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VÝVOJ MYSLIVOSTI 

MOTTO:                                  Čeština je jeden z mála jazyků, který slovem 

  myslivost činí rozdíl mezi bezohledným lovem 

        a lovem ukázněným, doplňovaným chovem zvěře. 

        Prof. Dr. J. M. Komárek, 1941 

Prehistorie 

Vznik člověka spadá do doby asi před miliónem let. První praobyvatelé střední Evropy - 

pitekantropové - se objevují v časovém údobí 500 000 až 100 000 let před naším letopočtem. Žili 

v tlupách, které byly pohyblivé, potravu získávali sběrem. Významné bylo ovládnutí ohně vzhledem 

k snadnější přípravě potravy, k ochraně před zimou a před velkými dravými zvířaty. K nejstarším 

činnostem člověka patřil lov. V paleolitu - starší době kamenné (500 000 - 70 000 let př. n. l.) 

byl podstatnou složkou každodenního úsilí o získání potravy. V údobí 80 000 - 40 000 let př. n. l. 

se objevují prapředkové neandrtálci. Lov, provozovaný většinou v tlupách, nebyl výsadním právem, 

zvířata byla přírodním bohatstvím, lovil každý, kdo potřeboval, kdykoliv a kdekoliv. Vyskytoval 

se mamut, tur, los, sob, jelen, bobr, medvěd, vlk, rys a další nejrůznější velká a drobná zvířata. 

Původní lovecké zbraně byly jednoduché - kyj, opracovaný kámen čili pěstní klín, používaly 

se různé lsti - lapací jámy, nahánění zvířat nad srázy. Ulovená zvířata poskytovala kromě potravy 

též kůže, kožešiny na oděv, parohy, rohy a kosti sloužící jako stavební materiál, k výrobě různých 

nástrojů, ozdob. K pozdější lovecké výzbroji patřil luk se šípy, oštěp (s hrotem pazourkovým, 

kostěným, parohovým, později kovovým), sekera a nůž z téhož materiálu. Rituální a instruktivní 

význam měly dochované jeskynní kresby např. z údobí 15 000 - 10 000 let př. n. l., zobrazující tehdejší 

lovná zvířata a lovecké výjevy. V neolitu - mladší době kamenné (70 000 - 3000 let př. n. l.) nastává 

změna. Ze sběru a pěstování planých rostlin se vyvinulo pěstování polních plodin - rolnictví, rozvoj 

lovu přispěl k počátkům chovu domácích zvířat - pastevectví. Do té doby se také klade domestikace 

psa a koně. Okolo 3000 let př. n. l. se objevuje člověk cromagnonský, řazený již k druhu Homo 

sapiens. Další rozvoj zemědělství nastal v době bronzové (3000 - 1000 př. n. l.) a v době železné (1000 

let př. n. l. - přelom letopočtu). Tehdy se na našem území objevují Keltové, později germánské kmeny. 



 

 

Předfeudální doba 

Bohatství zvěřiny v naší pravlasti bylo podmíněno souborem příznivých podmínek - mírným 

podnebím, příhodným utvářením terénu, hojnou a rozmanitou vegetací; pralesy (dub, buk, smrk, 

jedle s příměsí břízy, jilmu, borovice, aj.) a močály se střídaly se stepí a křovinným porostem. 

Však také Kosmas ve své kronice uvádí o příchodu Čechů do země, že "byla plná zvěře a ptactva". 

Slované jsou na našem území doloženy od 6. století našeho letopočtu. V 9. století existuje 

předfeudální Velkomoravská říše; archeologické vykopávky přinesly doklady vztahující se i k lovu 

včetně sokolnictví. Nastal úbytek druhů velkých savců, mamut vymizel již v dávnověku, tur, zubr a sob 

na počátku historické doby. Lov jako hlavní zdroj obživy ztratil na důležitosti, stal se doplňkovým 

zdrojem potravy, většinou byl provozován jedním lovcem. Početní stavy zvěře takovému lovu 

v tehdejší době dostačovaly, nebylo nutné o ni zvláště pečovat. Rolnictví a pastevectví vedlo 

k rozdělení půdy, ke vzniku soukromého vlastnictví. Nastala spojitost lovu s územím, lov přestával být 

právem všech, právo lovu bylo spjato s vlastnictvím půdy. Dějiny vývoje lovectví - a později myslivosti 

- jsou v podstatě historií loveckého práva. První pověsti z úsvitu našich dějin se dotýkají též lovu - 

Bivoj přinesl na Vyšehrad mohutného živého kňoura, kníže Bořivoj (+ asi 889) se na lovu setkal 

se Sv. Ivanem, kníže Oldřich (1012 - 1034) nalezl na lovu Boženu. 

Historická doba - feudalismus 

S rozdělováním půdy, s nabýváním majetku a s postupující dělbou práce se společnost začala 

jednak diferencovat, vzniká nadřízená a podřízená vrstva, jednak soustřeďovat kolem význačných 

rodů. Jako obydlí si staví vládnoucí vrstva dvorce, tvrze, hrady, ostatní obývají vsi. Řízení společnosti 

se postupně centralizuje, feudálové soustřeďují moc, vzniká pojem státu. Do čela společnosti 

se dostává panovník, který získává mnohé výhody, též i výsadní právo na lov (tzv. regál). U nás 

se objevují první doklady o loveckém právu za vlády knížete Boleslava I. (929 - 967); jde o nařízení 

vydané okolo roku 950, které stanoví, že lov je výhradním právem panovníka. I když byly panovníkem 

pozemky (lesy) postoupeny ke kolonizačním účelům (od konce 12. století jsou zakládána města) 

nebo darovány např. klášterům nebo věrným pánům za odměnu prokázaných služeb, často 

si panovník vyhrazoval právo lovu. Mohlo být sice leníkovi propůjčeno, ale zpravidla pro lov drobné 

zvěře, kdežto zvěř velká (např. jelení, černá, los - který se u nás vyskytoval do 13. století) zůstala 

vyhrazena panovníkovi. Po celou dobu historického vývoje u nás byl nejvýznamnější lovnou zvěří 



 

 

jelen; mnoho bylo též černé zvěře. Srnčí zvěře bylo až do 18. století poměrně málo vzhledem 

k hojnému výskytu velkých šelem. 

Název "lovec" se objevuje již v 11. století. Panovníka obklopovala početná lovecká družina, 

pro jejíž pobyt na loveckých výpravách se v rozsáhlých lesích stavěly lovecké hrádky např. Křivoklát 

(zmiňovaný již v roce 1109), Jivno, Zbečno, Jenčov, Týřov, Počáply - Králův Dvůr, Nový Hrad u Kunratic 

(1411 - 1412). Lovecký personál je usídlován v tzv. účelových obcích (Psáry, Ohaře, Sokolníky, aj.), 

kde žije družinným životem. Lovecké roboty poddaných jsou známy již ve 12. století. K lovecké 

výzbroji patřily luk se šípy, oštěp, nůž, různé sítě (vazby), oka, tlučky a pasti, používaly se lapací jámy. 

Lovilo se pěšky i koňmo se smečkou psů, poraněná zvěř byla sledována po barvě, rozmohly 

se štvanice a sokolnictví. O lovech českých panovníků se dochovalo hojně dokladů v historii. Kníže 

Jaromír (1004 - 1012) byl na lovu úkladně přepaden Vršovci. Kníže Břetislav II. (1092 - 1100), vraceje 

se z lovu jelenů u Zbečna, byl zabit Lorkem. Král Václav I. (1230 - 1253) si v lese při lovu vypíchl oko; 

byl sklácen mrtvicí při lovu jelenů v říjí (22. září) u Hudlic. Pověstné se staly divoké lovy krále Václava 

IV. (1348 - 1419). 

S rozvojem feudalismu rostla moc šlechty na úkor panovníka včetně omezování výhradního 

práva lovu. Nařízení krále Václava IV. z roku 1388 uvádí, že lov je výsadou vrchnosti, šlechty 

(tzv. právo dominikální). Pro panovníka byly vyhrazovány královské lovecké okrsky; 

např. pro Ferdinanda I. (1526 - 1564) byl regálem z roku 1530 vyhrazen obvod na míli cesty od Prahy. 

