MYSLIVECKÉ DESATERO
I.
BU

V DY, V UDE A ZA V ECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON,
P EDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁ Í A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POU EN
BYL!

II.
KE ZV

I SE CHOVEJ

ETRN , CHOVEJ JI, ZU LECH UJ A CHRA !

III.
UPRAVUJ STAVY ZV

E.

DRAVOU ZBYTE N NEST ÍLEJ, NEBO I ONA V ÚNOSNÉ MÍ E U ITE NÁ JEST!
IV.
PAMATUJ, E P ÍRODA NENÍ ST ELNICE. ST ÍLEJ JEN NA TO,
CO BEZPE N

ROZEZNÁ !

V.
PROTI ÚJEDNÍK M, BOUCHAL M, PYTLÁK M
A JINÝM K DC M NEBU SHOVÍVAVÝ! BU V AK OPATRNÝ!
VI.
NEBER NA LEHKOU VÁHU SVOU MYSLIVECKOU
TU V DY A V UDE CHRA A BRA !

EST!

VII.
MLUV JEN NA Í KRÁSNOU
NEBO

ESKOU MLUVOU MYSLIVECKOU,
ONA JE NEHYNOUCÍM ODKAZEM NA ICH MYSLIVECKÝCH P EDK !

VIII.
ZACHOVÁVEJ NA E DOBRÉ ESKÉ MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE!
JE TO NEJEN TVOJE PRÁVO, ALE I POVINNOST!
IX.
PSA SVÉHO MILUJ NADE V ECHNO!
JEST TI NEJLEP ÍM POMOCNÍKEM A V RNÝM DRUHEM!
X.
V DY A ZA V ECH OKOLNOSTÍ P I VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI
BU TI NADÁLE NÁ PATRON SV. HUBERT OCHRÁNCEM!

MYSLIVOSTI ZDAR!

DROBNÁ ZV
Zajíc polní pat il v kulturní krajin k nej ast j ímu druhu
lovné zv e. V sou asné dob jeho stavy dosahují 20 a 40
% stav padesátých let minulého století. Zajíc doplácí
zejména na intenzivní zem d lství.
V dobách, kdy stavy zajíc byly na vysoké úrovni, byla
zem d lská p da roz len na na velké mno ství relativn
malých polí ek, na kterých byla pestrá skladba plodin. Ve
velkých celcích monokultur dochází u n j po sklizni k
výraznému nedostatku potravy. Zajíc své teritorium není
schopen opustit ani v p ípad , e v d sledku poskliz ových
prací zde nenachází tém ádnou vhodnou potravu.
Hlavním d vodem úbytku této zv e je tedy patná kvalita
ivotního prost edí spolu s úbytkem ivotního prostoru.
Sv j podíl má jist i pou ívaná technika v zem d lství. Stále
výkonn j í stroje se irokým záb r em zav ené techniky
zabíjí p edev ím mlá ata.
Negativní dopad na populace zajíc mají i p emno ení
divo áci. Ti jak známo jsou v e ravci a seberou i mlád
zajíce, které se brání jen tím, e se p itiskne k zemi.
BA ANT OBECNÝ

V 50. letech minulého století s nástupem ne etrného vyu ívání
prost edí dochází k trvalým ne ádoucím zm nám, na které
reagovaly i dal í druhy výrazným poklesem stav .
Po roce 1952 byla u nás zahájena tzv. Hospodá sko technická
úprava pozemk . Nejd íve se odstranily meze a cesty, pozd ji
stromy a ke e v polích, lesíky a byly zavezeny mok ady. Po roce
1970 do lo ke slou ení a odvodn ní lán . Z prost edí ve velké
mí e zmizely pícniny.
Tyto zásahy se nejd íve projevily na chovech koroptví, o 20 let
pozd ji následoval ba ant a ostatní druhy drobné zv e.
KOROPTEV POLNÍ

Dal ími druhy, které byly d íve pravideln vykazovány ve
statistikách ulovené zv e, a které z vnitrozemí R ji vymizely a
jejich výskyt je vázán jen na n které pohrani ní oblasti jsou
tet ívek obecný a je ábek lesní.
www.myslivost.cz

TET ÍVEK OBECNÝ

JE ÁBEK LESNÍ

Význam myslivosti
Hospodá ský význam
K hospodá ským produkt m myslivosti nále í ivá zv , zv ina, k e a ko e iny, srst a pe í, parohovina a rohovina, spárky,
zuby (zbran , pi áky, kelce); pro myslivce jsou samoz ejm významné trofeje. Nezanedbatelný je i finan ní obrat
správní
poplatky, náhrada za postoupení práva myslivosti, dan , poplatkové odst ely.

Mravní význam
Myslivost správn chápaná a provozovaná má význam etický, tj. p sobí vý chovn na morálku a charakter myslivce. Má také
význam estetický, zu lech uje myslivce, u í ho poznávat krásy p írody a ivota v ní. Ten, kdo rozhoduje o ivot a smrti, musí
stát mravn vysoko. Je-li myslivec oprávn n zv usmrcovat, pak z tohoto práva plynou povinnosti; nesmí ji trýznit a je povinen
oni pe ovat a chránit ji. Ve kerý výkon práva myslivosti u í uv dom lému pln ní povinností, kázni, sebezap ení a
sebeovládání, estnosti a poctivosti. Ve styku se zv í si myslivec osvojuje humánnost, zdr enli vost, lechetnost. P i lovu se
t íbí pohotovost, bystrost, v ímavost, rozvá nost. Ve styku se svými druhy se myslivec u í p ímosti, skromnosti a nezi tnosti ,
ochot k pomoci, potla uje sobeckost a závist. P stuje se dru nost, p átelství, úcta ke star ím, t íbí se spole enské chování a
takt.
Ten, kdo se nau il lásce k p írod , kázni a poctivosti p i provozování myslivosti, neztrácí tyto a dal í mravní hodnoty ani ve
svém ob anském ivot .

