ANKETNÍ ŠETŘENÍ (HOSPODÁŘI)
Typ honitby (polní a lesní honitba s přimíšením max. do 10%)
□ a) polní

□ b) lesní

Velikost honitby

□ smíšená

(velikost v ha)

Rozhodující vlastník pozemků v honitbě
□ a) LČR

□ c) drobní vlastníci

□ b) Pozemkový fond

□ d) soukromá-vlastní honitba

Uživatel honitby
□ a) vlastní

□ c) pronájem právnická osoba

□ b) pronájem fyzická osoba

□ d) myslivecké sdružení

Celkový počet myslivců v honitbě
Z toho:

aktivní členové

(mají významný podíl na odstřelu, péči o zvěř a ostatních činnostech)

průměrní

(podílí se, ale omezeně)

pasivní členové

(zcela postradatelní)

Kolik lovíte zvěře? (uveďte průměrný roční odlov)
Jelení

Dančí

Srnčí

Mufloní

Sika

Prase

Zajíc

Liška,
Vodní
kuna,
Bažant
pernatá straka,
vrána

Myslíte si, že počet členů ve Vaší honitbě je?
□ b) optimální

□ a) nízký

□ c) vysoký

Kolik členů vidíte optimálně pro honitbu o výměře?
500 ha

1000 ha

2000 ha

Z hlediska chovu zvěře vidím optimální velikost naší honitby?
Z hlediska řízení chodu honitby vidím optim. velikost naší honitby?
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4000 ha

(velikost v ha)

(velikost v ha)

V případě možnosti bych:
□ a) byl pro sloučení naší honitby se sousední, včetně myslivců, kteří tam dnes jsou
□ b) zůstal na stávající výměře a nikoho nepřibíral
□ c) honitbu rozšířil, ale bez myslivců – stačili bychom na to sami.
□ d) naši honitbu a myslivce v ní rozdělil na menší
Hospodaření v honitbě
(Vyplňte objektivně za celou honitbu. V každém řádku vyberte a označte jednu možnost)
ANO
Působí u Vás zvěř významnější škody?
S vlastníky pozemků máme problém se škodami zvěří.
S vlastníky pozemků máme problém s umístěním mysl. zařízení.
S vlastníky pozemků máme problém s vysokým nájemným.
S vlastníky pozemků máme ještě jiné problémy.
Kmenové stavy zvěře odpovědně sčítáme.
Staráte se v honitbě o políčka pro zvěř, či napaječky?
Přistupují všichni členové honitby svědomitě k přikrmování?
Používáte umělé nory?
Lovíte lišky pomocí norníků?
Vyrábíte hnízdní příležitosti pro pernatou zvěř?
Využíváte finančních podpor podle zákona o lesích a přílohy č.9.
státního rozpočtu?
Provádíte výsadbu remízů?
Zakládáte biopásy?
Podílíte se na likvidaci černých skládek?
Pečujete i o jiné druhy?(ptačí budky, koroptve, atd.)
Spolupracujete s organizací na ochranu zvířat?
Provádíte přednášky na školách?
Máte internetové stránky honitby?
Pořádáte některou z uvedených kulturních akcí (plesy, zábavy,
zvěřinové hody, apod.)?
Spolupracujete s médii (denní tisk, časopisy, rozhlas, TV apod.,
kromě odborných časopisů)?
Vstoupil držitel honitby aktivně do řízení mysliveckého hospodaření
□
□
□
□

a) upravuje výše lovu
b) kontroluje plnění lovu
c) spoléhá na to, že uživatel honitby skutečně uloví, to co vykáže
d) nevstupuje
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NE

Kolik platíte ročně za:
Nájem
Škody na poli
Škody v lese
Nové znalosti z myslivosti čerpám z:
(V každém řádku zakřížkujte vždy pouze jedno pole)
Pravidelně Nepravidelně

Vůbec

Četba odborných knih
Sledování mysliveckých stránek na internetu
Četba mysliveckých časopisů
Návštěva přehlídek trofejí
Návštěva Natura Viva
Znepokojují Vás protimyslivecké postoje části veřejnosti?
□ a) velice

□ d) vůbec

□ b) spíše ano

□ e) nevím o nich

□ c) spíše ne
Jak vidíte snahy o zlepšení obrazu myslivců u veřejnosti?
□ a) Je to potřeba a sám se aktivně snažím něco dělat
□ b) Vítám to, ale sám se nezapojuji
□ c) Je to zbytečné
□ d) Nevím
Kolik dotačních projektů jste podali v roce 2009
Kolik jich bylo realizováno

a v jaké výši

a v jaké výši

Kč

Kč

Pro propagaci myslivosti bych uvítal:
(V každém řádku zakřížkujte vždy pouze jedno pole)
Využili
bychom toho
Výukové materiály
Upomínkové předměty
Metodické pomůcky
Vzdělávací semináře zaměřené
na zlepšení vnímání veřejností
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Spíše
ano

Spíše ne

Nemáme o to
zájem

Jak nahlížíte na následující faktory ve Vaší honitbě?
(Každou možnost v řádku ohodnoťte stupnicí 1-5 jako ve škole)
známka
mezilidské vztahy mezi kolegy v honitbě
nadšení a zapálení pro činnost v honitbě
komunikace s OMS
komunikace se státní správou
pochopení od veřejnosti
nedostatek času
sousedské vztahy mezi honitbami
mezery v zákoně
komunikace s vlastníky pozemků
výše nájemného
škody zvěří
Váš přesný věk
Pohlaví
□ a) muž

□ b) žena

Dosažené vzdělání
□ b) střední škola

□ c) vysoká škola

□ b) OSVČ

□ c) podnikatel

□ a) manuální práce

□ d) obchod a služby

□ g) jiné

□ b) vedoucí – manažer

□ e) umělec

□ c) úředník

□ f) učitel

□ a) učiliště
Z pohledu pracovního poměru jsem
□ a) zaměstnanec
Mojí náplň práce je

Místo bydliště
□ a) město

□ b) vesnice
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