Hospodářský význam lovu se snižuje, lov se pokládá za mužnou kratochvíli; slouží k reprezentaci. 

Také šlechta si vytváří lovecké družiny a zakládá účelové obce; je to vlastně forma prvního sdružování 

loveckého personálu. K lovecké výzbroji náleží kuše, rozšířená od 14. do 17. století (střílelo se šipkami 

a kulemi), oštěp, nůž, tesák, lovecký meč; dále nejrůznější sítě - do nichž se lovil největší počet zvěře 

určeny ke konzumu, pasti a lapáky (ohrady), lapací jámy. Kvete sokolnictví a čižba. Již ve 14. století 

se v našich pramenech zachovaly doklady o kynologii: rozdělení psů podle plemen - chrti, dogy, ohaři, 

vyžlata (jezevčíci); rozdělení pravděpodobně podle výcviku - vodiči, slídiči, štváči. Se zdokonalením 

loveckých zbraní, se zaváděním okázalých společných lovů - loveckých slavností, zvěře ubývalo. 

Bylo jí potřeba stále více, ve volnosti však nebylo možno udržet vysoké stavy. Zakládají se obory, 

hlavně pro jelení zvěř, od 14. století, hojně v 16. století, z roku 1465 pochází zpráva o daňkovi. 

V raném středověku byl zaváděn - zpočátku do chovu v klášterních zahradách - divoký králík. V jižních 



 

 

Čechách kvetlo v 16. a 17. století bobrovnictví. V druhé polovině 18. století existovalo v Čechách 

59 obor a 188 bažantnic. 

V usnesení Českého sněmu z roku 1573 se uvádí, že právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků 

(panovník, šlechta, kláštery, královská města); i nadále tedy platilo dominikální právo. Usnesení 

však obsahuje i nařízení o ochraně zvěře, což znamená počátek myslivosti u nás. Ovšem již mnohem 

dříve byly zakládány bažantnice a obory. Zvěř dravá (zvláště vlci) mohla být lovena volně. I řada 

dalších usnesení Českého sněmu se zabývá chovatelskými hledisky; např. v roce 1627 byl zakázán 

na 3 roky lov tetřevů, tetřívků, bažantů a koroptví. Z loveckého personálu se stávají myslivci 

z povolání (název je doložen ve 14. století, avšak již za prvních Přemyslovců byl v knížecí družině 

tzv. venator), jejich obydlí jsou budována přímo v honitbách; zprvu se starali hlavně o ochranu zvěře, 

později pak i o její chov. Šlechta a samozřejmě panovník vydávají pro svá panství instrukce o lovu 

a myslivosti; nejvýznamnější dochovaná je "Císařská instrukcí daná Janovi z Vřesovic, jakby 

se co správce nejvyššího jegrmistrovství v království Českém při úřadu svém chovati a říditi měl", 

vydaná 15. dubna 1599 v Praze císařem Rudolfem II. (1576 - 1612). 

Po Bílé hoře (1620) je česká šlechta potlačována, přicházejí cizí rody. Lov se stává záležitostí 

společenské reprezentace. Od 16. století se rozvíjejí palné zbraně, koncem 17. století se objevují 

lovecké ručnice. Velká dravá zvěř je téměř vyhubena, v 17. a 18. století vrcholí chovy jelení zvěře. 

K docílení velkých výřadů jsou pořádány společné tzv. uzavřené lovy, tj. rozsáhlá naháňka za použití 

zradidel, plachet i sítí, kterými se leč uzavřela. Zvěř je přitom hromadně ubíjena střelbou; šlo 

o výstřelek, okázalý přepych šlechty. K odchytu a lapání zvěře se stále používají rozmanité sítě a pasti, 

zavádí se čekaná a šoulačka. Při lovech koňmo jsou štvanice (při kterých tlupu zvěře sledovala smečka 

psů zrakem) nahrazovány tzv. parforsními hony původem z Francie (stopní sled předem obeznaného 

a k lovu určeného kusu zvěře, např. jelena, sleduje smečka psů čichem). V 17. století jsou zakládány 

kačenárny a doznává největšího rozmachu sokolnictví; úlovkem je pernatá zvěř, ze srstnaté zajíc 

a divoký králík. Oblibě se těší čižba používající různé sítě (humenec, tenátka, podražec), chytací klícky, 

oka zvaná špruhle, aj. Čižbaři měli ovšem povolen lov jen drobného ptactva, lov větších druhů 

si vrchnost vyhrazovala pro sebe. V 17. a 18. století jsou zakládány lovecké řády, sdružující šlechtické 

lovce; u nás založil František Antonín hrabě Sporck v roce 1695 lovecký Řád sv. Huberta. 

Císař Ferdinand III. (1637 - 1657) vydává roku 1641 ustanovení o lovu pro Čechy, 

ve kterém se uvádí, že "myslivost je kratochvílí šlechtickou", poddaní jsou při lovech povinni 



 

 

loveckými robotami, které byly známy již v pozdním středověku. Znamená to utužení robotných 

povinností poddaných, znamená to však také rozmach pytláctví (ze msty, pro obživu, z lovecké 

vášně). Vydávají se různé patenty proti pytláctví, např. císaře Karla VI. (1711 - 1740) z roku 1732. 

Chovatelská hlediska, tzn. již myslivost, prosazují různé lovecké instrukce, směrnice a patenty, 

např. Karla VI. z roku 1713. Vzdělávání potřebného personálu (myslivců) se děje zpravidla tříletou 

výuční dobou u zkušeného myslivce (učebního pána), zakončené slavnostním "přijetím v počet 

myslivců" a předáním výučního listu, tesáku a lovecké trubky. Císař Josef II. (1780 - 1790) vydává 

v roce 1781 patent o zrušení nevolnictví a v roce 1786 řád o myslivosti neboli všeobecný honební 

patent, který uvolňuje poddaným v robotách, upravuje ochranu polních plodin, ukládá hradit škody 

působené lovem a zvěří, nařizuje černou zvěř uzavřít do obor, atd.  Právo myslivosti bylo prohlášeno 

za právo státu, který ji svěřoval. Vzhledem k nedostatku bezplatné pracovní síly nastává odklon 

od chovů velké zvěře a zintenzivnění chovů drobné zvěře; s tím souvisí i rozvoj brokové střelby. Roku 

1786 bylo právo myslivosti prohlášeno za právo státu, který jej svěřoval. V 18. století počíná 

též preference lesnictví na úkor myslivosti - lesní řády císařovny Marie Terezie (1740 - 1780) z roku 

1754 a 1756. 

Historická doba - 19. století 

Myslivost se podřizuje lesnímu hospodářství. Snižují se stavy jelení zvěře, přibývá srnčí. 

Začátkem 19. století nastává největší rozvoj bažantnictví. S rozvojem brokové střely se proslavuje 

české puškařství. V revolučním roce 1848 bylo zrušeno poddanství. Císař František Josef I. (1848 - 

1916) vydává v Olomouci dne 7. března 1849 říšský zákon o myslivosti č. 154; právo myslivosti bylo 

spojeno s vlastnictvím půdy. Vznikají honitby vlastní (nejméně 200 jiter, tj. 115 ha souvislých 

pozemků) a honitby společenstevní (obecní) sdružující pozemky drobných vlastníků půdy v katastru 

jedné obce. Honitby mohou být pronajímány. Začínají intenzivní chovy zvláště drobné zvěře, 

což je zásluhou prostých myslivců z povolání a nyní již také myslivců ze záliby. 