Branný význam
Z historie je známo vytvá ení vojenských tzv.
mysliveckých oddíl . Je jisté, e myslivec je znalý a zru ný
v ovládání palných zbraní. Lov zbyst uje smysly, cvi í
pozornost a orientaci, u í odhadovat vzdálenosti. Myslivost
otu uje
a
posiluje fyzicky,
napomáhá rozvoji
duchap ítomnosti, podnikavosti, ale i chladnokrevnosti,
opatrnosti, trp livosti a vytrvalosti, vychovává k osobní
odvaze.

Rekrea ní a zdravotní význam
Starov ký ecký spisovatel Xenofón (3. století p. n. l.) ve
svém díle Kynégetikos uvádí: Kdo lovu se v nuje, získá
z n j mnoho; nebo zjednává t lu zdraví, více bystrosti zraku
a sluchu, pomaleji se stárne.
Osobní léka císa e Rudolfa II. Adam Huber z Riesenbachu
chválí myslivost takto:
Já myslivost za obzvlá tní
kratochvíli pokládám. Nedá nám dlouho spát, ale budí nás
p ede dnem ze sna a velí vstáti, u í nás horko a zimu
trp liv sná eti. V ecko t lo myslivce se hýbe, a tedy
p irozená horkost se v n m rozmno uje, ruce a ramena se
namáhají, ustem, k ikem a t káním ps sluch s e zost uje,
voláním a k i ením prsa se roztahují a nástrojové hlasu se
cvi í. Také údové jeho, kterých jako nástroj k myslivosti
u ívá, spole ným hýbáním se utvrzují a dech náramn se
posil uje.
Ka dý ví, jak p íjemný a zdravý je pobyt a pohyb v p írod .
A myslivec nejde do p írody jen tehdy, kdy má chu , ale
musí do honitby za ka dých kolností.

Námaha vynalo ená p i pracích v honitb i p i lovu podporuje rozvíjení svalové síly, zvy uje t lesnou zdatnost. Organismus se
otu uje a získává odolnost v i po así. Ranní vstávání se stává samoz ejmostí. Lov dává zapomenout na hlad a únavu. Rozvíjí
se zru nost, obratnost pohyb podmín ná dr ením zbran , p i st elb poznáváme své reakce. Myslivost posiluje souhru
psychiky, nervového systému, zraku, sluchu a svalové innosti.
www.cmmj.cz

KACHNA DIVOKÁ

DROBNÁ ZV

- kachny

V posledních desetiletích dochází k výraznému poklesu po etnosti v t iny druh drobné zv e. Tento fenomén postihl také
na i nejhojn j í kachnu kachnu divokou (b ez a ku). Stav divokých kachen prokazateln klesá a o 50% u divoké populace.
P í in poklesu po etnosti je celá ada. V obecné rovin mezi n pat í:
 p ihnojování rybník a chovatelských nádr í,
 nár st po tu predátor ,
 výskyt botulismu,
 poklesy spodních vod v krajin ,
 vysu ování ba in a mok ad a ovliv ování krajiny pro zem d lské ú ely (meliorace),
 civiliza ní rozvoj,
 zna ný úbytek klidových a bezpe ných hnízdi .
Vý e zmín né jevy mají negativní dopad na populace dal ích druh kachen, které u nás hnízdí. Jedná se nap . o írku modrou,
kop ivku obecnou, poláka chochola ku, poláka velkého, l i áka pestrého atd.
ÍRKA MODRÁ

POLÁK VELKÝ

ÍRKA OBECNÁ

KOP IVKA OBECNÁ

POLÁK CHOCHOLA KA

L I ÁK PESTRÝ

PODPORA MYSLIVOSTI
Podpora myslivosti je právn zakotvena v zákon o myslivosti, na ízením vlády . 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finan ních p ísp vk na hospoda ení v lesích a na vybrané myslivecké innosti.

Zlep ování ivotních podmínek zv e
 zakládání zv ních polí ek pro spárkatou a drobnou zv , v etn osetí, a
údr ba a obnova kultury v dal ích letech
 po ízení a instalace napajedel, um lých nor, lapacích za ízení, hnízdních
budek pro vodní ptáky a odchytových za ízení na prasata divoká
 po ízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a
mobilních odchytových za ízení na prasata divoká

Podpora ohro ených druh zv e
 vypou t ní nakoupených nebo odchovaných jedinc ohro ených druh zv e
v lokalitách jejich p irozeného výskytu tet ev hlu ec, tet ívek obecný, koroptev
polní, zajíc polní. Oborní chov bílé jelení zv e a kozy bezoárové
 z izování p íst e k pro koroptve

