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MYSLIVOST V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 
       Z hlediska myslivosti můžeme státy EU zařadit do 4 systémů : 
 

1. Středoevropský revírní systém myslivosti 
 

2. Skandinávský systém myslivosti 
 

3. Anglosaský systém myslivosti 
 

4. Latinský systém myslivosti 
 

       V EU je myslivost regulována nepřímo (rozhodnutími                
a směrnicemi). Myslivci ve státech EU jsou organizováni         
ve svých národních organizacích, které se sdružují ve F.A.C.E. 
(Federace mysliveckých svazů EU). 
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MYSLIVOST V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 

1. Středoevropský revírní systém myslivosti 
         (např. ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Rakousko, Belgie, 

Nizozemí, Lucembursko, Slovinsko) 

 Dlouholetá tradice myslivosti, 

 základem tvorby honiteb jsou vlastnická práva, 

 důraz je kladen na kvalifikaci myslivců, 

 základem myslivosti je plánovitý lov zvěře, 

 velká druhová četnost volně žijících druhů zvěře, 

 cca 1:300 (myslivec : obyvatel). 
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MYSLIVOST V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 

2.  Skandinávský systém myslivosti 
         (např. Švédsko, Finsko, Dánsko, Pobaltské země) 

 Na prvním místě je úlovek (etika lovu je podřadnější), 

 získání zvěřiny se bere jako sběr úrody, 

 licenční systém (výše poplatku preferuje místní lovce), 

 předmětem lovu je především spárkatá zvěř, 

 zvěřina patří lovci, 

 legislativa upravuje doby a způsoby lovu a používání 
střelných zbraní, 

 cca 1:25 (myslivec : obyvatel). 
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MYSLIVOST V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 

3.  Anglosaský systém myslivosti 
         (např. Irsko, Spojené království) 

 Přední místo zaujímá tzv. sportovní hledisko (= dát 
zvěři šanci), 

 důležitý je dobrý zásah, 

 trofejí může být např. foto nebo jiná památka, 

 myslivost (lov) je spojena s držbou půdy, 

 na svých pozemcích může lovit prakticky každý, 

 legislativa upravuje doby a způsoby lovu a seznam 
druhů lovné zvěře, 

 cca 1:60 (myslivec : obyvatel). 
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MYSLIVOST V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 

4.  Latinský systém myslivosti 
         (např. Francie, Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Malta) 

 Myslivost má silný sociální aspekt, 

 licenční systém (výše poplatku preferuje místní lovce), 

 výjimkou je Francie (majitel více jak 20 ha může         
na svých pozemcích lovit sám, ostatní majitelé            
se musí sdružit), 

 loví se především tažní ptáci, velká zvěř je někde 
přísně chráněna, 

 cca 1:40 (myslivec : obyvatel). 
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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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