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Zpráva mysliveckého hospodáře MS Tasovice za rok 2020/2021 

Vážení členové našeho mysliveckého sdružení,  

dovolte mi v této nelehké době, aspoň přes webové stránky, vás informovat o mysliveckém 
hospodaření našeho sdružení za rok 2020/21. 

Lov škodné 

Vzhledem nařízením vlády v rámci pandemie COVID 19 nebylo možné tradičně mysliveckou 
sezonu zahájit při společném norování. Nicméně je nutno neustále zdůrazňovat, že 
koncentrace lišek je vysoká a je nutno pokračovat v intenzivním tlumení aspoň individuálně. 
Dlouhodobě opakovaným úkolem zůstává v tomto kontextu pokračovat a tlumit veškerou 
škodnou zákonem povolenou.  

Vypouštění bažantí zvěře a koroptví 

Vzhledem k opakovaným nízkým stavům drobné zvěře jsme se rozhodli již pátým rokem 
nakoupit a vypustit do našeho revíru bažantí zvěř. V květnu 2020 jsme vypustili 200 ks 
bažantích slepic a 20 ks kohoutů pro posílení populace této zvěře, a zbytek odchoval náš člen 
František Zink.  

Dále jsme koncem srpna 2020 vypustili 100 ks koroptví, a to v lokalitě Pískovna. Náklady na 
nákup koroptví byly hrazeny 100% z finanční dotace MZe. 

Vypouštěním takto odchovaných bažantů a koroptví, bude do budoucna docházet k oživení a 
posilování populace této zvěře v naší honitbě. Vzhledem k tomu, bylo nutné vybudovat 
vypouštěcí voliéru v pískovně a druhou na kopcích, a to z důvodu zlepšení zdravotní kondice, 
aklimatizace takto vypouštěné drobné zvěře a současně zde intenzivně tlumit škodnou, aby 
výsledek byl pozitivní. 

Lov spárkaté zvěře 

Od 16. května jsme začali s řádným odlovem srnců. Ke stanoveným normovaným a 
minimálním stavům zvěře srnčí byl na základě řádně provedeného sčítání a zpracovaného 
Plánu chovu a lovu zvěře spárkaté odsouhlasen a schválen pro honitbu Tasovice odlov v 
celkové výši 37 ks srnčího, z toho 19 ks srnců v poměru věkových tříd (I. věková - 8ks, II. -4ks, 
III. – 7 ks), 10 ks srn a 8 ks srnčat. Odlov srčí zvěře byl proveden v celkové výši 25 ks, a to 21 
ks srnců v poměru věkových tříd (I. věková – 8 ks, II. -4ks, III. – 9 ks), 3 ks srn a 1 srnče a 
zbytek tvořil sražené kusy a úhyn. Z uvedeného vyplývá, že plán chovu a lovu, byl splněn.  

Současně lze konstatovat, že v minulém roce proběhl chov a lov spárkaté zvěře z hlediska 
stavů a kvality uspokojivě. Srnčí zvěř se stabilně drží na stejných stavech jako minulý rok, a to 
cca 90 až 100 ks. 

Pro následující loveckou sezonu 2021 bude naplánován odlov srnčího obdobně jako v roce 
2020. 
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Výskyt zvěře černé  

O výskytu divokých prasat v Tasovické honitbě vypovídá pozorování jednotlivých kusů pří 
doseku kukuřic. Tuto sezonu se nám bohužel nepodařilo žádnou černou zvěř ulovit.  

Lov drobné zvěře 

Již v září jsme pokračovali v lovu divokých kačen na řece Dyji a v jejím blízkém okolí na 
základě předchozích dobrých zkušeností i minulou loveckou sezonu a podařilo se ulovit cca 
30 ks kačen. 

Lovecká sezóna na drobnou zvěř (zajíc, bažant) v honitbě Tasovice byla naplánována a 
rozvržena od listopadu až do konce prosince na 3 hony. Vzhledem nařízením vlády v rámci 
pandemie COVID 19 jsme byli nuceni hony naplánovat bez hostů a bez posledních lečí. Z výše 
uvedeného důvodu byly hony naplánovány šetrně a tak abychom drobnou zvěř maximálně 
šetřily, a abychom neohrozili do dalšího roku stavy této zvěře. Celkem se na všech třech 
honech ulovilo 45 kohoutů bažantí zvěře a 52 kusů zaječí zvěře. Veškerá ulovená drobná zvěř 
byla rozdělena mezi lovce.  

Péče o zvěř v zimním období probíhala již několika sezónami ověřeným způsobem v plném 
rozsahu výměry honitby, dle osvědčeného rozdělení na jednotlivé zásypy přidělené členům 
našeho sdružení. Přikrmování probíhá celé zimní období, ve snaze co nejvíce usnadnit zvěři 
strádání. V zimní období 2020/2021 bylo předkládáno do všech přikrmovacích zařízení 
kvalitní a odpovídající krmivo v dostatečném množství. Do dnešního dne bylo zkrmeno 5,0 
tuny krmiva. Za včasné zajištění krmiva děkuji všem členům, kteří pomáhali při jeho úklidu do 
myslivny. Práci nám hodně ulehčily vybudované skřichy a motorizovaný šnek.  