Pou ití dravc v ochran rostlin
 výroba a instalace hnízdních podlo ek a budek pro dravce, výroba a rozmíst ní
loveckých stanovi pro dravce (berli ky) na zem d lské p d

Chov a výcvik národních plemen loveckých ps
 úsp n vykonaná zkou ka psa z výkonu v roce podání ádosti o p ísp vek
u plemen ps eský teriér a eský fousek

Chov a výcvik národních plemen loveckých dravc
 úsp ný odchov dravce vyvedeného z um lého chovu
sokol st hovavý, raroh velký, orel skalní

jest áb lesní,

Preventivní veterinární lé ebné akce
 zdolávání nákaz v chovech zv e . Medikované premixy k p idávání do
krmiv pro lé bu a prevenci parazitóz u spárkaté zv e
www.eagri.cz

LOVECKÉ TROFEJE

Lovecká trofej je vhodn upravená ást úlovku, která má být lovci trvalou p ipomínkou jeho loveckého úsp chu. D íve
nepat ila trofej lovci, ale majiteli honitby, d íve zvanému pán myslivosti. Teprve v pr b hu 20. století se ustálila zvyklost, e se
trofej ponechává lovci.
Aby bylo mo né trofeje porovnávat, organizují se p ehlídky a výstavy trofejí, na nich se trofeje hodnotí podle mezinárodních
metod (CIC nebo Boone and Crockett Club). Chovatelské p ehlídky prokazují chovatelskou úrove v honitbách a dok ladují
mysliveckou pé i o zv .
Za loveckou trofej spárkaté zv e se pokládají lebky a preparované hlavy s paro ím a rohy, u jelena horní pi áky kelce,
zkostnat lá chrupavka ze srdce hubertka, t tka ze h ívy, asto i vy in ná k e. Cen nou trofejí z erné zv e jsou pi áky
k our
zbran . Ze elem se jako trofej uchovávají lebky ne bo alespo pi áky - kly, ze samc elem i pyjové k stky. U
pernaté zv e se po izují celé vycpaniny, jindy se uchovávají pouze ásti ope ení.
Úsp ní lovci si zdobí své klobouky paletkami z pírek ba ant a divokých hus, srpky tet ívk , ka írky ka er , zrcadélky kachen
nebo h ivná e. Myslivec by m l jako ozdobu nosit jen trofej z vlastního úlovku a nem l by se chlubit cizím pe ím .
P íklad lovecké trofeje celé hlavy s krkem u srnce obecného a muflona

Kan í zbran

Kuna lesní

P íklad perku s KELCIE a HUBERTKOU nebo PALETKA za myslivecký klobouk

www.cmmj.cz

P ikrmování zv e
P ikrmování zv e je asto velmi problematické i z toho
d vodu, e v dávných dobách nebylo o zv pe ováno, a
p esto p e ila a do dne ních dn . Mnozí odborníci uvád jí,
e na e autochtoní zv je schopna bez krmení p e kat i
zimy s extrémní sn hovou pokrývkou. Souhlasit s tímto
tvrzením je mo né do té míry, pokud by nedo lo zám rnou
lidskou inností k p em n p vodní p irozené krajiny na
krajinu kulturní. Pro n které druhy byly tyto zm n
y
p ínosem, pro jiné to znamenalo dokonce a postupný
zánik populací.
Nedostatek kvalitní potravy, vody, klidu a krytu jsou limitní
faktory rozvoje a kvality populací druh na daném území.
Déle trvající nedostatek vhodné potravy zp sobí oslabení
organizmu, vede ke sní ení reprodukce, zvy uje náchylnost
k onemocn ní a m e vést a k úhynu.
V sou asné dob je povinnost zv
ádn p ikrmovat zakotvena v zákon o myslivosti. U ivatel honitby je povinen
provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla, a v dob nouze zv
ádn p ikrmovat. Zjistí-li orgán státní správy
myslivosti, e zv trpí hladem, a nezjedná -li u ivatel honitby okam itou nápravu, rozhodne tento orgán o krmení zv e na
náklad u ivatele.

P irozený trvalý pohyb zv e za potravou je d le itým fyziologickým initelem k podpo e trávení a metabolismu. Hledáním
potravy na v t í vzdálenosti samovoln dochází k migraci a osv ování krve. To má význam pro sni ování stupn p íbuznosti
v dané populaci a zlep uje kondici zv e. P irozeným jevem je také koncentrace v t ího po tu zv e na ú ivn j ích lokalitách,
kde m e také docházet k výrazným kodám na lesních i zem d lských porostech.
V sou asnosti krmení zv e znamená v podstat celoro ní p edkládání
potravy, bez které by nebylo mo né dosáhnout stanovené kvality a
po etnosti zv e. Týká se to p edev ím uzav ených objekt , kde je velká
koncentrace zv e na malém prostoru (oborní chovy, p ezimovací,
karanténní i aklimatiza ní ob rky).
Rozdílná je situace s chovy zv e ve volnosti, kde zv není p ímo závislá na
potrav p edlo ené lov kem. V takovém p ípad hovo íme o p ikrmování.
Zm nami v systému obhospoda ování agrárních a lesních ekosystém do lo
k naru ení p irozených biocenóz, které ji asto nezabezpe ují dostatek
p irozené potravy, krytových a klidových podmínek.
Zaji t ní kvalitní potravy pro ú elné krmení i p ikrmování je
rozdílné v ka dé oblasti, s ohledem na rozdílné klimatické
podmínky a druhu zv e.
www.myslivost.cz

