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Dne‰ní v˘fiady jiÏ zdaleka nedosahují
vysoké poãty ulovené zvûfie, jako v mi-
nulosti, ale pfiesto mají své kouzlo. 

Je jiÏ témûfi samozfiejmostí, Ïe jedno-
ho z nejkrásnûj‰ích ptákÛ, baÏanta obec-
ného, myslivci pro úãely lovu odchovají
a vypustí do pfiírody. Podle povûsti pfii-
vezli baÏanta ¤ekové ze zemû Kolchidy
na Kavkaz a do ¤ecka. ¤ímané ho po-
tom roz‰ífiili ve v‰ech dobyt˘ch územích,
pfiedev‰ím do Francie, Nûmecka a jiÏní
Anglie. Ve 13. století mûl baÏant jiÏ do-
movské právo ve v‰ech evropsk˘ch ze-
mích, kde byl chován v „baÏantích za-
hradách.” Je‰tû v 18. století byl jeho lov
vzácnou událostí. Ná‰ dne‰ní baÏant 
obecn˘ je jiÏ mí‰enec, kter˘ vznikl kfií-
Ïením dvou pÛvodních druhÛ.

Druh˘ zástupce na v˘fiadech spoleã-
n˘ch honÛ je zajíc polní. Lidovû naz˘-
ván u‰ák, matûj, bfiezÀák, zajíãek, zajeã-
ka, babka a spousta dal‰ích pojmenová-
ní, která nám pfiipomínají jeho dfiívûj‰í
hojné stavy. Dnes je tento, kdysi nejroz-
‰ífienûj‰í druh srstnaté drobné zvûfie, spí-
‰e sloven auty na silnici, neÏ myslivci na
honû. Vzhledem k dne‰ním stavÛm
drobné zvûfie se stávají spoleãné lovy,
hony, spí‰e spoleãenskou záleÏitostí.

Lov je ukonãen troubením halali
a poslední leãí v myslivecky vyzdobe-
n˘ch prostorách. Na poslední leãi mys-
livci vyhlásí „Krále honu.” Poslední
soud z fiad myslivcÛ potrestá drobné pfie-
stupky na honu a zaãne pfiátelské veselí.

Dne‰ní hony ve volné pfiírodû jiÏ ne-
jsou o velk˘ch v˘fiadech zvûfie, ale spí‰e
o setkání pfiátel v zeleném a pfiedávání
pfiekrásn˘ch tradic a zvykÛ na‰ich pfied-
kÛ mlad‰ím myslivcÛm.
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Svátek patrona myslivcÛ sv. Huberta 3. 11. rozeznûl lo-
vecké borlice k poctû lovcÛ a ulovené zvûfie. Zaãaly spo-
leãné lovy. Myslivci se scházejí ke spoleãn˘m lovÛm na
drobnou zvûfi, kterou v minulosti opl˘val hlavnû ná‰ venkov.

V˘fiad zvûfie po spoleãném honu.

Pohled na spoleãn˘
hon trochu jinak

VáÏení ãtenáfii, 
váÏení obchodní partnefii

Dovolte mi v dobû adventu 
podûkovat za va‰i pfiízeÀ v roce

2013 a popfiát vám pûkné 
proÏití svátkÛ vánoãních 
v kruhu va‰ich blízk˘ch 

a do nadcházejícího roku 
hlavnû pevné zdraví, 

klid a mnoho úspûchÛ v osobním 
i pracovním Ïivotû.

Va‰e Renata Kuncová Polická


