
Nebezpečné posedy 

Dne 26.10.2019 v dopoledních hodinách došlo mezi obcemi Novohrad – Palaš k 
pádu 49 letého muže z mysliveckého posedu.  Jelikož se v době události na místě 
nenacházely jiné osoby, nebyla doposud příčina pádu zjištěna. Cizí zavinění bylo 
vyloučeno. Poškozený s poraněním hlavy byl ošetřen rychlou zdravotnickou 
službou a byl převezen do Krajské nemocnice. Rozsah zranění není doposud 
znám. Věc je předmětem dalšího šetření. 
 

Tahle zpráva mi zvonila v uších, a protože i náš kolega „měl nepříjemný 
let“ z 5 metrů na holou zem, já sám jsem taky zažil horké chvilky na 
prasklém stupni žebříku byla mi jasná příčina – uhnití dílů a možná i 
celých mysliveckých staveb. Řada z nich slouží desítky let. Konzultoval 
jsem s hospodářem kolik máme u nás posedů a v jakém jsou stavu.  
Revizní komise vyrazila na kontrolu všech našich zařízení. Výsledný 
seznam nebyl potěšující. Prakticky místa kam se chodí jen příležitostně, 
má každé nějakou chybu. Drobné opravy zvládne každý myslivec sám, 
na některé se musí svolat brigáda. Byl tedy sestaven plán údržby. 
Nechceme přece řešit úraz jak naši kolegové v úvodním článku. 

V roce 2021 proběhly dvě zásadnější 
opravy - brigády. V obou případech 
došlo ke stržení starého zařízení a ke 
stavbě nového. V katastru obce 
Slavkov p.H. to bylo na úbočí 
Hostýna nedaleko přírodní památky 
Stráň – oprava byla 
spolufinancována obcí Slavkov. 

Další větší oprava mysliveckého 
zařízení proběhla na katastru města 
Bystřice pod Hostýnem v Končinách. 
Tato oprava probíhala o něco déle a 
byli jsme ze strany zemědělců 
upomínáni, protože na louce, které 
říkáme Lopata opakovaně řádili 
divočáci, znehodnocovali pastvinu a 

my jsme se jim nedokázali řádně postavit. Strávili jsme jenom zde více 
než 50 brigádnických hodin. Revitalizace této kazatelny byla možná 
hlavně díky grantové podpoře města Bystřice pod Hostýnem. 

Závěrem nutno podotknouti, že stavba posedů je jen jakousi třešničkou 
v mysliveckých činnostech. Hlavní náplní je péče o zvěř, její ochrana a 
podpora. Každoročně myslivci vykrmí v době strádání desítky tun 
jadrného krmiva. Nasuší a rozvezou na zimu kopy sena a tuny řepy. 
Zabraňují střetům zvěře s auty, nebo zemědělskou technikou. I v této 
činnosti jsme podporování městem Bystřice pod Hostýnem a obcí 
Slavkov a Brusné. Za všechnu pomoc děkujeme a s radostí ji 
předáváme přírodě kolem nás.  

 