PYTLÁCTVÍ
Historie pytláctví je velmi stará a datuje se od doby, kdy
zanikl volný lov a stal se výsadou a právem
privilegovaných.
Podle patentu Karla VI. z roku 1726 byli pytla ící tuláci
trestáni vypálením písmen W R a vypov zeni ze zem . P i
op tovném dopadení museli stát t i trhové dny na
praný i s parohy na hlav . Za t etí
in pytláctví bylo
stanoveno 12 let nucených prací a pro pytláky tuláky
smrt.
Marie Terezie posílá pytláky na dva a t i roky pracovat
v poutech do pevnosti v Petrovara dín v Uhrách a
na izuje, aby sedlák m, mlyná m, ov ák m, vina m a
takovým sprostým lidem, jako i svobodník m, byla
pobrána ve kerá st elná zbra . Pro ty, kdo poraní nebo
usmrtí myslivce ekal trest ztráty hrdla.
Myslivc m je povoleno právo první rány proti ozbrojeným pytlák m, kte í se staví na odpor. A v roce 1842 bylo na ízeno, e
nesmí být st íleno na toho, kdo se p i pytláctví dává na út k.
N která rozhodnutí Nejvy ího soudu trestního z doby p ed druhou sv tovou válkou:
 Úmysl skoliti zv a p isvojiti si ji bez svolení majitele myslivosti je z ejmý, stojí -li n kdo v cizím lese a revíru za stromem
s pu kou p ipravenou k výst elu, by se je t v dohledu neobjevuje zajíc nebo jiná zv (4363).
 Neoprávn ná osoba poru uje cizí právo myslivosti ji tím, e zv chytá, stíhá nebo slo í. Není t eba, aby jednala v úmyslu
si ji p ivlastnit (7003).
 Dokonalým trestním inem (pytláctvím) je ji pouhé stíhání lovné zv e s poru ením cizího práva. Nezále í na tom,
poda ilo-li se pachateli zmocniti se zv e (6924).
Po roce 1962 byla trestn právní odpov dnost za pytláctví sní ena. Snad v
nebezpe nosti tohoto protiprávního jednání v budované socialistické spole nosti.

d sledku posouzení men í spole enské

Sou asná právní úpra va pytláctví (od 1. 1. 2010) je pro pachatele tohoto trestného inu je t o n co p ízniv j í. Definice
pytláctví podle zák. . 140/1961 Sb. z n la: Kdo neoprávn n loví zv nebo ryby... . Nová právní úprava trestního zákoníku
definuje pojem pytláctví sice shodn , ale pytláctví se stává trestným inem, a kdy hodnota ulovené zv e nebo ryb dosáhne
nejmén ástky 5000,- K .
www.cmmj.cz

Jest áb lesní v elezech

Pytláctvím nedovolenými zp soby lovu
mohou být velmi výrazn ovlivn ny,
Uhynulý orel mo ský a otrávená návnada
n kdy dokonce nevratn , stavy zv e
p írodního bohatství chrán ných a
ohro ených druh .

Srna str ená pytla ícími psy

Lovecké zbran

palné

HISTORIE
Palné zbran uvád jí st elu do pohybu uvoln ním chemické
energie ho ící výmetné nápln (prachu). První palné zbran byly
pouhé trubky na jednom konci uzav ené zátravkou. Tato hlave
nem la pa bu a st elec ji odpálil p ilo ením havého uhlíku
k prachu, nasypanému na pánvi ku. Pozd ji byla hlave
vybavena primitivní pa bou a
doutnákovým zámkem.
P evratem v dosavadním vývoji ru ních palných zbraní byl
vynález kole kového zámku (1508), který byl koncem 16. století
postupn nahrazen zámkem k esadlovým. K esadlový zámek
m l mnoho vývojových stup . Francouzský zámek je z nich
nejdokonalej í a kon í jím výv oj k esadlového zámku. N kdy
kolem roku 1820 byla vynalezena epi ková zápalka, která
vytvo ila p edpoklad pro vznik perkusního, neboli nárazního
zámku. Dal í vynálezy spolu s rozvojem pr myslu umo nily
výrobu jednotných náboj , u nich nábojnice spojuje v e
pot ebné k výst elu v jediný celek, a daly tak nezbytný
p edpoklad k vytvo ení zbraní nabíjených zezadu záv rem.
Jednoranové zadovky ze 60. a 70. let 19. století byly v dal ích
dvou desetiletích nahrazeny opakovacími zbran mi.
Na p elomu 19. a 20. století bylo u vynalezeno v e, co pou ívá i
dne ní myslivec. Dal í vývoj loveckých zbraní probíhal cestou
zdokonalování jejich konstrukcí.
BROKOVNICE