Dále máme po revíru umístěny napáječky, které pomáhají v době sucha. Od jara do podzimu 
se snažíme eliminovat nedostatek vody. Používáme několik typů napáječek a jejich počet 
postupně zvyšujeme. Nedostatek vody se totiž zejména při delší dobu trvajícím suchém a 
horkém počasí ukazuje nejvýznamnějším limitujícím faktorem z pohledu ročních přírůstků 
drobné zvěře. Tento rok snad již doděláme i tůň pro zvěř v pískovně. 

Současně se, ale musíme neustále věnovat údržbě a opravám stabilních přikrmovacích 
zařízení pro zvěř včetně ostatních mysliveckých zařízení (např. posedů, žebříků atd.), aby 
zůstaly plnohodnotnou součástí honitby v provozuschopném a dobrém stavu.  

Zajišťování krmiv pro zimní přikrmování zvěře se podařilo získat díky úzkým vazbám 
v zemědělských a zpracovatelských firmách v blízkém okolí značné množství obilí a dalších 
krmných surovin včetně granulí a lizu. Podstatnou část krmných surovin nám dodalo ZD 
Hodonice. Pro zvěř mohlo být tak připraveno a následně předkládáno kvalitní krmivo 
v potřebném a dostatečném množství. Způsobu skladování je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost, aby nedošlo ke znehodnocování krmiv.  

Již sedmým rokem v naší honitbě udržujeme myslivecká polička, na které získáváme 
pravidelné dotace z ministerstva zemědělství. V této činnosti budeme pokračovat i tento rok 
a současně budeme aktivní v jednání s místním ZD o umístění předmětných mysliveckých 
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políček. Největší plochou pro zvěř bude opět pískovna, kterou ZD družstvo i letos nechá 
celou tzv. greeningu. Některé tyto plochy jsou již osety vhodnými plodinami pro zvěř. Určitě 
již teď můžeme říci, že při využití těchto mysliveckých políček se jedná o krok správným 
směrem a ke stabilizaci stavů zvěře s potravní a pobytovou nabídkou. Dalším pozitivem by 
mohlo být vice využívání meziplodin, a to hlavně na podzim.  Ale je potřeba do budoucna 
konzultovat a spolupracovat s místním ZD na osevních postupech, které mají nemalý vliv na 
četnost populace drobné zvěře. 

Sčítaní zvěře 

27. února 2021 proběhlo povinné sčítání zvěře v naší honitbě, které proběhlo přímo 
v terénu, a při kterém bylo napočítáno cca 110 ks srnčího a 100 ks zaječí zvěře a 60 ks 
bažantí zvěře. 

V oblasti kynologie v hodnoceném období naše sdružení splňuje požadavky vyhlášky týkající 
se požadovaného počtu psů v upotřebitelnosti pro jednotlivé výkony v naší honitbě. 
Stanovený počet lovecky upotřebitelných psů pro naše myslivecké sdružení je 2 pro 
dohledání a přinášení drobné zvěře, 1 pro dosled spárkaté zvěře a jeden pro norování. 
Současný početný stav naších pejsků je celkem 7 ks. A to 4 ohařů s podzimními zkouškami a 
dva psi pro norování a jeden pro dosled spárkaté zvěře s lesními a barvářskými zkouškami. Je 
i nadále potřeba podporovat naše členy při výcviku mysliveckých psů, kteří jsou nedílnou 
součástí při výkonu práva myslivosti.  

V oblasti střelectví a zacházení s loveckou střelnou zbraní prokazují všichni členové pevné 
návyky bezpečného chování, odrážející zkušenosti, uvážlivost a opatrnost. Nenastal jakýkoliv 
problém jak při zacházení zbraní při lovu, tak i při kontrolách zbraní. Neustále je však nutné 
opakovaně a při každé příležitosti připomínat, aby si každý myslivec uvědomoval zásady 
bezpečného zacházení se střelnou zbraní.  

Závěrem, lze říci, že všechny legislativou dané administrativní a další organizační záležitosti 
týkajících se výkonu práva myslivosti, plánování a výkaznictví v honitbě Tasovice byly dané 
úkony vždy prováděny v součinnosti a souhlasem pronajímatele honitby, v souladu 
s požadavky kladenými právními normami a pokyny ze strany orgánů státní správy myslivosti 
(MěÚ Znojmo) v daných termínech. 

Přeji nám do následujícího mysliveckého roku hlavně zdravíčko, méně restrikcí v rámci 
opatření COVID 19 a doufám, že se všichni brzy opět uvidíme na členské schůzi v naší 
myslivně. 

Děkuji všem členům za dobře odvedenou práci ve sdružení, a to dle možností této doby. 

Myslivosti zdar. 

V Tasovicích 09.04.2021          

Ing. Marek Krchňavý 
myslivecký hospodář MS Hubert Tasovice 