Počátkem 19. století zaniklo sokolnictví, v druhé polovině 19. století též čižba v důsledku 

ochrany drobného užitečného ptactva. Bobr ve volné přírodě v jižních Čechách vyhynul v polovině 

19. století, velké šelmy byly prakticky vyhubeny. Importují se nové druhy bažantů, v první polovině 

19. století muflon a jelenec běloocasý, koncem století jeleni sika, rozšiřuje se chov kamzíků (1907 

Českokamenicko, 1913 Jeseníky). V roce 1905 je vysazena na Dobříšsku ondatra. Provádějí se lovy 



 

 

osamělé - šoulačka, čekání, hledání (slídění), lovy společné (hony) na drobnou zvěř - kruhová leč, 

ploužení, naháňky, dále lov na újedi, vábení, aj. V roce 1866 byl vydán zemský zákon o myslivosti 

pro Čechy (s pozdějšími doplňky), v roce 1873 pro Moravu (s doplňky), v roce 1877 pro Slezsko 

(s doplňky). 

Historická doba - 20. a 21. století 

Výskyt druhů zvěře u nás je ve 20. století obdobný, jako v předcházejícím století. Ojediněle 

se zavádí chov divokého krocana, do volné přírody je vypuštěn rys, spontánně se objevuje los 

a v 21. století bobr. Rozšiřuje se chov kamzíků (1907 Českokamenicko, 1913 Jeseníky). Také způsoby 

lovu zůstávají stejné; pokud se týče lovecké výzbroje, modernizují se palné zbraně. V roce 1918 

vzniká Československá republika. V roce 1923 je založena myslivecká organizace - Československá 

myslivecká jednota. Dosavadní zákony o myslivosti jsou pouze upravovány. V roce 1929 vychází 

tzv. malý honební zákon pojednávající o dobách lovu v hájení zvěře a o vydávání loveckých lístků. 

Vzhledem k intenzivnímu pěstování zemědělských kultur dochází ke sladění se zájmy chovu drobné 

zvěře (zvláště v rozvoji chovu pernaté) a odklon od chovu spárkaté zvěře s výjimkou srnčí; černá zvěř 

se chová pouze v oborách. V době německé okupace (1939- 1945) vychází v roce 1941 vládní nařízení 

o myslivosti č. 127/1941 Sb.; mj. je pozměněna nejmenší přípustná výměra honiteb (150 ha), 

zavedeno povinné fyzické členství v České myslivecké jednotě. 

Po osvobození v roce 1945 vychází zákon o myslivosti č. 225/1947 Sb. (s platností od 1.1.1948) 

jednotný pro celé území tehdejší republiky. Zákon prosazuje nejen aspekt hospodářský, ale i kulturní. 

Právo myslivosti je nadále vázáno na vlastnictví honebního pozemku. Na výkonu práva myslivosti 

je umožněna účast širších vrstev. Výměra honiteb je stanovena na 150 ha u společenstevních 

honiteb, na 200 ha u vlastních honiteb. Nájemci mohou být fyzické osoby nebo myslivecké 

společnosti. Zákon prosazuje chovatelská a ochranářská hlediska. Je nadále zavedeno povinné 

členství myslivců v Československé myslivecké jednotě (na Slovensku ve Zväzu pol'ovníckych 

ochranných sdružení, od roku 1961 jsou obě organizace sloučeny v Československý myslivecký svaz. 

V důsledku politických událostí z roku 1948 byly od roku 1951 vyloučeni z pronájmu honiteb 

jednotlivci, uzavírat nájemní smlouvy mohly jenom tzv. lidové myslivecké společnosti. 

V roce 1953 byla u nás vysazena koza bezoárová. V honitbách se rozšiřuje černá zvěř. 



 

 

V roce 1962 byl vydán - pro celé území tehdejší republiky - nový zákon o myslivosti č. 23/1962 

Sb., který odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků. Právo myslivosti 

příslušelo organizacím - státním lesům, státním statkům, jednotným zemědělským družstvům, 

které ho mohly či musely za úplatu postoupit uživatelům, a sice pouze mysliveckým sdružením. 

Nejmenší výměra honitby byla stanovena na 500 ha. Byl pozměněn výčet druhů zvěře, upraveny doby 

hájení a lovu. Další prováděcí předpisy upravovaly nejrůznější hlediska mysliveckého provozu. Začaly 

se objevovat značné škody působené na zvěři, úbytek drobné zvěře, pokles produkce zvěřiny a další, 

v důsledku neuvážené kolektivizace v zemědělství, mechanizace a chemizace, v důsledku 

zprůmyslnění krajiny - znečišťování vod, půdy, ovzduší, ničení lesů. Byly násilně vytvářeny rozsáhlé 

honitby, slučována myslivecká sdružení, porušována myslivecká etika, zanedbávány kulturní aspekty 

v myslivosti. 

Po politických událostech v roce 1989 byl v roce 1992 - již jen v České republice, avšak ještě 

před rozpadem České a Slovenské federativní republiky - vydána s účinností od 1. června novela 

zákon o myslivosti č. 270/1992 Sb. Řídícím orgánem v myslivosti zůstalo výhradně ministerstvo 

zemědělství, byla zrušena spolurozhodovací účast myslivecké organizace, která se stala organizací 

s ryze dobrovolným členstvím. Výměra honiteb byla ponechána na 500 ha, právo myslivosti bylo opět 

přiznáno majitelům půdy, honitby byly znovu vytvářeny na základě vlastnictví pozemků jako honitby 

vlastní nebo společenstevní. Pronájem výkonu práva myslivosti mohly provádět jak osoby právnické 

tak i fyzické, bez úředně stanovené výše úplaty. Výkon práva myslivosti mohl být prováděn pouze 

kvalifikovanými myslivci, byly definovány škody na zvěři, výčet druhů zvěře byl pozměněn včetně 

pominutí rozdělení na zvěř užitkovou a škodnou, aj.  

V roce 2001 byl vydán nový zákon o myslivosti č. 449/2001 (a další prováděcí vyhlášky). Zákon 

stanovil druhy zvěře, zabýval se tvorbou a využitím honiteb, chovem a lovem, státní správou 

myslivosti, aj. V přírodě se začaly objevovat zavlečené nežádoucí druhy živočichů (psík mývalovitý, 

mýval severní, norek americký, nutrie říční). 

Myslivecké organizace 

Od 16. století byl lovecký personál - myslivci z povolání panovníka a šlechty - usídlován přímo 

v honitbách. Rozmach řemesel ve městech si vynutil ustavení cechovního zřízení. Myslivcům 

však bydlení na samotách bránilo sdružování do vlastních cechů, ačkoliv myslivost byla řemeslem 



 

 

jako každé jiné. Dalším důvodem bylo, že cechovní zřízení bylo zřízení městské, členy cechů se stávali 

měšťané. Myslivci se rekrutovali převážně z řad venkovského obyvatelstva, měli oproti jeho 

sociálnímu postavení určité výsady, např. osvobození od roboty, propouštění z poddanství. 

K privilegované vrstvě však myslivci nepatřili, existenčně nebývali nikdy nějak zvlášť zabezpečováni. 

Své řemeslo museli dokonale ovládat a nároky, jež na ně byly kladeny, byly velmi vysoké. Na množství 

úlovků mnohdy závisela jejich existence a nebylo divu, že při tehdejší nedokonalosti zbraní 

a všeobecné pověrčivosti se myslivci uchylovali k různým "mysliveckým kouzlům". Oproti jiným 

řemeslnickým mistrům - příslušníkům cechů, vyučený myslivec nebyl nikdy samostatným 

podnikatelem, nevlastnil výrobní prostředky, ale zůstával námezdní silou, sloužil za plat. Od vzniku 

účelových osad je známo jako - pravděpodobně první - dobrovolné zájmové sdružení myslivců 

z povolání "Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha" později nazvané "Myslivecká bratrská pokladna", 

založené v roce 1692 (stanovy byly vydány v roce 1699) na schwarzenberském panství v Hluboké 

nad Vltavou (farnost Hosín). Měla své stanovy, její činnost byla charitativní povahy a jejím úkolem 

bylo též "dozírání na provádění a poctivé naučení se lovecké zdatnosti". Obdobná sdružení 

jsou známa i na jiných panstvích. Myslivost se stala součástí zájmu i nejstaršího zemědělského 

a lesnického spolku, kterým byla "Společnost pro orbu a svobodná umění v Království českém", 

založená v roce 1769. V roce 1788 byl spolek přejmenován na "Císařská a královská vlastenecká 

hospodářská společnost pro Království české". V roce 1770 byla založena na Moravě a ve Slezsku 

"Zemědělská společnost". 