My lenka zvý it pravd podobnost úsp ného lovu zejména pernaté zv e, jako jsou divoké husy a kachny, nabitím více
kulovitých st el do vývrtu hlavn , byla uvedena do praxe ji v 16. století. Asi v 17. století byl tento nápad dále rozvinut
zavedením sekaného olova a o n co pozd ji i výrobou prvních brok , které se zhotovovaly kapáním roztaveného olova do kád
s vodou. Kole kový zámek byl pom rn nepohotový k výst elu na zv v pohybu. V tomto sm ru byl výhodn j í zámek
k esadlový s pa bou umo ující zalo ení hlavi t do ramene. První zásady brokové st elby a po adavky p izp sobení rozm r
pa by st elci byly formulovány ji ve 2. polovin 17. století. Teprve 18. století dalo p edpoklad k vytvo ení skute né brokovnice
ili ptá nice zavedením nových jakostn j ích hlav ových materiál a k esadlových zámk francouzského typu. Ke zdokonalení
brokovnic významn p isp l eský pu ka Dominik Brandejs, který ji ve 20. letech 19. století opat oval p edovky zahrdlením.
KULOVNICE
V první polovin 19. století se dosavadní jediný druh st ely, tj. koule, postupn nahrazoval podlouhlou st elou, která mohla být
pou ita jedin v drá kované hlavni, aby získala otá ky pot ebné k její stabilizaci. Pot eba p esného zamí ení rostla úm rn
s mo nostmi palných zbraní. Ke konci 15. století se objevily náznaky dne ní mu ky i hledí. Na sklonku 19. století se za alo
v lovectví uplat ovat dioptrické hledí. Vále ná pot eba zam ovacích prost edk p i st elb ve vzduchu dala podn t ke vzniku
kolimátorových mí idel.
www.cmmj.cz

Myslivecká kynologie
Traduje se, e pes je první zví e, které lov k domestikoval.
Nejpravd podobn j í je, e pes vznikl k í ením stepního vlka a akala.
V nejstar ích dobách byl pes pou íván k lovu jako honi , pomáhal zv
vyhledat, vyhnat z úkrytu a hlavn stavit na jednom míst tak dlouho,
aby se k ní skupina lovc mohla p iblí it a usmrtit ji. Jak se vyvíjela
myslivost, tak se m nil i zp sob pou ívání loveckého psa.
Plemena ps lovících zrakem vyu ívají zejména svoji rychlost (chrti).
Skupina honi vytrvale sleduje pachovou stopu, aby zv u tvali, ko ist
bu zabijí nebo jen t kotem upozorní lovce. Oha i jsou vyu íváni
k vyhledání a p inesení st elené zv e. P ed mnoha staletími byla
vy lecht na skupina teriér s povahovými rysy samostatných bojovník .
Zvlá tní d le itost má lovecký pes p i dohledávce a dosledu.
Lovecky upot ebitelný pes prokazuje zp sobilost pro
vyhledání,
dohledání a p inesení usmrcené, post elené nebo jiným zp sobem
zran né drobné zv e, nebo vyhledání a dosledování usmrcené,
post elené nebo jiným zb so bem zran né spárkaté zv e, nebo vloh
pro práci pod zemí.

Lovecká kynologie d lí lovecká plemena na oha e (stav cí psi), slídi e, honi e, barvá e a norníky, p ípadn p ina e e (retrívry).
OHA I (stav cí psi)
Jejich charakteristickou vlastností je schopnost vystavit zv . Vývoj oha je spjat s rozvojem palných zbraní a lovu pernaté
zv e, kdy vzniká pot eba ps , kte í nevyhledávají zv po stop , ale
horním nosem a tuto zv pevn vystaví, po kají
p íchodu lovce a na jeho povel ho dovedou do její blízkosti, p ípadn na p ovel tuto zvednou a umo ní lovci st elbu na letící
pernatou zv .
SLÍDI I
Slídi i jsou cvi eni k slíd ní, tzn. hledání zv e jen do vzdálenosti dost elu brokovnice. Nevystavují, zv jen krátce zna í a pak
vypíchnou . Jedná se o skupinu ps , kte í pracují s tzv. nízkým nosem , zv vyslídí, krátkým a mén hlasitým hlá ením
upozorní lovce na p ítomnost zv e.
RETRÍV I, P INA E I
Retrív i jsou specialisty pro práci po výst elu. O ekává se od n j, e bude pracovat s
m kkou mordou ve v ech mo ných
terénech, neodradí jej ani ledová voda a rychle p inese zv na jakoukoliv vzdálenost a správn ji odevzdá.
HONI I
Práce honi e lze v eobecn charakterizovat jako innost, p i ní pes
vyhledá a pronásleduje zv (spárkatá, erná), brání jí v út ku, a tím dá
lovci p íle itost k jejímu ulovení.
BARVÁ I
Mezi plemeny loveckých ps jsou úzkými specialisty. Skupina plemen
loveckých ps je vy lecht ná k práci na stop , v t inou studené. P vod
t chto ps je v N mecku. Pou ívá se k dosledu spárkaté zv e.
TERIÉ I
Skupina ps vy lecht ných pro speciální práci norník , tzn. pro práci
pod zemí. V dob zvý ených lov erné zv e pln nahrazují honi e,
srdnatá povaha jim umo uje s d razem zv dob e stavit a zejména
dosledovat.
JEZEV ÍCI
Krom norování je nej ast j í pou ití jezev íka p i nahá kách a
dosledech, p i em jeho typickou vlastností je hlasitost na teplé stop
zv e. P i nahá kách a dosledech má jezev ík tu výhodu, e jej erná a
vysoká zv nepova uje za hrozbu, a proto p ed ním neutíká, ale pomalu
ustupuje.
www.cmmj.cz

erná zv
Prase divoké je velký savec, který je jedním
z nejroz í en j ích druh kopytník na sv t . Na území
na eho státu bylo prase divoké do II. sv tové války
chováno v oborních chovech, ale d sledkem postupu
vále ných front do lo k jeho roz í ení z obor do volné
krajiny.
M nící se ivotní podmínky, absence p irozených
predátor
a p edev ím zm na obhospoda ování
zem d lské krajiny, p stování obilovin, epky a
p edev ím kuku ice na velké vým e jsou
s velkou
pravd podobností hlavní p
í inou nár stu jeho
po etnosti.

