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KdyÏ se fiekne myslivost, nejedná se
v dne‰ní dobû pouze o zvûfi ãi lov, kte-
r˘ lidé a jejich prehistoriãtí pfiedchÛd-
ci pokládali za svÛj hlavní zájem, ja-
koÏto zdroj obÏivy. Myslivci toho ma-
jí v souãasnosti v pfiírodû na starosti
mnohem více. Správnû vykonávaná
myslivost je souborem ãinností, které
pomáhají udrÏovat ekosystém v rov-
nováze. Na na‰em území mají dlouhou
a bohatou tradici myslivecké spolky,
ve kter˘ch se sdruÏují v‰ichni pfiátelé
této krásné dobrovolné zájmové ãin-
nosti. O tom, Ïe myslivost a s ní spo-
jená ochrana pfiírody a krajiny je dÛle-
Ïitá a prospû‰ná, svûdãí také zakotve-
ní této problematiky do na‰í legislati-
vy, kdy první zákon vztahující se
k myslivosti spadá do 10. století.
Myslivost se v‰ak net˘ká ãistû jen pfií-
rody a péãe o ni. Vedle rÛzn˘ch biolo-
gick˘ch disciplín musí myslivec ovlá-
dat i jiné obory technického smûru,
napfi. stfielbu, nauku o zbraních apod.

Konkrétním pfiíkladem fungujícího
mysliveckého spolku mÛÏe b˘t v na-
‰em okolí Honební spoleãenstvo
Valchov. Valchov‰tí myslivci pracují
po cel˘ rok, teì na jafie se zúãastnili
brigády pfii sázení lesních stromkÛ ve
Valchovû, chystají jarní úklid ve své
honitbû, která ãítá cca 500 ha a rozklá-
dá se v katastrálních územích obcí
Valchov, Ludíkov a Nûmãice, dále bu-
dují, opravují i ãistí myslivecká zafiíze-

ní (krmelce, krmeli‰tû a posedy).
KaÏdoroãnû na podzim je pofiádán hon
na drobnou zvûfi, kdy jsou k vidûní i po-
slechu pro laiky zajímavé myslivecké
tradice, napfi. v˘fiad s vyhlá‰ením krále
honu a troubení hlaholÛ, kter˘mi je
vzdávána pocta ulovené zvûfii. Trubaãi
bûhem honu pomáhají v organizaci lo-
veck˘mi signály, jimiÏ se zúãastnûní
myslivci i honci fiídí. âlenové HS

Valchov nezahálejí ani v zimû, kdy se
kromû pravidelného pfiikrmování zvûfie
pfiipojují i ke kulturním akcím se sv˘m
vyhlá‰en˘m Mysliveck˘m plesem. Ples
je pravidelnû pofiádán ve valchovské
sokolovnû a dle mínûní náv‰tûvníkÛ má
dobrou úroveÀ. Místní sokolovna je pfii
této pfiíleÏitosti vÏdy vyzdobena trofe-
jemi, v doprovodném programu plesu
zaznívají ukázky z mysliveckého trou-

bení, nechybûjí jídla z myslivecké ku-
chynû ani bohatá tombola. Myslivci ta-
ké pofiádají obãasné besedy a pfiedná‰-
ky, urãené pfiedev‰ím dûtem. 

Pfies v‰echny tyto pozitivní aktivity
a snahu myslivcÛ probudit zájem lidí
o pfiírodu se bohuÏel obãas najde nûkdo,
komu akce a pÛsobení ãlenÛ myslivec-
k˘ch spolkÛ oãividnû pfiekáÏejí a vadí.
SvÛj nesouhlas pak zfiejmû projevují na-
pfiíklad tím, Ïe niãí myslivecká zafiízení.
Vandalismus bohuÏel není ojedinûl˘
a rozbité posedy i krmelce se musejí
stále znovu opravovat. Dal‰ím ne‰va-
rem je, Ïe lidé nechají volnû pobíhat své
psy bez dozoru a nedbají toho, Ïe jejich
psí miláãkové ‰tvou zvûfi, která pak
zbyteãnû uhyne. Velmi ru‰iv˘m ele-
mentem jsou fiidiãi motorek, terénních
ãtyfikolek i aut. NejenÏe poru‰ují záko-
ny, kdyÏ vjíÏdûjí tam, kam nemají, ale
navíc ru‰í zvûfi, pÛsobí ‰kody na vegeta-
ci a zamofiují Ïivotní prostfiedí. Îádná
práce se v‰ak obvykle neobejde bez
pfiekáÏek, které je nutno pfiekonat a tak
i na úsilí myslivcÛ pfievládají pozitivní
ohlasy, jejich skuteãná pomoc pfiírodû
i jejím obyvatelÛm – zvûfii – je hodno-
cena kladnû a nakonec snad i nûkteré li-
di nadchne a pfiipojí se sv˘m konáním
k rozvoji myslivosti a ochrany pfiírody
tfieba jen tím, Ïe nebudou v krajinû od-
hazovat odpadky, budou se chovat ti‰e
a naslouchat zvukÛm pfiírody.
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Myslivost – v‰estrann˘ koníãek i Ïivotní styl

Hon na drobnou 2012 - lovci.