V roce 1883 vznikl "Spolek honební a ochrany zvěře" (později "Ústřední spolek pro ochranu 

honby a chov loveckých psů v Čechách) v Praze, v tehdejší době početně největší spolek v celém 

Rakousku; v roce 1886 byla založena "Česká kmenorodní kniha psů". Okolo roku 1900 nastává rozvoj 

spolkového života, ustavují se myslivecké spolky a kluby většinou s místní působností, sdružující 

hlavně myslivce ze záliby (nájemce honiteb a další). V roce 1898 vzniká "Lovecký klub v Plzni," v roce 

1911 "Lovecký spolek pro Olomouc a okolí," v roce 1912 "Spolek pro ochranu myslivosti markrabství 

Moravského v Brně" (později "Loveckokynologický spolek pro Moravu a Slezsko"). Všechny tehdejší 

spolky sdružovaly myslivce české i německé národnosti. Prvním ryze českým byl "Lovecký klub 

v Litovli," založený v roce 1904, poté "Hubertus, klub pro kynologii a myslivost" se sídlem v Praze, 

založeny v roce 1910. V letech 1910 až 1914 existoval "Svaz českých lovců". Po vzniku Československa 

v roce 1918 byl v roce 1919 ustaven "Československý lovecký a kynologický říšský svaz" se snahou 



 

 

po vytvoření ústřední organizace československých myslivců, což se mu však nepodařilo. V roce 1920 

byl založen v Bratislavě "Lovecký ochranný spolok pre Slovensko". 

Zastaralé a rozdílné myslivecké zákonodárství v jednotlivých zemích tehdejšího 

Československa, nejednotnost a řada dalších nedostatků v mysliveckém spolkovém životě 

byly podněty ke schůzce tehdejších mysliveckých představitelů (Žalman, Podhajský, aj.), usilujících 

o sloučení dosavadních mysliveckých spolků v zájmově jednotnou organizaci; uskutečnila se dne 

6. ledna 1923 v České Třebové. Jejím výsledkem byla ustavují schůze Československé myslivecké 

jednoty (ČSMJ) konaná dne 22. dubna 1923 v Brně; myslivci byli členy ČSMJ prostřednictvím 

v jednotě sdružených spolků a klubů. K prvním členům ČSMJ náležely "Ústřední spolek pro ochranu 

honby a chov loveckých psů v Čechách", "Loveckokynologický spolek pro Moravu a Slezsko", "Spolek 

přátel myslivosti v Tišnově", "Lovecký klub v Českých Budějovicích", aj. Prvním předsedou ČSMJ byl 

zvolen lesní rada Zdeněk Slanina. Bylo zahájeno vydávání časopisu "Stráž myslivosti" (vedoucí 

redaktor Jaroslav Svoboda), založena ústřední plemenná kniha československých loveckých psů - Člp 

(vedoucí Karel Podhajský). Po půlroční existenci měla ČSMJ asi 3000 členů ve 36 spolcích. 

V roce 1924 byla uspořádána velká manifestace na obranu myslivosti, která demonstrovala 

celostátní význam ČSMJ. V roce 1925 byl zvolen předsedou ČSMJ lesmistr Vavřinec Horáček, v témže 

roce byla založena "Knihovna Stráže myslivosti". V roce 1925 předložila ČSMJ návrh nového zákona 

o myslivosti, státní orgány však v roce 1929 schválily pouze tzv. malý honební zákon. Od roku 1927 

byl ústředním předsedou ČSMJ prof. Ing. Antonín Dyk, ústředním jednatelem Josef Žalman. Od roku 

1928 byl pro členy zaveden povinný odběr Stráže myslivosti a zajištěno pojištění povinného ručení, 

v roce 1930 byly zřízeny zemské odbory ČSMJ. V témže roce vznikla Československá kynologická unie, 

jejiž členem se stala i ČSMJ. V roce 1932 se poprvé konaly - k uctění památky Karla Podhajského - 

všestranné zkoušky ohařů; tím byla založena tradice Memoriálu Karla Podhajského. V roce 1932 byla 

ustavena Myslivecká komora Československé republiky, zabývající se vrcholnými otázkami myslivosti 

v ČSR; sdružovala ČSMJ a německý Verband deutscher Jäger St. Hubertus z Litoměřic. Od roku 1933 - 

roku 10. výročí založení ČSMJ - byly každoročně (s výjimkou roku 1937) až do roku 1940 pořádány 

v Praze výstavy trofejí i s další mysliveckou náplní. Byla rozvinuta bohatá osvětová činnost, zachována 

většina druhů zvěře, rozhojněna vědecká a popularizační publikační činnost, zásluhou silných 

individualit ve vývoji ČSMJ (kromě již jmenovaných O. Farský, K. Šiman, R. Knoll, F. Houska, J.M. 



 

 

Komárek, J. Javůrek, A. Mikula, aj.) byla ozdravěna myslivost po všech stránkách. V roce 1937 

se ČSMJ účastnila Mezinárodní myslivecké výstavy v Berlíně. 

ČSR patřila k zakládajícím členům Mezinárodní lovecké rady (Conseil International de la 

Chasse - C. I. C.), o jejímž založení se jednalo na zasedání v roce 1928 v Nových Zámcích. V roce 1937 

se u nás konalo zasedání komise pro hodnocení trofejí, v roce 1993 zasedání komise pro myslivost 

v umění, dějiny myslivosti a myslivecká muzea, v roce 1998 45. valné shromáždění C. I. C. 

Pod záštitou C. I. C. jsme pořádali také několik odborných sympozií. Po dobu německé okupace (1939 

až 1945) změnila ČSMJ název na Česká myslivecká jednota (ČMJ); byla uznána za jedinou oficiální 

mysliveckou organizaci a vládním nařízením č. 127 z roku 1941 bylo přikázáno povinné fyzické 

členství všech myslivců. Od téhož roku byly zavedeny myslivecké zkoušky. Od roku 1942 až do roku 

1946 stál v čele ČMJ Arnošt Schwarzenberg. V roce 1943 přesídlilo vedení ČMJ z Brna do Prahy 

a vznikly okresní myslivecké spolky. 

Po osvobození v roce 1945 byl obnoven název ČSMJ, vytvořeny tři zemské svazy a ponecháno 

povinné fyzické členství. Památka myslivců - odbojářů byla uctěna odhalením pamětní desky 

na kapličce sv. Eustacha u Křivoklátu. Předsedou ČSMJ v letech 1947 až 1950 byl Ing. Jan Zatloukal. 

Koncem roku 1947 měla ČSMJ 124 900 členů. Pro celé území republiky byl vydán nový zákon 

o myslivosti č. 225/47 Sb. s platností od 1. ledna 1948. V důsledku politických událostí byla od března 

1948 dosazena do ČSMJ národní správa (Ing. J. Vyleta). K 1. lednu 1951 byly zrušeny zemské svazy, 

v průběhu roku 1952 byly nařízeny volby do okresních a krajských výborů ČSMJ a ve dnech 28. - 29.3., 

1953 se konal v Praze I. celostátní sjezd ČSMJ. Předsedou ČSMJ se stal Ing. Gustav Baráček. Ve dnech 

7. - 8.7.1956 se konal v Brně II. sjezd ČSMJ. Předsedou byl zvolen akademik Otakar Lhota. 

