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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 
       Při individuálních a společných lovech se dodržuje řada 

mysliveckých zvyků.  

      Společné lovy jsou zahajovány a ukončovány v tradičním 
uspořádání nástupních útvarů. Každá leč je ukončena výloží, 
každý společný hon výřadem. Zvěř se klade na pravý bok, 
každý desátý kus, počítáno od leva, se povytáhne. Zvěř              
se seřadí dle jistých pravidel, přítomni jsou povinně všichni 
účastníci lovu a dle pevně stanoveného ceremoniálu se koná 
rozloučení zvěře s rodnou honitbou. 
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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 
     Úlomky , ulomené větvičky jehličnaté či listnaté dřeviny, 

symbolizují spojení myslivce s přírodou. Je jich několik druhů    
a používají se při různých příležitostech. Nejčastěji se používá 
tzv. třívýhonkový úlomek, to jest koncové rozvětvení větvičky  
o třech výhoncích. Jeden takový úlomek vsune lovec či jeho 
doprovod spárkaté zvěři do svíráku a pernaté zvěři do klovce. 
Jde o symbolický poslední hryz či poslední zob rodné honitby. 
Existuje přesný výčet zvěře, u které se jí vzdává takto poslední 
pocta. V naprosté většině je to zvěř spárkatá a to jak samčí tak 
samičí. Dravé zvěři se tento úlomek většinou nedává. Druhý 
třívýhonkový úlomek, lehce smočený v barvě, si úspěšný lovec 
vetkne za klobouk na pravou stranu jako znamení úspěšného 
lovu a nosí jej až do konce téhož dne. Další druhy úlomků - 
jednovýhonkový a pětivýhonkový - se používají dnes již zřídka. 
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     Od úlomků nutno odlišovat zálomky. Jejich používáním se lovci 

dorozumívali jako němou mysliveckou mluvou již v dávných 
dobách. Nezasvěcení těmto znamením nerozuměli. Zálomky 
jsou rovněž větvičky uříznuté, ulomené, někdy pouze 
nalomené či zalomené, kterými značíme určitá místa jako např. 
stanoviště lovce, nástřel (tj. místo, kde stála zvěř v okamžiku 
výstřelu), nebo upozorňují na nějaké zařízení, něco přikazují     
či zakazují. Větvičky bývají různé velikosti, rozličně upravené     
a toto vše se řídí stanovenými pravidly.  

 



MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 
     Při osamělých lovech se setkáme se dvěma mysliveckými zvyky 

či pojmy. Názvem “lovecké právo” se rozumí jedlé vnitřnosti 
spárkaté zvěře neboli drob (jazyk, srdce, plíce, játra, slezina, 
ledviny, popř. mozek). Patří tomu, kdo ulovenou zvěř vyvrhl, 
tedy střelci nebo průvodci. Poslední poctou ulovené zvěři         
je “stráž u zhaslého kusu”. Jde o chvíli pozdržení se u ulovené 
zvěře a zamyšlení, o okamžiky splynutí s přírodou, kdy lovec 
znovu v duchu prožívá úspěšný lov. Na ulovenou zvěř               
při fotografování nesedáme, ani na ni neklademe nohu.          
Při společných lovech platí zásada “první kule, poslední brok”. 
Střílelo-li například na divoké prase více lovců, je kus přiřčen 
tomu lovci, jehož zásah zvěř smrtelně zranil, byť se i kus 
nesložil v ohni a musel být proveden dosled. Tato rána se 
považuje za “první kuli”. Nemusí být první v pořadí, jestliže 
zvěř byla předchozími zásahy jen poraněna.  
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      “Poslední brok” při honech na drobnou zvěř znamená,           

že lovcem složené zvěře je poslední střelec, který na kus střílel, 
a po jehož ráně se kus složil, zhasl. Nečítá se ovšem tzv. 
“střílení do hrobu” na zvěř již zhasínající. Po ukončení honu, 
tedy společného lovu na drobnou zvěř, se může pořádat 
poslední leč. Jde o přátelskou schůzku všech účastníků honu 
spojenou s pohoštěním. I v jejím průběhu se dodržují některé 
myslivecké zvyky jako např. : 

     -   na zdar lovu a myslivosti se připíjí levou rukou 

     -   myslivecký soud 

     -   přijímání mezi myslivce 

     -   pasování na lovce 

     -   myslivecká latina 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 31 – 38. 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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