení mláďat a při srážkách na
komunikacích. Jak máme nahlášeno
za minulý rok, v našem okrese bylo
vysečeno 1.376 kusů zvěře a ztráty
na komunikacích činily 1.610 ks zvěře. Podle sazebníku Mze představuje
finanční vyčíslení ztrát na zvěři vysečením částku 12,2 mil. a srážkami 15 mil.
Kč.
Máme tu výskyt některého vzácného druhu šelem? V minulých letech
fotopasti na Žďársku zaznamenaly
vlka.
V oblasti Devíti skal, na Velkomeziříčsku a Svratecku se objevil rys ostrovid. Stabilně se zde nevyskytuje. Vlci
žijí za hranicemi našeho okresu, v okolí
Telče.
V období přechodu letního a zimního času vždy končí větší množství
zvěře pod koly aut. Mohou s tím
myslivci něco dělat?
Na úsecích, kde dochází ke srážkám
se zvěří, myslivci umisťují pachové
ohradníky okolo silnic. To nejen kvůli

Jak by měly lesy Žďárska po zkušenostech s kůrovcovou kalamitou
vypadat nově?
Musí zde být větší zastoupení listnatých dřevin - minimálně 50 na 50.
Myslivci se snaží, aby veškeré druhy
zvěře byly zachovány pro další generace, ale bohužel lesáci se brání, protože
je zajímá produkce lesa, a zemědělce
zajímá produkce na poli. Pak se dostáváme do střetu.
Co si jako myslivec přejete nejvíce
pro svůj region?
Přeji si co nejvíce kvalitní a zdravé
zvěře, mnoho poctivých myslivců, co
dělají dobré jméno české myslivosti, získávání nových mladých zapálených myslivců, a hlavně zachování
stávajících druhů savců, ptáků, rostlin
a dřevin. Nenechme si je zlikvidovat
zemědělci či různými skupinami pseudo-ochránců.

S lesníkem do lesa

JELEN evropský.
Foto: Lenka Kopčáková
Kinských zdobí sochy sv. Huberta a
jelena. Dnes tu začíná trasa naučné
stezky kolem Velkého Dářka. -lko-

Smrk už sázet nebudou

Loňské polomy a postupující kůrovcová kalamita mění i lesy
kolem Žďáru. S ohledem na situaci
hospodář městských lesů loni předvídavě nakoupil množství sazenic
listnáčů, hlavně buku, dubu a javoru. Ty se záhy staly v Česku poptávaným zbožím.
Stromky měly být nyní na jaře
vysazeny. Radnice dokonce v rámci
rozsáhlé akce uvažovala, že se neobrátí o pomoc na školy.
Zajímali jsme se, jak se stromky v
suchém jaru ujaly. Odpovídá Jaroslav

Foto: archiv

Kritické hlavně pro mláďata jsou
letní senoseče. Myslivci na Žďársku
prý jako první mají fungující metodu, jak zabránit posekání hlavně
spárkaté a zaječí zvěře.
Ano, na Ždársku se v loňském roce
v pěti honitbách (Křižanov, Ždárské
vrchy, Nížkov, Rozsochy a v Bohunově) zkoušela nová metoda proti vysečení srnčat. Je hodně levná a
hlavně účinná. Byly použity smotky
slisované dřevité vlny ve formě válečků zapachovaných koncentrátem. Do
porostu určeného k sečení jetele a travin se válečky rozmístí už dva týdny
před sečením. V porostu se po 35 metrech vyhodí vždy jeden váleček. Do
zapachovaného prostoru srny „nenakladou“ srnčata a nedojde zde k žádnému vysečení srnčat.

Kadlec, vedoucí Technické správy
budov, pod níž spadá i správa městských lesů a rybníků.
„Koncem března a především celý
duben nebylo vhodné klima pro výsadbu. Sazenice proto budou vysazeny v
podzimních měsících. Do té doby jsou
uloženy ve vhodných podmínkách na
pozemku ve vlastnictví města,“ říká.
Do lesů v okolí města se již také smrky uměle vracet nebudou. „Výsadbu
smrku již město Žďár nebude provádět, počítáme s formou přirozené obnovy,“ dodává.
-lko-

Koncem školního roku se žáci 4.
tříd tradičně vydají do lesů kolem
Žďáru, aby si zasoutěžili a mnohé se
o přírodě dověděli. Město již osmým
rokem pořádá venkovní naučnou
akci „S lesníkem do lesa“. Letos se
koná v pátek 21. června.
Jak pro ŽN vysvětluje Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ, cílem pořadatelů je
ozvláštnit čtvrťákům zábavnou formou jejich environmentální výchovu a přiblížit jim život lesa z pohledu
zkušených lesníků a myslivců.
Děti se tak dozvědí mnohé o životě lesa a jeho zvířecích obyvatelích,
a to doslova pár metrů za hranicemi

města.
Na akci se kromě radnice účastní
tradičně i partnerští lesníci ze Zámku Kinských a celkem čtyři třídy
čtvrťáčků si mezi sebou rozdělí.
Pro školáky bývá atraktivní podívanou práce lezce ve vrcholcích stromů při sběru šišek, kůň vycvičený
pro tahání klád či ukázky trofejí a
poutavé vyprávění myslivců a hajných. Jak vedoucí Blanka Lučková
říká, zpětnou vazbou pořadatelům je
to, že děti i pedagogy akce moc baví.
„Z praxe se od lesníků dozví spoustu
užitečných informaci- a hlavně - děti
si v lese vysadí svůj strom,“ dodává
vedoucí odboru ŠKS.
-lko-
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