Byly schváleny nové Stanovy, zavedeny čestné odznaky, soutěžní, od roku 1958 povinné chovatelské 

přehlídky. Ve dnech 4. - 5.7.1959 se konal v Praze III. sjezd ČSMJ. Předsedou zvolili Karla Šindelíře, 

schválil nové Stanovy, stanovil úkoly na úseku osvětové práce, myslivosti, odchytu živé zvěře, 

střelectví, lovecké kynologie, organizačním a ekonomickém. Mimořádný IV. sjezd ČSMJ se konal 

ve dnech 28. - 29.1.1961 v Praze, ČSMJ se sloučila se slovenským Zväzom poĺovných ochranných 

združení, název centralistické organizace byl změněn na Československý myslivecký svaz (ČSMS). 

Bylo schváleno prodloužení funkčního období ústředních orgánů, v důsledku změny územního 

uspořádání sátu byla schválena nová organizační struktura ČSMS (organizace krajské, okresní, 



 

 

základní - jednoty ČSMS). Byly schváleny nové Stanovy a další svazové směrnice. Rozvinuly se akce 

na pomoc lesům. 

V roce 1962 byl vydán nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb.; ČSMS byl pověřen spoluúčastí 

na řízení myslivosti. Bylo zdůrazněno povinné členství myslivců v jednotné organizaci, výkon práva 

myslivosti mohl být postoupen pouze mysliveckým sdružením. V. sjezd ČSMS se konal ve dnech 29. - 

30.5.1964 v Praze. Předsedou byl zvolen Josef Skála, po jeho úmrtí od března 1966 byl funkcí pověřen 

prof. Ing. Vítězslav Zásměta. Poprvé byl veřejně zaznamenán pokles stavů drobné zvěře, obzvláště 

koroptví. VI. mimořádný sjezd ČSMS se konal dne 23.4.1966 v Praze; složení ústředních orgánů 

nedoznalo změn. Byly však provedeny vnitrosvazové organizační změny - za základní organizace 

ČSMS byla uznána myslivecká sdružení (s honitbou i bez honitby), okresní organizace byly ponechány, 

zrušily se jednoty a krajské výbory. Bylo zrušeno direktivní rozpisování dodávek zvěřiny. Oficiálně byly 

konstatovány škody působené mechanizací a chemizací v zemědělství. V důsledku federalizace v roce 

1969 uzavřel VII. mimořádný sjezd ČSMS, konaný dne 12.9.1969 v Praze, činnost ČSMS a dne 

13.9.1969 se konal I. ustavující sjezd Českého mysliveckého svazu. Předsedou zvolil 

prof. Ing. Vítězslava Zásmětu, schválil nové Stanovy, programové prohlášení, aj. 

Dne 25.6.1970 byl ustaven Federální výbor mysliveckých svazů v ČSSR (FV MS), společný 

koordinační a poradní orgán Českého mysliveckého svazu a Slovenského poĺovníckého zväzu. II. sjezd 

ČMS se konal ve dnech 7. - 8.12.1973 v Praze. Zostřená a utužená politická linie se projevila 

i vnitrosvazově. Sjezd schválil nové Stanovy, aj., předsedou byl zvolen Ing. Rudolf Jindrák, stejně jako 

i na dalších sjezdech konaných až do roku 1988. III. sjezd ČMS se konal ve dnech 20. - 21.10.1978 

v Praze. Od roku 1975 bylo prosazováno násilné slučování honiteb a tvorba nadměrně velkých 

mysliveckých sdružení, nadále byly konstatovány problémy v chovech drobné zvěře. Byly rozvíjeny 

soutěže - o nejlepší okresní organizaci ČMS, o nejlepší myslivecké sdružení v okrese, atd. IV. sjezd 

ČMS se konal ve dnech 26. - 27.8.1983 v Praze. Doporučil rozšířit voliérové chovy koroptví, bažantů 

a divokých kachen; úbytek drobné zvěře měl být nahrazen rozšiřováním chovů spárkaté (muflon, 

daněk). Aktivizovala se činnost Klubu sokolníků. V roce 1983 obdržel ČMS zlatou medaili Mezinárodní 

rady pro lov a ochranu zvěře (C.I.C.) za systém práce s mládeží (kroužky mladých přátel myslivosti 

a ochrany přírody, soutěž "Zlatá srnčí trofej", aj.) - byla tím vlastně oceněna práce řadových myslivců, 

věnujících se mládeži. V. sjezd ČMS konaný ve dnech 19. - 20.8.1988 v Praze schválil nové Stanovy, 



 

 

konstatoval trvalé zhoršení přírodních podmínek, aj. V roce 1989 se konal 50. ročník Memoriálu Karla 

Podhajského. 

Spousty neřešených problémů se za uplynulá léta nahromadily nejen v celé naší společnosti, 

ale i v činnosti ČMS. Po listopadu 1989 se nové volby demokratickou formou uskutečnily ve všech 

složkách ČMS, demokratizační proces vyvrcholil mimořádným sjezdem ČMS, konaným dne 31.3.1990 

v Praze. Byla provedena změna Stanov, forem práce a vůbec celý svazový život začal být budován 

na demokratických principech. 

Podařilo se v podstatě uhájit jednotu myslivecké organizace. Předsedou byl zvolen 

prof. Ing. Josef Hromas, CSc. S účinností od 1. června 1992 přijala Česká národní rada - ještě 

před rozpadem České a Slovenské federativní republiky k 31.12.1992 - novela zákon o myslivosti 

č. 270/1992 Sb. ČMS se stala organizací s členstvím myslivců zcela dobrovolným a byla zbavena 

spoluúčasti na řízení myslivosti. Myslivecká sdružení se - podle zákona o sdružování občanů 

č. 83/1990 Sb. - stala samostatnými právními subjekty (po schválení nových Stanov) bez organizační 

závislosti na ČMS. Nyní zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. 

V důsledku změn v zákonodárství byl svolán sjezd ČMS na 12.9.1992 do Prahy. Název ČMS byl 

změněn na Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), což signalizovalo návrat k osvědčeným 

tradicím ČSMJ. Předsedou ČMMJ byl zvolen prof. Ing. Josef Hromas, CSc. Byla změněna organizační 

struktura ČMMJ. Ústřední orgány: sbor zástupců, myslivecká rada, dozorčí rada, odborné komise 

myslivecké rady. Okresní myslivecký spolek: okresní sněm, okresní myslivecká rada, okresní dozorčí 

rada, odborné komise. Zůstalo zachováno fyzické, avšak dobrovolné členství myslivců v okresním 

spolku s možností vytvářet místní organizace. Veškerá práva spojená s chovem a výcvikem psů, 

s vedením plemenné knihy, s pořádáním výstav byla převedena z ČMMJ na Českomoravskou 

kynologickou jednotu (ČMKJ) registrovanou 9.12.1994, jejíž součástí se staly chovatelské kluby. 

S ČMKJ má ČMMJ ty nejtěsnější styky. Další kluby zůstaly zachovány (sokolníci, fotografové přírody, 

aj.). Byla reorganizována práce s mládeží. Na významu nabyly práce kulturně-propagačního 

a ekologického zaměření. 

Po rozpadu ČSFR na dvě samostatné republiky zanikla činnost Federálního výboru 

mysliveckých svazů. Dne 21. října 1995 se konal v Praze I. sjezd ČMMJ. Schválil hlavní směry práce 

pro příští funkční období na úseku všech činností (myslivost, střelectví, ekologie, propagace, 



 

 

kynologie, organizačně-právní, ekonomika, dozorčí) a nové Stanovy, zvolil mysliveckou radu a dozorčí 

radu. Organizační struktura ČMMJ zůstala zachována. Předsedou se stal opět prof. Ing. Josef Hromas, 

CSc. Řád sv. Huberta, názvem i tradicí navazující na stejnojmenný Řád založený Františkem 

Antonínem hrabětem Sporckem v roce 1695, byl u nás ilegálně obnoven v roce 1978, oficiálně byl 

schválen v roce 1992. Má za cíl pěstování myslivecké etiky a zachovávání mysliveckých tradic. Řád 

sdružuje naše i zahraniční vynikající myslivce, má sídlo v Kuksu. 