Prase divoké svým potravním chováním ohro uje mnoho druh obratlovc , kterými jsou oboj ivelníci, plazi, drobní savci i ptáci
hnízdící na zemi. Z praxe je známá konzumace malých zají k , srn at a dal ích mlá at, ím prase divoké negativn p sobí na
reprodukci nejen t chto ivo i ných druh .
Prase divoké je nositelem ohro ení z hlediska hygienického a veterinárního. Onemocn ní jako je trichinelóza, tuberkulóza a
leptospiróza, loutenky, klasický prase í mor i africký mor prasat a dal í, ohro ují významn chovy hospodá ských zví at i
lidské zdraví.

Divoké prase svým potravním chováním zp sobuje
nejvá n j í ekonomické kody p edev ím v zem d lské
krajin . Záva ná je kodlivost na lu ních porostech a
pastvinách, tzv. buchtováním.
www.myslivost.cz

erná zv

je rovn

známa svou inteligencí.

Také to je p í inou, pro není tak snadné tento
druh zv e odlovit..., av ak není to nemo né.

KODY ZV

Í NA LESE

Nejv t í a nejrozsáhlej í kody v lesních porostech zp sobuje zv
spárkatá, hlavn zv jelení a srn í, mén ji kodí zv dan í a mufloní.
erná zv
nep sobí kody v lese, zato je významným k dcem
zem d lských pozemk .
Zv

kodí nej ast ji:

 Okusem jsou postihovány sazenice listná i jehli nan , zejména
buku a jedle. K okusu dochází zejména v zim .
 Loupáním se ozna uje sloupnutí k ry a lýka na star ích stromech.
K loupání dochází ve vegeta ním období, kdy zv nakousne k ru a
trhnutím hlavy ji odloupne.
 Zimní ohryz je nápadný z etelnými otisky ezák na lýku.
Loupání a zimní ohryz mají asto za následek infekci kmene
d evokaznými houbami a tím kvalitativní ztráty.
 Vytloukáním dochází ke str ení lýka ze slab ích kmínk lesních
d evin, kdy sam í jedin ci zbavují lý í své parohy, které ukon ily r st.
Po kození zpravidla vede k úhynu rostliny.
P í iny vzniku kod spo ívají p edev ím v
nezvládnuté regulaci
po etnosti zv e. Vznikající kody mohou ovliv ovat i dal í faktory, jako
jsou mo nosti migrace zv e, ru ení klidu zv e na obvyklých pastevních
plochách, celková ú ivnost honitby, p ístupnost k atraktivním porost m,
velkoplo né p stování monokultur vynucené tr ním hospodá stvím atd.

OKUS

ZIMNÍ OHRYZ
VYTLOUKÁNÍ PARO Í

LETNÍ LOUPÁNÍ

Magistrát m sta Jihlavy, Odbor ivotního prost edí,
ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Jihlava
Vás srde n zvou na

CHOVATELSKOU P EHLÍDKU TROFEJÍ ZV
ulovené v mysliveckém roce 2017
v honitbách územní p sobnosti ORP Jihlava
KDE:
KDY:

Gotická sí jihlavské radnice
tvrtek 10. 5. 2018 ned le 13. 5. 2018
denn 8 16 hod.

VSTUP ZDARMA

E

Lovecké zbran
CHLADNÉ ZBRAN
Nazývají se také zbran se né a bodné.
Do této skupiny pat í tesák, kan í me , lovecký o t p, zavazák a r zné druhy no
s pevnou nebo skláp cí epelí.

Na obrázku tzv. kan í pero získává dnes na oblib
v nep ehledném terénu.

k lovu

erné zv e

ST ELNÉ ZBRAN - luk
Lovecké st electví má pro myslivost zásadní význam vzhledem k tomu, e
zv je lovena p evá n odst elem.
Nejstar í mechanickou st enou zbraní pou ívanou k lovu je luk. Výkony
mechanických st elných zbraní (luk, ku e) nebyly zanedbatelné 1 000 yard
(cca 900 m) m ly dost el st edov ké anglické dlouhé luky. Podle dobových
záznam z 12. století dokázal lu i tník prost elit dubové dve e o tlou ce 10
cm.
Ku e
Ve 14. století byl b n ji ne luk pou íván samost íl, pozd ji nazývaný ku e.
Na ku i m eme pozorovat n kolik výrazných zlep ení proti luku. Je to silné a
krátké lu i t , zhotovené ze d eva, rohoviny a pozd ji z oceli, které dává
st ele podstatn vy í po áte ní rychlost, a tím v t í pr raznost a donosnost.
Lu i t je upevn no na d ev né so e dovolující zalícit zbra . Socha ku e je
tedy jakýmsi p edobrazem pa by lovecké palné zbran . Dal ím významným
zlep ením je spou ový mechanismus, umo ující p enést zbra v napnutém
stavu a vyst elit v p íhodném okam iku. Dlouhý íp se u ku e zm nil v krat í a
t í ipku (plitku). Tato na tehdej í dobu dokonalá lovecká zbra velkého
výkonu m la jeden záva ný nedostatek, a to pot ebu velké napínací síly.
K uleh ení napínání byly vynalezeny r zné hevery, zalo ené na principu
ozubeného h ebenu, páskového p evodu nebo rumpálu. K d kazu síly
v tehdej í dob pat ilo napnutí ku e bez pou ití heveru.
www.cmmj.cz

