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Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy 

  

Z výroční zprávy o roce 2010 

  

Dne pátého března 2011 se v pohostinství Katka v Přepychách konala slavnostní  členská schůze 

Mysliveckého sdružení Opočno-Přepychy. Hodnotili jsme činnost  v roce 2010. 

K jednání byli přizváni zástupci samospráv obcí na jejichž území MS vykonává svoji činnost. Dále pak 

představitelé místních hasičů a i ostatních spolků. Také zástupci  sousedních mysliveckých sdružení.a 

samozřejmě manželky a přítelkyně členů. 

Předseda MS Ing. Matička Jaroslav přednesl zprávu o činnosti  za minulý rok. 

Myslivecký hospodář p. Radek Křivka doplnil zprávou o chovu a lovu zvěře. 

Poté byla rozprava k přednesenému. 

  

Myslivecké sdružení má ku dni schůze celkem 27 řádných členů, 3 nové členy ve zkušební době a jednoho 

adepta myslivosti. 

Bylo vzpomenuto pro zvěř kruté zimy (2009/10) se soustou sněhu a tím také vysokých nákladů na krmiva. 

V roce 2010 bylo nejvíce času věnováno chovu bažanta a to včetně výstavby nové železné voliery 

v areálu  Čánka. Další voliera byla postavena i na odchovně v Přepychách. 

Ve vlastní honitbě  šlo zejména o údržbu a výstavbu mysliveckých zařízení sloužících k chovu a lovu zvěře a také 

zlepšování životního  prostředí  – zejména přikrmováním v době nouze. 

Byly pořádány i akce pro nečleny MS: 

V květnu 2010 jsme již po  dvacáté sedmé (od r. 1983) uspořádali v naší honitbě jarní zkoužky vloh pro malá 

i velká lovecká plemena psů. Účastnilo se 15 psů celkem. Z toho 8 psů velkých  a 7 psů malých plemen. Tyto 

zkoušky se stávají populární i pro nekynologickou veřejnost. 



Koncem května jsme pro kolegy rybáře ( a spolu s nimi) uspořádali soutěž v chytání ryb „Zlatý karas“ a to na 

rybníku Svatý Ján v Přepychách. Tato soutěž získává na tradici. Přítomní se zde seznamují s lovem ryb a chodí 

ochutnat mysliveckou kuchyni. 

Ve dnech 6-9. října 2010 jsme naši honitbu tradičně propůjčili k sokolnickým lovům. Zajišťovali jsme pro sokolníky 

zvěř, organizaci lovu a nezbytný doprovod po honitbě. To vše celkem pro čtyři skupiny se sokoly a jednu skupinu 

orlů. Sokolníci u nás ulovili rekordních 37 bažantů a 7 zajíců. 

  

Pro myslivost odpracovali členové v roce 2010 celkem 1438 hodin plus 281 hodin na zimní přikrmování zvěře. 

Výsledek  hospodaření byl schodkový. Ztráta činila 4027,-KČ a to i přes to, že nám obec Přepychy poskytla dotaci 

na pletivo ( za což  zde znovu děkujeme). 

Stojí za zmínku, že jsme v průběhu roku prodali ostatním mysliveckým organizacím z vlastního chovu získané 

bažanty a to 845 bažantích kuřat ve stáří 7 až 10 týdnů, dále pak 186 dospělých bažantích slepic  a 86 kohoutů. 

Ze spárkaté zvěře je nejvíce lovenou  zvěř srnčí. V roce 2010 bylo uloveno celkem 52 kusů. 

Dále bylo uloveno 9 divočáků, jedna daněla a jedna muflonka. Většina zvěřiny byla prodána aby byly finanční 

prostředky zejména na krmiva a nájem za honitbu. 

Mnoho kusů spárkaté zvěře srazila auta. Přímo na silnicích bylo nalezeno 14 kusů srnčí, 1 daněk 

a 1 muflonka.  Mimo silnic ( kusy, které poraněné odejdou a následně v bolestech hynou) nacházíme další oběti 

motorismu – z nalezených zbytků odhadujeme v r. 2010 až 20 ks.  Takto hynou i zajíci, ježci a ostatní 

živočišstvo. Střety motorových vozidel se zvěří  narůstají. Množí se škody a také utrpení poraněné zvěře. Dík 

těmto skutečnostem se snižuje i výnos honitby v příštím období. 

Pokud jde o zajíce, koroptve a i bažanty tak je situace taková, že tato drobná zvěř díky aktivitě lidí  ( rekreace, 

turismus, houby atp.) ztrácí u nás velice rychle potřebné životní prostředí. Intenzivní zemědělské hospodaření 

bere živočichům potřebný kryt ( keře, zarostlé meze atp.). Schází také potřebná nabídka rozmanité potravy. 

Plocha „volné“ přírody vhodné pro život drobného živočišstva  se zmenšuje i další zástavbou polí a soustavným 

ruchem v přírodě. Stavy některých živočichů klesají i pod minimum potřebné k jejich reprodukci. Pouhým -

 byť uvážlivým – mysliveckým hospodařením tuto zlou situaci již sami myslivci nemají možnost ovlivnit. 

  

Po ukončení oficielní části schůze  byli podle tradic  české myslivosti slavnostním pasováním přijati za pravodatné 

myslivce  adepti : pan Aleš Pícha mladší a pan Kňourek Lukáš. Pan Aleš Pícha byl posléze také pasován na 

lovce černé zvěře, protože se mu podařilo již letos uloviti prvního divočáka. 



  

Následovala večeře a společenský večer při hudbě. 

  

Se kterými akcemi můžete počítat i Vy v roce 2011? 

Jsou to: 

Zkoušky vloh malých a velkých plemen dne 07.05.2011 

Rybářská soutěž „Zlatý karas“ dne 28.05.2011. Zahájení  u rybníka Svatý Ján v Přepychách. 

Lovy sokolníků – počátek října 2011 v honitbě MS 

  

Ing. Černý Jan – kronikář 

Foto: Karolina Černá 

 


