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Dobrý  den 
 
1/ Děkujeme  za zaslaný zápis z jednání ze dne 21.12.2016.Bohužel  se  musíme  ohradit vůči 
některým  použitým formulacím, které ( vzhledem k závažnosti tohoto dokumentu a jeho 
předpokládanému dalšímu  „životu“) je z hlediska pohledu mysliveckého nutné upravit nebo  
přeformulovat, 
bod3/ 
-z pohledu MS nelze hovořit o dlouhodobě neřešeném  stavu – viz  tabulky 
-na dlouhodobém  neřešení rozhodně při jednání shoda nepanovala, nebyla ani většinově      
 formulována 
-hony  se pořádají na drobnou zvěř  a je  tedy logické, že při nich opravdu k ulovení  přírůstku ani  
dojít  nemůže. Případný společný  hon  na zvěř spárkatou je jiný druh a typ  myslivecké  akce. 
bod4/   
-zástupci MS rozhodně  netvrdili a netvrdí, že  honitba v blízkosti je nebezpečná 
-zástupci MS se snažili vysvětlit situaci jak z hlediska zoologického, mysliveckého a legislativního 
Domníváme se, že  jsme oprávněni předpokládat, že v tomto či  podobném dokumentu není místo pro 
nepodložené,laické a proti  smyslu a účelu jednání  jdoucí  věty a formulace. 
Odvoláváme se i na proběhlou  korespondenci ( 27.12.2015,25.3.2015 a další)  kde byly informace  i  
nabídka  setkání  pro řešení problémů a seznámení se se situací. Rovněž tak  připomínáme  dopis 
předsedy OMS ČMMJ  Praha 9  Jiřího  Havla  z 21.12.2016. 
Problém  s černou  zvěří je v celé  republice a daří  se ho řešit velmi omezeně. Myslivecký  spolek  
Horní  Počernice  má  27  stálých  členů, kteří  se  myslivosti  věnují  po  příchodu  ze  zaměstnání  a  
ve  svém volnu.Myslivost není  jen  o černé  zvěři ( i když  dnes  je to  problém ) je  to  i  o obstarání  
krmiva pro  drobnou  zvěř (  cca  30q  jádra, seno, letnina a dal.), 
krmení  v zimních   měsících atd. Přes  všechny problémy bude Myslivecký  spolek Horní  Počernice  
vykonávat své  povinnosti  tak, aby  nebyl  žádný  důvod ke  stížnostem.  Veškeré  náklady ( ne  malé )  
jsou hrazeny z členských  příspěvků. V roce  2016  od 1.1.2016  do  31.12.2016  bylo  v naší  honitbě 
uloveno  81  kusů černé  zvěře  což  je  o 25 %  více  než  v roce  2015.Obdobná  čísla  jsou  i  na 
tabulce pro hospodářský  rok,  kde  tři  měsíce  před  koncem, jsme na konečném stavu 2015/2016. 
Podle odhadu  se  v naší  honitbě zdržuje  60 – 80 kusů černé  zvěře. 
Byl  navázán  kontakt  z Mysliveckým  spolkem  „ Šesterák“  Klánovice. Podle mysliveckého  
hospodáře pana Petra  Šubrta   bylo uloveno od 1.1.2016 do  31.12.2016  51 kusů černé. 
Na úrovni  předsedů spolku  dojde  k výměně  informací.  
Dne  28.1.2016  bylo v k.ú. Běchovice  položeno lapací  zařízení  na černou  zvěř,   do 5.1.2017  bez  
výsledku. 
Stále  pokračuje  a  bude  pokračovat  lov černé  zvěře z posedů a  za  pomoci  nočního 
vidění. Tento  lov  je  nejefektivnější. nejbezpečnější ale  i  také  nejdražší. 
 
 



2) Návrh opatření 
 
 
 
a) Nákup  a  instalace dvou  kusů  lapacího  zařízení (  1ks 23 000 kč ) Výrobce:  Luboš   Hájek, 

Počáply  tel. 777808 420  
 
b) Nákup dvou  kusů  mobilních ( přenosných)  posedů  1 ks  cca 10 000 Kč 
 
c) Pachové  ohradníky,  návrh  byl  předán 
 
d) Likvidace  nebo  průseky  nepropustným křovím.  K.Ú  Hostavice p.č. 903/1,904/2,904/1,  

K.Ú  Horní  Počernice, u „LIDLA“, Formanka, Chvalka, ČOV 
            K.Ú  Běchovice  podél komunikace na H. Počernice 
 
e) Ty nehonební  pozemky, které slouží  jako  kryt pro černou, přesunout  do  honebních 
 
 
f) MS  zajistí  obnovu těch  pach.ohradníku, které  instaloval 
 
g) MS  je  schopen operativně jednat na MČ  
 
h) MS  je  schopen  zajistit  přednášky ve školách ( to  již  probíhá  několik let) 
 
i) MS je  ochoten se zúčastnit i debaty  s občany 
 
j) MČ musí  občany podrobně  informovat o  situaci ( MS  pomůže ) 
 
k) MP kontrolovat jak  se  chovají vodiči  psů (  v K.Ú Dol. Počernice to je již  2 roky) 
 
 
Na  závěr  je  však  nezbytně nutné  konstatovat, že  žádný  volně  žijící živočich  na území  ČR  není  
vůči  člověku primárně  útočný. Každý  volně žijící  živočich  v naší  republice, včetně  omezené  
populace  velkých  šelem , vnímá člověka jako  vrcholového  predátora, jako  vrcholové nebezpečí a 
při  setkání  s ním  je  jeho hlavní  strategií  útěk. Dalo  by se  toho  napsat  moc. Při  dodržování  
standartních  zásad  pohybu  v přírodě  nehrozí absolutně  žádné  nebezpečí.  Mezi  standarty  pohybu 
v přírodě  ovšem  přirozeně  patří  nerušit  zvěř, respektovat  teritorium, nechtít si  zdánlivě  opuštěné  
mládě  pohladit či  mít  svého  psa  na  vodítku. 
Chraňme  naší  přírodu  a  respektujme  ji 
 
        Ladislav  Vaněček 
        místopředseda  spolku  
 
        
 
Jan  Moravec     předseda  spolku      721982897 
Lad. Vaněček    místopředseda         777 296 134 
Jan  Záloha        mysl. hospodář        725 107 071  
 
 
Příloha : tabulka 
 
 
 