II. sjezd ČMMJ se konal shodou okolností také 21. října ale v roce 2000 v Praze. Opět schválil 

hlavní směry práce pro příští funkční období na všech úsecích činnosti, schválil nový Myslivecký řád, 

zvolil mysliveckou radu a dozorčí radu. Organizační struktura ČMMJ zůstala zachována. Předsedou byl 

opět zvolen prof. Ing. Josef Hromas, CSc. 

Česká pobočka Safari Club International (S. C. I.) byla založena v roce 1992; je součástí hlavni 

organizace, která má od roku 1971 sídlo v Tucsonu (Arizona, USA). Má za cíl vzdělávání myslivců 

a šíření moderních metod chovu zvěře, se zaměřením na volně žijící populace. Asociace 

profesionálních myslivců České republiky byla založena v roce 1995. Hlavním posláním stavovské 

organizace je hájení profesionálních zájmů členů, zvyšování jejich odborné úrovně, prosazování 

řádného výkonu práva myslivosti v souladu s právními předpisy, zásadami mysliveckého hospodaření 

a chovu zvěře, při respektování celého souboru mysliveckých etických norem, mysliveckých tradic 

a zvyklostí. Mezinárodní spolupráce v myslivosti byla uskutečněna již za existence první republiky. 

Československo se společně s Francií, Polskem a Rumunskem podílelo v roce 1928 na založení 

Mezinárodní lovecké rady - Conseil International de la Chasse, která oficiálně zahájila svoji činnost 

v roce 1930. V roce 1973 přidala tato organizace do svého názvu "et de la Conservation du Gibier" 

a nazýváme ji Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (C. I. C.). Dnes sdružuje přes 80 států 

z celého světa, sídlí v Paříži a v Budapešti. Naši zástupci pracují aktivně v jednotlivých komisích. V roce 

1937 se konalo v Praze zasedání komise pro hodnocení trofejí. V roce 1993 se konalo v Praze 

a na Ohradě u Hluboké nad Vltavou zasedání komise pro myslivost v umění, dějiny myslivosti 

a myslivecká muzea. V roce 1998 se konalo v Praze 45. valné shromáždění C. I. C. Pořádali jsme také 

několik odborných sympozií. 

ČMMJ je členem Mezinárodního svazu biologů zvěře (L'Union International des Biologistes du 

Gibier - U. I. G. B.), který vznikl v roce 1954 a sídlí v Lionu (Francie). Jeho členové řeší otázky 

související s hospodařením se zvěří, umělými chovy, zvyšováním úživnosti honiteb, apod. Od roku 



 

 

1995 je ČMMJ členem Federace mysliveckých organizací Evropské unie (Fédération des Associations 

de Chasseurs de l ´Union Europe - F. A. C. E.). Federace má evropskou působnost a byla založena 

v roce 1977 jako organizace, vázaná na Evropské hospodářské společenství; má sídlo v Bruselu. ČMKJ 

je členem Českomoravské kynologické unie, která je zastoupena v Mezinárodní kynologické federaci 

(Fédération Cynologique International - F. C. L), založené v roce 1911; má sídlo v Bruselu (Belgie). 

V roce 1961 byl založen Světový fond na ochranu zvěře (World Wildlife Fund - W. W. F.). Organizace 

pořádá různé akce k záchraně ohrožených druhů; má sídlo v Glandu ve Švýcarsku. Ochranou vodního 

ptactva se celosvětově zabývá Mezinárodní byro pro výzkum vodního ptactva (International Wildfowl 

Research Bureau - I. W. R. B.), jež má sídlo v Slimbridge v Anglii; vzniklo v roce 1963. Mezi 

nadstátními organizacemi k ochraně přírody a životního prostředí zaujímá čelné místo Mezinárodní 

unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources - I. U. C. N.); byla založena v roce 1948 a sídlí ve Švýcarském Glandu. 

Významné postavy v dějinách naší myslivosti 

Z historie 

FRANTIŠEK ANTONÍN HRABĚ SPORCK (1662 - 1738); 

proslulá osobnost našeho baroka, mecenáš umění; organizace parforsních honů, zavedení 

troubení při lovech, úpravy honiteb, chov loveckých psů, základní obor, bažantnic a kačenáren, rozvoj 

čižby, založení loveckého Řádu sv. Huberta v roce 1695. 

Puškaři minulosti 

ANTONÍN VINCENC LEBEDA (1797 - 1857); 

nejslavnější český puškař 19. století, konstruktér. 

BEDŘICH BRANDEJS (1851 - 1918); 

puškař, publicista z oboru zbrojířství. 

Literáti 19. století 

FRANTIŠEK ŠPATNÝ (1814 - 1883); 

národní buditel, slovníkář, vydavatel prvního českého mysliveckého periodika. 



 

 

JOSEF VILÉM ČERNÝ (1841 - 1905); 

lesník, zakladatel českého monografického odborného mysliveckého písemnictví. 

JAN TEODORICH DOLEŽAL (1847 - 1901);  

lesník, zakladatel českého lesnického a mysliveckého časopisectví. 

Literáti první poloviny 20. století 

JAN EV. CHADT - ŠEVĚTÍNSKÝ (1860 - 1925); 

lesník, zakladatel českého mysliveckého dějepisectví. 

JAN SEIDL (1864 - 1916); 

lesník, spisovatel, redaktor a vydavatel. 

JOSEF VÁCLAV ROZMARA (1872 - 1951);  

lesník, spisovatel, redaktor a tehdejší nejvýznamnější vydavatel lesnické a zvláště myslivecké 

odborné a beletristické literatury. 

LUDVÍK ŠTĚTKA (1886 - 1946);  

lesník, spisovatel, redaktor a vydavatel. 

Organizátoři 20. století 

PROF. ING. ANTONÍN DYK (1871 - 1952);  

lesnický a myslivecký spisovatel, dlouholetý ústřední předseda ČSMJ. 

JOSEF ŽALMAN (1884 - 1947);  

lesnický a myslivecký spisovatel, dlouholetý ústřední jednatel ČSMJ. 

JAROSLAV SVOBODA (1883-1968); 

spoluzakladatel ČSMJ, vedoucí redaktor "Stráže myslivosti," kynolog. 

 

 



 

 

hKynologové - literáti 20. století 

KAREL PODHAJSKÝ (1871-1930);  

spoluzakladatel ČSMJ, zakladatel ústřední plemenné knihy čs. loveckých psů (Člp), chovatel 

ohařů. 

FRANTIŠEK HOUSKA (1873 - 1945); 

chovatel českých fousků. 

RICHARD KNOLL (1893 - 1973); 

chovatel krátkosrstých ohařů. 

JAN BÁČA (1899 - 1980); 

kynologický teoretik a praktik. 

ING. JOSEF NAJMAN (1909 - 1968); 

organizátor lovecké kynologie. 

Klasici myslivecké beletrie 

EMIL MUSIL-DAŇKOVSKÝ (1857 - 1941) 

BEDŘICH MORAVEC (1859 - 1936) 

STANISLAV REINIŠ (1879 - 1955) 

JAROSLAV HUBÁLEK (1886 - 1961); 

lesník. 

JAN VRBA (1889 - 1961);  

klasik české beletrie., původně Iesník. 