MYSLIVOST
D jiny lovectví a myslivosti
Lov pat í k nejstar ím innostem lov ka. Nejprve lovil
ka dý, kdo pot eboval, kdykoliv a kdekoliv. Rolnictví a
pastevectví vedlo k
rozd lení p dy, ke vzniku
soukromého vlastnictví. Nastala spojitost lovu s územím,
lov p estal být právem v ech, právo lovu bylo spjato
s vlastnictvím p dy.
Na ízení, vydané okolo roku 950, za vlády kní ete
Boleslava I. (929-967), stanoví, e lov je výhradním
právem panovníka (tzv. regál).
Panovníka obklopovala po etná lovecká dru ina, pro její
pobyt na loveckých výpravách se stav ly lovecké hrádky,
nap . K ivoklát, Jivno, Zbe no, Tý ov aj.

Na ízením krále Václava IV. (1378-1419) z roku 1388 je umo n n lov také lecht . V usnesení eského sn mu z roku 1573 se
uvádí, e právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemk (panovník, lechta, klá tery, královská m sta); tzv. dominikální právo.
Usnesení obsahuje i na ízení o ochran zv e, co znamená po átek celo státn ízené myslivosti u nás.
Byly zakládány obory, ba antnice, ka enárny. Z loveckého personálu se stávají myslivci z povolání. Pot ebný personál se
vzd lává zpravidla t íletou výu ní dobou u zku eného myslivce.
V 17. a 18. století jsou zakládány lovecké ády; u nás zalo il Franti ek Antonín hrab Spork v
Huberta.

roce 1695 lovecký ád Sv.

Císa Ferdinand III. (1637-1657) vydává roku 1641 ustanovení o lovu pro
echy, ve kterém se uvádí, e myslivost je kratochvílí lechtickou ,
poddaní jsou p i lovu povinni loveckými robotami, které byly známy ji
v pozdním st edov ku.
Císa Josef II. (1780-1790) vydává v roce 781 patent o zru ení
nevolnictví a v roce 1786 ád o myslivosti nebo-li v eobecný honební
patent, který uvol uje poddaným v robotách, upravuje ochranu polních
plodin, ukládá hradit kody p sobené lovem a zv í, na izuje ernou
zv uzav ít do obor atd. Právo myslivosti bylo prohlá eno za právo
státu, který je sv oval. Nastává odklon od chovu velké zv e a
zintenzivn ní chov drobné zv e. S rozvojem brokové st elby se
proslavuje eské pu ka ství.
Císa Franti ek Josef I. (1848-1916) vydává v roce 1849 í ský patent o
myslivosti, který mimo jiné umo uje vznik honiteb spole enstevních
(obecní) sdru ující pozemky drobných vlastník p dy v katastru jedné
obce (nejmén 200 jiter, tj. 115 ha).
V roce 1962 byl vydán zákon o myslivosti, který odlou il výkon práva
myslivosti od
vlastnictví pozemk . Právo myslivosti p íslu elo
organizacím. Byly násiln vytvá eny rozsáhlé honitby, slu ována
myslivecká sdru ení, poru ována myslivecká etika, zanedbávány
kulturní aspekty myslivosti. Roz i uje se erná zv a ubývá zv drobná.
Po roce 1989 bylo právo myslivosti op t p iznáno majitel m p dy. Byl
zm n n (sní en) vý et druh zv e, pominulo rozd le ní na zv
u itkovou a kodnou.
Rozhodnutím Ministerstva kultury R z roku 2011 se eská myslivost
stala sou ástí seznamu nemateriálních statk tradi ní a lidové kultury
eské republiky.
www.cmmj.cz

Myslivecká latina - KVÍZ
1. Kde nosí divoké prase ZBRAN ?
a)
b)
c)

proklat nízko u pasu
nenosí, je to p ece zví e
na hlav

2. Které zví e má na zade ku KELKU?
a)
b)
c)

bobr
divoké prase
králík

3. Co je to BUCHTOVÁNÍ?
a)
b)
c)

výraz pro místa, kde po sob zajíci zanechali spoustu
bobk
zrytá místa od divokých prasat
slavnost po posledním honu sezóny

4. Jaká zv
a)
b)
c)

je pro myslivce ERNÁ?

divoká prasata
krtci
ka dá, která se vyválí v blát

5. Kde hledat na lesní zv i SV TLA?
a)
b)
c)

na ocase srnci a jeleni mají i mlhovky
na k ídlech íká se tak odlesku pe í
na hlav jsou to o i

6. Co ozna ují myslivci pojmem BARVA?
a)
b)
c)

zabarvení srsti zv e v r zných ro ních obdobích
krev loveného zví ete
trumfy v mariá i

7. Co je to KAZATELNA?
a)
b)
c)

místo, kde sedí nejstar í myslivec p i slavnostní hostin
samostatn stojící krytý posed
místo, kde se schází zv ke spánku

8. Co je to KOZLICE?
a)
b)
c)

ozna ení lovecké bra ny pota ené zví ecí k í
pu ka se dv ma hlavn mi nad sebou
samice kozla lesního

9. Co asi mohou být BAKADLA?
a)
b)
c)

tykadla raka
trus (odtud je to bakané )
o i zajíce

10. Co je to MORDA?
a)
b)
c)

prudká rána
tlama, nap . psí
faux-pas

11. Kde budete hledat ZRCÁTKO?
a)
b)
c)

v kabelce paní nadlesní
je to lesní jezírko
vysoké zv i pod ocasem, p ímo na pr...

