
MYSLIVOST 



Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje 
soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, 
kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. 
         Ottův slovník naučný 



Motivace 

 „Škola není místo k plnění sudů, ale k zapalování ohňů“. 
  

Ing. Lukáš Kandler 



HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MYSLIVOST V PREHISTORII      

     Počátky myslivosti lze spatřovat v počátcích 
lovu v dobách paleolitu, kdy ještě znamenal 
pro člověka druh obživy. Lovila se převážně 
vyhynulá pravěká zvířata, mamuti ,zubr, los, 
sob, jelen, bobr apod. V neolitu přestává být 
lov hlavním zdrojem potravy díky rozvoji 
pěstování zemědělských plodin a počátkům 
rolnictví. Z odchytu zvířat se vyvíjí pastevectví. 
V této době je domestikován kůň a pes. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

 

MYSLIVOST V PŘEDFEUDÁLNÍ DOBĚ      

      

     Definitivně ztratil lov významu hlavní obživy                  
s příchodem Keltů a později Slovanů na naše 
území. Lovcem bývá zpravidla jen jeden člověk. 
Rozvíjí se zbraně: luk a šíp, oštěp, sekera, nůž. 
Půda se rozděluje a právo lovu bylo spjato        
s vlastnictvím půdy. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MYSLIVOST V DOBĚ FEUDALISMU      

     V dobách feudalismu se do čela společnosti dostává 
panovník, který kromě jiných výsad získává s vlastnictvím 
veškeré půdy také výhradní právo k lovu (tzv. regál). U nás 
to bylo nařízení vydané kolem roku 950 za vlády knížete 
Boleslava I. „lov je výhradní právo panovníka“. Panovník 
mohl právo k lovu propůjčovat feudálovi. S rozvojem 
feudalismu spojeným s růstem moci šlechty je omezován 
také regál. V roce 1388 nařízení krále Václava IV. se 
ustavilo tzv. právo dominikální, které zavádí lov jako 
výsadu vrchnosti. Pro panovníka jsou určeny okrsky, kde 
může lovit. Lov se stává kratochvílí a slouží spíše jako 
příležitost k reprezentaci.  
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HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MYSLIVOST V DOBĚ FEUDALISMU   

    

    Rozvíjejí se zbraně jako např. kuše, tesák, lovecký meč 
a od konce 17. století také lovecké ručnice. Rozvíjí     
se techniky lovu do plachet, sítí, různé druhy štvanic   
a honů. Ve 13. a 14. století se začínají zakládat obory 
a bažantnice. V r. 1573 vychází Usnesení českého 
sněmu, které obsahovalo i nařízení o ochraně zvěře. 
Myslivost se tímto stala povoláním. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MYSLIVOST V NOVOVĚKU 
    

    V 17.-18. století byly založeny první lovecké řády,      
při kterých se sdružovali lovci z řad šlechty. V roce 
1695 vzniká Řád sv. Huberta, který založil František 
Antonín Sporck. V 18. století se díky řádům z let 1754 
a 1756, které vydala Marie Terezie, dostává 
preference lesnictví před myslivost. V roce 1786 
vydává Josef II. všeobecný honební patent, který 
prohlásil právo myslivosti za právo státu, který jej 
mohl dále svěřovat. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MYSLIVOST V 19. STOLETÍ    

     V 19. století stále trvá trend, kdy je myslivost podřizována 
zájmům lesnictví. Dochází ke snížení stavu zvěře jelení a zvyšují 
se stavy srnčí zvěře. Nastává prudký rozvoj bažantnictví.          
Ve zbraních se prosazují brokovnice, které měly na našem 
území velmi dobrou tradici. Po roce 1848 vydává císař 
František Josef I. v Olomouci Říšský patent o myslivosti č. 154, 
který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy. Honitby          
se počínají dělit na honitby vlastní (115 ha) a společenstevní. 
Zavádí se nové techniky lovu: šoulačka, čekaná, slídění, lov     
na újedi, vábení, společné hony, kruhová leč, ploužení, 
naháňky apod. V roce 1856 byl vydán zemský zákon                    
o myslivosti v Čechách, v r. 1873 na Moravě a v r. 1877             
ve Slezsku. Dochází k introdukci cizích druhů zvěře. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MYSLIVOST VE 20. STOLETÍ    

     Výskyt a techniky lovu zvěře se nemění. Dochází k modernizaci 
střelných zbraní. V r. 1923 je založena Československá 
myslivecká jednota, která slučovala řadu tehdejších spolků. 
Roku 1929 vychází tzv. malý honební zákon, který upravoval 
doby lovu a vydávání lov. lístků. Po sladění zájmů zemědělství   
a myslivosti dochází k intenzivnímu chovu pernaté zvěře            
a odklonu od chovu zvěře spárkaté (s výjimkou zvěře srnčí).      
V r. 1941 vychází vládní nařízení o myslivosti 127/1941,        
které mimo jiné mění výměru nově vzniklých honiteb (150 ha) 
a zavádí povinné členství v České myslivecké jednotě. V r. 1947 
vychází zákon o myslivost č. 225, který sjednocuje právo 
myslivosti pro celý stát. Výměra honiteb je 150 ha                       
u společenstevních a 200 ha u honiteb vlastních.  
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HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MYSLIVOST VE 20. STOLETÍ    
     V r. 1961 dochází k sjednocení Československé myslivecké 

jednoty a Zvëzu poĺovníckých ochranných sdružení                    
na Slovensku v Československý myslivecký svaz.  

     Následkem zákona o myslivosti č. 23/1962 je právo myslivosti 
odloučeno od vlastnictví pozemku a stává se doménou 
organizací jako byly státní lesy, státní statky a JZD. Ty právo 
myslivosti poskytovaly za úplatu mysliveckým sdružením.           
Výměra honitby je stanovena na 500 ha. V roce 1992 vychází 
Zákon o myslivosti č. 270/1992, který opět přiznává právo 
myslivosti majitelům půdy, ale v důsledku dalších ustanovení  
je toto právo velmi slabé, zejména pro majitele malých 
pozemků. Nejnovějším zákonem je zákon č. 449/2001. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici               
na str. 9 – 18. 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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