JAROMÍR TOMEČEK (1906 - 1977); 

FRANTIŠEK FRIC (1911 - 1975); lesník 

 

 



 

 

Lesníci a myslivci - výzkumníci a odborní publicisté 20. století 

ING. DR. KAREL ŠIMAN (1882 - 1957) 

PROF. DR. JULIUS MILOŠ KOMÁREK (1892 - 1955) 

PROF. ING. DR. OCTAVIANUS FARSKÝ (1893 - 1969) 

ING. JIŘÍ SEKERA (1904 - 1981) 

DOC. ING. DR. JOSEF NEČAS (1916 - 1969) 

ING. JOSEF LOCHMAN (1927 - 1990) 

ING. JIŘÍ ANDRESKA (1931 - 1999) 

ING. Dr. ELIŠKA NOVÁKOVÁ (1921 - 2000) 

Odborní a beletrističtí spisovatelé a propagátoři 20. století 

JAROMÍR JAVŮREK (1887 - 1983) 

ALOIS MIKULA (1892 - 1976); lesník 

Výtvarníci - lesníci 20. století 

ING. VÁCLAV LEO ANDERLE (1859 - 1944) 

STANISLAV LOLEK (1873 - 1936) 

JIŘÍ ŽIDLICKÝ (1895 - 1950) 

FRANTIŠEK LIEBL (1910 - 1992) 

OTAKAR ČÍLA (1894 - 1973) 

MIRKO HANÁK (1921 - 1973) 

Umělečtí fotografové 20. století 

KAREL HÁJEK (1900 - 1978) 

JAROSLAV HOLEČEK starší (1911 - 1973) 

JAROSLAV (SLÁVA) ŠTOCHL (1913 - 1990) 



 

 

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 

V dřívějších dobách bylo různými stavy a cechy přísně dbáno při rozličných přežitostech 

a určitých výkonech na zachovávání různých starých zvyků, obyčejů. Pečlivě byly dodržovány 

též rázovité zvyky národní a krajové. Jejich používání a značný význam potvrzuje skutečnost, 

že některé z nich se udržely dodnes. Stejně tomu bylo se zvyky, které byly spjaty s lovectvím 

a myslivostí. Myslivecké zvyky, zvyklosti, obyčeje, mravy, jsou souborem loveckých ceremoniálů 

a jiných mysliveckých obřadů a dalších norem jednání včetně myslivecké etiky, předávaných tradicí. 

Mají morálně výchovný a praktický význam. Jsou pokládány za závazné z vnitřního přesvědčení 

myslivce. Některé jsou zakotveny v nařízeních a směrnicích, další jsou uváděny v písemnictví nebo 

přejímány při výkonu myslivecké praxe. 

V MYSLIVECKÉM ŘÁDU, vydaném ČMMJ v roce 2000. Některé myslivecké zvyky vznikly 

jíž dávno v minulosti, jiné jsou novější. Jejich zachovávání je projevem úcty k odkazu předchůdců, 

k přírodě, projevem lásky ke zvěři. 

OSOBNOST MYSLIVCE 

Cítění a jemu odpovídající jednání při veškeré myslivecké činnosti nazýváme mysliveckou 

morálkou, etikou; ta vytváří osobnost myslivce. Již slavný řecký spisovatel Xenofón (430 - 425 až 354 - 

360 př. n.l.) ve svém díle "Kynégetikos" ("Psovod", překládáno též "O lovu"), nejstarším známém 

spise o lovectví, uvádí v kapitole XII: "Lov mládeži přemnoho dobrého přináší; činí z nich totiž muže 

rozšafné a poctivé, poněvadž se vychovávají v pravdivosti". A v kapitole XIII: "Kdyby přičiněním, 

rozvahou a opatrností lovci nevynikali, zvěře by neulovili". O nutných osobních vlastnostech myslivce 

v minulosti se obsáhle zmiňují např. staré německé lovecké knihy z počátku 18. století (H. F. von 

Fleming, H. W. Döbel, aj.). Myslivec tehdejší doby musel být bohabojný, musel mít výborný zrak, 

sluch, dech, hlas, zdravé a rovné zuby, bezvadné tělo a rychlé nohy, musel být otužilý, bdělý, vytrvalý, 

statečný, věrný, poctivý, mlčenlivý, musel mít zdravý úsudek, lásku ke psům, dobrou a udržovanou 

zbraň, nesměl být závistivý, nesměl pít, atd. 

Je si jen přát, aby i myslivci současnosti se honosili těmito vlastnostmi, požadovanými 

již před více jak dvěma stoletími. Slavný ruský spisovatel I. S. Turgeněv, sám vášnivý nimrod a autor 

známé monografie "Lovcovy zápisky" (1852), uveřejnil v druhé polovině 19. století proslulou stať 

"Nedostatky lovce". 



 

 

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE 

Myslivecká mluva 

Zvláštní mluva myslivců se začala objevovat již ve středověku. Myslivost, která byla kdysi 

povoláním, si - jakožto zvláštní odborná činnost vytvářela různé zvyky a obřady a také svoji mluvu. 

Od běžného hovorového jazyka se odlišovala a nebyla ostatnímu obyvatelstvu zcela srozumitelná. 

Zásluhou buditelů a řady mysliveckých literátů se česká myslivecká mluva zachovala dodnes. 

Již v roce 1868 vydaI F. Špatný spis "Mluva myslivecká". Následovaly práce L. Štětky, J. V. Rozmary, 

K. Šimana, J. Sekery a dalších. V roce 1987 byla vydána OBOROVÁ NORMA 48 0016 MYSLIVOST 

NÁZVY A DEFINICE. 

Přesto, že je naše myslivecká mluva velmi stará, je přece živá a přizpůsobuje se měnícím 

se poměrům v myslivosti. Již dříve byla očištěna od výrazů necitlivě převzatých z jiných jazyků 

nebo nevhodně přeložených. Je doplňována novými, popřípadě vhodnějšími výrazy, odpovídajícími 

potřebám doby i jazykovým pravidlům naší mateřštiny. Mysliveckou mluvou hovoří myslivci 

při lovech, při různých mysliveckých pracích i při všech jiných mysliveckých konáních; je používána 

v mysliveckých publikacích. Výstižnými termíny jsou pojmenovány různé části těla různých druhů 

zvěře, rozlišeno pohlaví a věk, popsány životní projevy. Své názvy má myslivecká výzbroj a výstroj, 

potřeby k lovu, k chovu a další nejrůznější zařízení, způsoby lovu, rozmanitá činnost spojená 

s chovem a péčí o zvěř, lovecká kynologie, atd. Při porovnání české myslivecké mluvy s mysliveckou 

mluvou jiných národů nám nemůže uniknout její typický rys. Totiž v žádné jiné evropské myslivecké 

mluvě není tak jednoznačně vyjádřen kladný citový vztah myslivce ke zvěři a k přírodě. Výrazy 

a pojmy myslivecké mluvy mají oficiální charakter a je povinnost každého myslivce, aby tuto mluvu 

ovládal a stále se v ní zdokonaloval. Pro každého myslivce je tudíž nezbytná příručka J. Kovaříka 

a C. Rakušana "Myslivecká mluva" (ČMMJ 1994, 1999). Naši myslivci se běžně zdraví pozdravem 

"Lovu zdar!", při slavnostnějších příležitostech "Myslivosti zdar!". Na tyto pozdravy je správná 

odpověď buď jejich opakování nebo jen "Zdar!". 

Myslivecké odívání 

Zelená barva patří k lovu odedávna. Je výbornou krycí barvou v přírodě, obdobně i některé 

odstíny šedé nebo hnědé barvy. Čeští myslivci chodili již v 16. století v šedém či zeleném 

barchánovém kabátci. Toho "kdož by je z obyčejných ostatních nepočestných lidí (ovčáků, biřiců 



 

 

a podobné čeledi) napodobil", trestal tehdejší zákon dokonce pokutou dvaceti kop stříbrňáků. 

Za tradiční myslivecké barvy bývaly považovány též kombinace zelené a hnědé a při slavnostních 

příležitostech kombinace zelené, černé a bílé. Střih mysliveckého oděvu se postupem času měnil 

a majitelé různých panství zaváděli pro své myslivce či lesníky rozličné stejnokroje; stejně tak i později 

zaměstnanci státního lesního hospodářství nosili jednotné stejnokroje. O tom, zda by měli nosit 

jednotný oděv i členové dobrovolných mysliveckých organizací, se hovořilo i psalo vícekrát. Dospělo 

se nejnověji k rozhodnutí, aby u nás myslivecká spolková uniforma byla pouze doporučena. To ovšem 

neznamená, že by myslivci měli chodit na lovy a jiné myslivecké příležitosti v ledajakém oděvu. 

