Podzimní naháňky 2018
Mimořádně úspěšný odlov divočáků v průběhu roku 2017 předznamenal početní stav této
zvěře v naší honitbě v roce 2018. Již před začátkem podzimních naháněk bylo zřejmé, že
úlovky budou podstatně nižší než v předcházejících letech. Proto jsme hned první naháňku
tohoto podzimu, rezervovali pro naše hosty ze severského Norska.

Marek Tachezy - Nor s českými kořeny
ulovil mladého daňka 1. věkové kategorie (špičáka).
Vybrali jsme pro tuto příležitost dobře zazvěřenou část naší honitby – Všehrdsko, ve které
jsme předpokládali také výskyt divočáků, na jejichž odlov se podzimní naháňky především
organizují. V celé první leči, která se uskutečnila v lokalitě „Spáleniště“ jsme však vyrušili
pouze jeden kus černé zvěře, téměř metrákového kňoura. Ten však odmítl opustit svůj úkryt v
hustém, trnitém podrostu a svůj útulek statečně a nekompromisně hájil. Při jeho ochraně
svými nebezpečnými zbraněmi poranil 4 dorážející lovecké psy, kteří museli být ještě během
leče odvezeni na ošetření k veterinárnímu lékaři. Nejhůře při tomto střetu dopadla statečná
fena německého drátosrstého ohaře pana Václava Prusíka, na jejíž ošetření spotřeboval
veterinární lékař 80 stehů. Dalším, tentokráte již opatrnějším loveckým psům se přece jen
podařilo divočáka z lože vytlačit. Toho pak na konci žlabu táhnoucího se kolem potoka celým
„Spáleništěm“, přesnou střelou ulovil David Hykyš. Ve druhé leči jsme na prasata vůbec
nenarazili. Našim hostům se však podařilo ulovit 2 ks daňčí zvěře a 3 kusy zvěře mufloní. I
přes to, že většina hostů z Norska neulovila žádnou zvěř se všem v Kozojedech moc líbilo a
s předstihem si rezervovali naháňku i na příští rok.
Ani při dalších naháňkách jsme na větší počet černé zvěře nenarazili. Úspěšnější byla pouze
naháňka 1. prosince 2018 pořádaná v lokalitě „Prorostlina“. Uloveno 5 divočáků a 1 daniela.
Velice slabý byl také úlovek na naháňce pořádané 8. prosince v lokalitě „Býčov“, která bývá
co do počtu ulovené zvěře velice úspěšná. Tentokráte jsme při naháňce ulovili 4 divočáky, 2
kusy daňčí a 2 kusy holé mufloní zvěře. Tuto naháňku tradičně spojenou s „Poslední lečí“
vedl a řídil stejně jako i ostatní naháňky, namísto nemocného hospodáře Vladimíra Hykyše,
finanční hospodář našeho MS Marek Peterka. Na poslední naháňce v roce 2018, která se

konala 29. 12 v lokalitě „Lipo“ jsme ulovili 1 divočáka a 6 zajíců, určených do tomboly na
tradičně velice úspěšný ples, který každoročně pořádáme začátkem ledna.
Celkem jsme při podzimních naháňkách ulovili 11 kusů divočáků, 4 kusy mufloní zvěře,
6 ks daňčí zvěře a 6 zajíců.
I když se nám podařilo v uplynulém roce splnit
úkol, kterým bylo výrazně redukovat stavy
černé zvěře v naší honitbě, musíme mít stále
na mysli, že černá zvěř je zvěří silně migrující
a může se během roku stát zvěří přemnoženou.
Je proto třeba i v tomto roce s ohledem na stále
aktuální hrozbu „Afrického moru“, věnovat
odstřelu divočáků zvýšenou pozornost.
Zaměřit se však také musíme na odstřel další
spárkaté zvěře, zvěře mufloní a především
zvěře daňčí.

Naháňka 1.12.2018 – příprava výřadu.

Václav Troch
místopředseda MS