12. Co je to V TRNÍK?
a)
b)
c)

enich jelena
místo na kopci nebo v údolí, kudy fouká vítr v dy od zv e
ozdobená hlava kance v tvi kami p i slavnostní hostin

13. Co znamená pojem HLÁ ENÍ?
a)
b)
c)

signál lesním rohem, kterým se vyhla uje konec honu
hlasitý t kot loveckého psa
sepsání po tu ulovených kus na zvlá tní formulá pro
mysliveckou správu

14. Co je to KOMORA?
a)
b)
c)

krytý posed se st ílnou
hlava loveného zví ete
p ední ást trupu a k poslednímu ebru

15. Kdo nebo co je PALI KÁ ?
a)
b)
c)

plemeno loveckého psa
malý srnec se slabými a malými par ky
lesnická bra na na p ená ení vyty ovacích kolík

16. Co se ozna uje pojmem RYJ?
a)
b)
c)

p ední ást hlavy divo áka
t kot loveckých ps p i nahán ní li ky
vyrytá místa ernou zv í na polích

17. Kdy pes VYDÁVÁ?
a)
b)
c)

aportuje ulovenou zv
t káním upozor uje lovce na zv
vym uje, d lá hromádku

18. Co to znamená, e ZVÍ E Z STALO V OHNI?
a)
b)
c)

uho elo p i lesním po áru
pes se p i pá ení svázal s fenou a nemohou se odtrhnout
po výst elu bylo okam it mrtvé

19. Co jsou to KLEKTÁKY?
a)
b)
c)

kan í kly
ehta ka (kliklak) na pla ení zv e p i honu
kolení mozoly (otla ky) vysoké zv e

20. Co si p edstavíte pod slovem TATR ?
a)
b)
c)

rozta ená ocasní pera tet eva
známou loveckou boudu Tatranská chatr v Rohá ích
nabiják do p edovky, tzv. ládova ky

21. Co d lá zví e, kdy VY ÍVÁ?
a)
b)
c)

Správné odpov di:

1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b, 7b, 8b, 9c, 10b, 11c, 12a, 13b, 14c, 15b, 16a, 17b, 18c, 19a, 20a, 21c

drbe se
kopuluje, pá í se, soulo í
kli kuje

Sokolnictví
Po átky sokolnictví se datuj í p ibli n do 2. tisíciletí p . n. l.
V té dob skýtaly vhodné podmínky k rozvoji sokolnictví
otev ené stepní oblasti ji ní Asie. Odtamtud se í ilo v emi
sm ry a do Evropy se postupn dostalo p es Indii, p ední Asii
a Balkán. Jestli e sokolnictví zpo átku slou ilo k získání ko isti
jako ob ivy, postupem asu se stávalo okázalou zábavou
mocných. V celém st edov ku hrálo sokolnictví velkou roli. Na
na em území se o jeho rozvoj postarali pravd podobn
panovníci Velkomoravské í e. V dob rozvinutého st edov ku
se sokolnictví roz í ilo do v ech panovnických dvor Evropy.

Nejvýznamn j ím sokolníkem té doby byl v Evrop n mecký král a ímský císa Friedrich II. (1194-1250). Z jeho díla m l
mo nost erpat významný eský král P emysl Otakar II. (1233-1278), který se sokolnictví v noval. Nejv t ím sokolnickým
po inem u nás bylo zalo ení obce Sokole u Pod brad. Tato osada vznikla jako d sledek pot eby vybudovat stanovi t
královských sokolník v Polabí ve výsostném loveckém revíru pat ícímu králi. V dobách pozdního st edov ku se stal sokol a
zejména bílý sokol lovecký d le itým diplomatickým platidlem . Zánik sokolnictví na evropském kontinentu p i el s koncem
feudálního ádu a také s rozvojem palných zbraní. Pouze Anglie se m e pochlubit nep eru enou kontinuitou vývoje.
Sokolnictví, um ní lovit zv pomocí cvi ených drav c , se dnes pova uje za sou ást lovecké tradice. Sokolník bere do rukou
p írodní síly a vzdává se dalekonosných zbraní. Tím dává voln ijící zv i p íle itost k vyu ití vlastních sil a svých p irozených
obranných mechanism . Vyhlídky na úsp ch p i loveck ém st etu mezi dravcem a ko istí bývají na obou stranách vyrovnány.
Poda í-li se pronásledované zv i p i lovu uniknout, má právo, aby toho dne byla ponechána na pokoji. Tak to vy aduje
pradávná sokolnická zvyklost a estný sokolník tuto zásadu respektuje.
www.sokolnictvi.net
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