
MYSLIVOST 



MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 

MYSLIVECKÁ ETIKA      

     K myslivosti patří v první řadě mimořádná míra etiky.             
Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti jiné bytosti, musí být           
k tomu morálně připraven a to zvláště dnes, kdy myslivec 
nechová zvěř proto, aby ji usmrcoval, ale usmrcuje ji proto,   
aby zachoval celek přírody. Musí tedy o životě zvěře                    
a o přírodě vůbec vědět mnoho, aby své rozhodnutí obhájil 
před sebou samým i svými druhy. Rytířsky musí vidět ve zvěři 
nikoliv jen živý terč, ale partnera s právem na rovnost šancí.      
Z toho důvodu není možno pokládat myslivost za druh sportu. 
Společné rysy myslivosti a sportu spočívají v tom, že jde             
o činnost dobrovolnou.  
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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 

MYSLIVECKÁ ETIKA      

     Myslivost má však hlubší smysl, je to široký pojem, zahrnující     
i složku hospodářskou, kde lov a s ním spojená možná střelba         
je pouze jednou z jejich stránek. Střelectví jako takové               
je ovšem druhem sportu. Při střeleckém sportu je cílový objekt 
lhostejný, střelba je účelem. V myslivosti hraje při střelbě        
na lovu cílový objekt rozhodující úlohu, který je pro myslivce 
též předmětem ochrany, péče a uváženého výběru. Střelba      
je zde pouze prostředkem. I když to žádný zákon nezakazuje,         
v duchu myslivecké etiky myslivec například nevystřelí             
na zajíce v loži či bažanta na zemi s výjimkou dostřelné rány    
na poraněnou zvěř. A to je pouhý zlomek modelových situací, 
kde záleží na myslivecké etice.  

 

 
Ing. Lukáš Kandler 



MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 

MYSLIVECKÁ ETIKA      

     Myslivecká etika patří na první místo do souboru mysliveckých 
zvyků a tradic. A můžeme si jen přát, aby myslivci naplnili 
skutky parolu, kterou myslivecký spisovatel František Vodička 
deklaroval v roce 1948 ve své knize “Zvěř a myslivost ve světle 
věků”: Kdo je dobrým myslivcem, je i dobrým člověkem. 
Myslivecké zvyky bychom mohli definovat jako soubor 
loveckých ceremoniálů a jiných mysliveckých obřadů a dalších 
norem jednání myslivců předávaných tradicí, mající morálně 
výchovný a praktický význam. Některé jsou zakotveny                  
v nařízeních a směrnicích, další jsou tradovány v písemnictví 
nebo přejímány při výkonu myslivecké praxe. Jejich zachování 
je nejenom projevem úcty k přírodě, ale prokazujeme jimi          
i naši mysliveckou morální úroveň. 
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MYSLIVECKÁ MLUVA      

     Myslivci používají v mysliveckém provozu odbornou, profesní 
mysliveckou mluvu. Výstižnými termíny jsou pojmenovány 
jednotlivé části těla různých druhů zvěře, rozlišeno pohlaví, 
stáří a popsány životní projevy zvěře. Své názvy má myslivecká 
výzbroj, výstroj, potřeby k lovu a další nejrůznější zařízení, 
způsoby lovu i rozmanitá činnost spojená s chovem a péčí         
o zvěř, loveckou kynologií, atd. Zvláštní česká mluva myslivců   
se začala objevovat již ve středověku a zásluhou řady 
mysliveckých literátů se zachovala dodnes. Přesto, že je tedy 
velmi stará, je přece živá a přizpůsobuje se měnícím                  
se poměrům v myslivosti. Výrazy a pojmy myslivecké mluvy 
mají oficiální charakter a je povinností každého myslivce,      
aby tuto mluvu ovládal a stále se v ní zdokonaloval.  

 Ing. Lukáš Kandler 
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MYSLIVECKÉ ODÍVÁNÍ 
     Zelená barva, některé odstíny hnědé či šedé, se staly                  

u myslivců a lesníků barvami stavovskými, staly se barvami 
mysliveckého odívání. Používání mysliveckého oděvu               
při lovech, honech a při nejrůznějších mysliveckých akcích        
se u nás stalo již samozřejmostí. Bohužel se však začíná 
objevovat i nešvar, který nutno odsoudit, a to je nošení 
různých polovojenských oděvů tzv. maskáčů. To je pro českou 
myslivost něco zcela cizího. Pokrývkou hlavy je nejčastěji 
myslivecký klobouk. Na levou stranu, za stuhu, se zapichují 
např. paletky, sojčí pírka, kačírky a tzv. stavovské úlomky. 
Štětka, která se upevňuje v toulci poněkud dozadu, by měla 
být vlastní trofejí získanou myslivcem.  
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MYSLIVECKÉ TROUBENÍ 
     Vynecháme-li dnes historickou kuriozitu pokřiků,              

kterými se lovci při honech dorozumívali o pohybu zvěře   
(např. TAJI se volalo při spatření jelena, WALLO při spatření 
divočáků, TIRO u pernaté zvěře), pak hlavním signálním 
prostředkem byl a dodnes zůstal roh. Do středověku to byl 
skutečný zvířecí roh, nejednou bohatě zdobený řezbou,      
který byl od baroka vystřídaný rohem plechovým,                        
z něhož se vyvinulo několik hudebních nástrojů. Menší borlice 
se užívá k troubení signálů, povelů a hlaholů dodnes. Větší 
lesnice se stala nástrojem slavnostních fanfár a konečně lesní 
roh, s rozvojem náročně inscenovaných loveckých slavností 
barokní šlechty, přispěl ke vzniku tehdy nové hudební 
kategorie – lovecké hudby.  
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MYSLIVECKÉ TROUBENÍ 
     Lovecká hudba se později komponovala i pro další hudební 

nástroje. Postupem času ji komponisté pozvedli na úroveň 
autonomních skladeb, zcela nezávislých na původních 
podnětech. Vrátíme-li se k vlastnímu troubení při lovech             
a honech, pak vězme, že se podstatně zlepšuje organizace         
a bezpečnost, působí se na mysliveckou etiku, dodržuje            
se praktický a estetický odkaz našich mysliveckých 
předchůdců. Závazný je notový materiál, většinou podložený 
textem, který vytvořil Prof. Ing. Antonín Dyk a obsahuje 
návěští, signály, povely, pozdravy, výřady, vytrubování úlovků   
a konečně pochody. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu. 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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