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Česká republika je jednou z mála evropských zemí, nabízející dodnes lovecké možnosti i těm nejnáročnějším lovcům z celého světa. Je až neuvěřitelné, kolik zvěře
žije v krajině uprostřed Evropy
na počátku 21. století.
Bohaté revíry a krásná příroda
však nejsou jediným důvodem
zájmu loveckých hostů. Myslivost
se zde vyvíjela od středověku
jako zvláštní činnost, ovlivňující
malířství, sochařství, hudbu i architekturu. Dodržování starých
zvyků a tradic se přenášelo z generace na generaci a zachovalo
se až do současnosti. Návštěvník
je vnímá jako zvláštní rituál přenášející ho kamsi do historie. Lov
zvěře a její ulovení je zde víc než
pouhou zábavou.

Lesní závod Konopiště se nachází 40 kilometrů
jihovýchodně od hlavního města Prahy. Výhodná poloha i krásná členitá krajina se smíšenými lesy byly již od středověku využívány
panovníky k lovu a provozování myslivosti. Největšího rozkvětu zde však myslivost dosáhla
v době, kdy panství patřilo poslednímu následníku habsburského trůnu Františku Ferdinandu
d´ Este na přelomu století. Ten byl
vášnivým lovcem a vedl si i dokonalou evidenci úlovků. Do své smrti
v roce 1914 v Sarajevu ulovil více než
250 000 kusů zvěře a sbírka jeho
trofejí je dodnes součástí expozic
zámku Konopiště. Jak dokazuje kamenná deska na budově, kde je sídlo
lesního závodu Konopiště, pochází
velká část úlovků z místního panství.

Současná vysoká úroveň myslivosti
na lesním závodě Konopiště vychází
i z tradic z této doby, kdy zde byl Ferdinandem d´ Este zaveden chov bažantů a oborní chovy dančí, srnčí
a jelení zvěře.
Na lovy v bažantnicích, oborách i ve
volných honitbách sem každou loveckou sezónu přijíždějí lovci z celého
světa. Možnost vrátit se o sto let
zpátky jim dávají nejen bohaté revíry,
ale i všechno ostatní, co je s lovem
spojeno.

Lesní závod Konopiště obhospodařuje
různé typy honiteb – bažantnice o výměře 2 030 hektarů, kde se ročně loví
50 000 ks bažantí zvěře, obory – Vlková
o výměře 420 hektarů a Točná o výměře
51 hektarů. V oborách jsou chováni mufloni, daňci, jelen sika Dybowského a jelenec běloocasý. Volné honitby Lesní
závod Konopiště obhospodařuje o celkové výměře 7953 hektarů, kde je možné lovit srnčí, černou, dančí a jelení zvěř.
Na černou zvěř se pořádají v těchto
honitbách v zimním období naháňky.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné zajistit v hotelích v hlavním městě České republiky Praze
nebo nedaleko míst, kde jsou pořádány lovy, dle přání lovců v moderních hotelech
– Hotel Sen, Hotel Golf Konopiště nebo v zámečku Štiřín přeměněný na hotel,
který patřil před 1. světovou válkou baronu Ringhoferovi, který často býval loveckým hostem v revírech Ferdinanda d´ Este. Po rekonstrukci v letech 1990–94 byl
Štiřín přijat jako první v Čechách do Asociace evropských zámeckých hotelů a restaurací. Anglický zámecký park, který jej obklopuje nabízí devíti jamkové golfové
hřiště, tenisový kurt, projížďky na koních a v létě přírodní koupání.Stravování při
honech na bažantí zvěř je obvykle zajišťováno v restauraci Stará myslivna přímo
v revíru lesního závodu. Zde bývá také důstojně zakončen lovecký den. Zde můžete
u slavnostního stolu ochutnat speciality staročeské myslivecké kuchyně.
Při zájmu lovců je možno zajistit i mimo sezónu prohlídku zámku Konopiště, jehož
interiéry patří mezi nejkrásnější ze všech zámků v České republice.
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