K manuálním pracím v honitbě si oblečeme vhodný pracovní úbor. Ovšem na lovy, hony a vůbec 

všechny nejrůznější myslivecké podniky se dostavíme v mysliveckém oděvu. Samozřejmě 

uzpůsobeném - včetně pláště a obuvi - ročnímu období a momentálnímu počasí. Myslivecké odívání 

doplňuje pokrývka hlavy. Nejčastěji jde o klobouk zelené barvy, bez křiklavého zbarvení šňůr či pentlí. 

V zimě se nosívá čepice či beranice, na levou stranu klobouku se za stuhu zapichují paletky, sojčí 

pírka, kačírky. Štětka, která se upevňuje do zvláštního toulce poněkud dozadu, má být vlastní trofejí 

získanou myslivcem. Vpravo se zasunuje lovecký úlomek. Přemíra různých odznaků na klobouku 

přestává být ozdobou, ale spíše svědčí o pochybném vkusu nositele. 

Troubení při lovech, honech a jiných mysliveckých akcích 

Zvuková signalizace troubením na zvířecí roh při společných lovech byla známa 

již ve starověku. Od 14. století se lovecké rohy vyráběly z kovu. Byly rozličné velikosti, později 

zatočené do kruhu, a používaly se při různých tehdejších lovech. Koncem 17. století zavedl u nás 

F. A. hrabě Sporck při parforsních honech troubení loveckých signálů, krátkých to melodií, na velké 

lovecké rohy, zvané pikérské. Při lovech pěšky se osvědčil malý lovecký roh, zvaný borlice. 

V 18. století vznikl z těchto loveckých hudebních nástrojů koncertní nástroj, lesní roh. 

Troubení používáme dnes z několika důvodů: podstatně zlepšuje organizaci a bezpečnost 

při lovech a honech, působí na mysliveckou etiku, dodržujeme praktický a estetický odkaz našich 

mysliveckých předchůdců. K troubení se obvykle používá B-trubky bez ventilové techniky, tzv. borlice; 

k dostání je i zmenšený typ tzv. kapesní borlice. Borlice se nosí na řemínku zavěšeném přes levé 

rameno na pravém boku. Postoje jednoho či více trubačů při troubení jsou tradiční. Nohy jsou mírně 

rozkročené. Před troubením drží trubač borlici v pravé ruce, roztrubem opřenou o pravý bok, levá 

ruka je připažena (má-li pušku zavěšenou přes levé rameno, pak trubačova levice objímá zespodu 



 

 

hlaveň v místě horního poutka řemenu, palec obemyká hlaveň zevně). Při troubení směřuje roztrub 

borlice šikmo vzhůru doprava, levá ruka (pokud trubač nemá pušku) je opřena v bok. Pokrývku hlavy 

si trubač při troubení ponechává. 

Závazný je notový materiál (většinou podložený textem), který vytvořil prof. Ing. A. Dyk; 

vydaný byl v roce 1936 pod názvem "Lovecké signály pro lesnici B". Následovaly reedice. 

Zvyky při lovech a honech 

Organizační zásady 

Míníme tím uspořádání nástupních útvarů při zahájení a při ukončení společného lovu na zvěř 

spárkatou či společného lovu na drobnou zvěř - honu. Vhodné nástupní útvary při zahájení 

jsou zobrazeny v prezentacích týkajících se myslivecké historie. Pod pojmem "předseda MS 

(mysliveckého sdružení) je míněn též např. představitel lesního úřadu, nájemce honitby, apod., 

pod pojmem "myslivecký hospodář" též vedoucí honu. Nástupní útvary účastníků při ukončení 

společného lovu jsou v podstatě obdobné. 

Výlož a výřad 

Při společném lovu je každá leč ukončena výloží; dává se tak najevo, že se eviduje všechna 

ulovená zvěř, nic se nezatajuje. Zvěř se na výloži klade na pravý bok, každý desátý kus - počítáno 

odprava doleva z pohledu od běhů - se povytáhne. Při společném lovu na černou (spárkatou) zvěř 

se na výloži úlomky (poslední hryz a lovecký) předávají zřídka; častěji až na výřadu. Nejpozději 

na výloži se ošetří úlovek, provede vývrh. Při honu se zvěř klade odděleně podle druhu, případně 

i pohlaví, úlovky se ošetří (vymačkání zajíců, popřípadě vyháčkování pernaté zvěře). Každý společný 

lov je ukončen výřadem, povinně jsou přítomni všichni účastníci. Nástupní útvary a položení ulovené 

zvěře jsou na obrázcích viz. prezentace. Zvěř na výřadu se někdy klade na chvojí (při vodních honech 

na rákos) nebo na trávu a z klestu se kolem upraví lem. Zvěř se pokládá na pravý bok, každý desátý 

kus se povytáhne, počítá se odprava doleva z pohledu od běhů. V rozích výřadu se mohou zapálit 

ohně. Zvěř na výřadu se nepřekračuje. Při společných lovech na černou (spárkatou) zvěř se na výřad 

kladou kusy podle hmotnosti případně odděleně podle pohlaví, řada je vyrovnána podle hlav zvěře. 

Byla-li ulovena též dravá zvěř (např. liška), klade se do další řady; lišce se natáhne oháňka kolmo 

od těla. Zvěř má v ryjích (svíracích) vsunuty úlomky - poslední hryz, popřípadě na komorách položeny 

vlastnické úlomky. 



 

 

Při honech začíná každý druh zvěře na výřadu samostatnou řadou. Do čela se klade liška 

(s oháňkou nataženou kolmo od těla). Jinak dravá zvěř (nejprve srstnatá, potom pernatá) patří 

až na konec výřadu. Pořadí zvěře je tradiční, nejprve zvěř srstnatá, potom pernatá (bažanti odděleni 

podle pohlaví), při vodních honech divoké husy, divoké kachny (nejprve velké druhy) a lysky. 

Úlomky 

Úlomky symbolizují spojení myslivce s přírodou. Rozeznáváme několik druhů úlomků, 

a to třívýhonkový, jednovýhonkový a pětivýhonkový. Jde o ulomenou - nikoliv uříznutou - větvičku 

jehličnaté či listnaté dřeviny, její koncové rozvětvení (u úlomku třívýhonkového o třech koncích, 

u úlomku pětivýhonkového celkem pět výhonků) či její konec (úlomek jednovýhonkový). Úlomky mají 

být velikosti dlaně, pětivýhonkový o něco větší. Odlomí se z dřeviny poblíž ulovené zvěře, dnes 

již nezáleží na tom, z jaké; dříve i pro toto platila přísná pravidla. Ani dnes však nepoužíváme dřevin 

cizokrajných nebo chráněných. Úlomky se dávají po úspěšném lovu veškeré spárkaté zvěře obojího 

pohlaví, ze zvěře pernaté po ulovení tetřeva, tetřívka; jeřábka, divokého krocana, bažanta 

královského, dále za medvěda, vlka, rysa, divokou kočku, jezevce a lišku. Některá zvěř zde 

vyjmenovaná je však hájena. 

Zhaslou zvěř položíme podle tradice na pravý bok. Třívýhonkové úlomky bereme obvykle dva. 

Jeden vsune lovec lícem nahoru (k větrníku) a ulomeným koncem zvěři do svíráku ("poslední hryz") 

či klovce ("poslední zob") jako poslední pozdrav rodné honitby. U šelem se tento úlomek nepoužívá. 

Další třívýhonkový úlomek, lehce otřený o barvu vstřelu či výstřelu, si lovec zasune za stuhu 

na pravou stranu klobouku a nosí jej až do konce téhož dne. Tento lovecký úlomek je znamením 

šťastného výsledku lovu. Jednovýhonkový a pětivýhonkový úlomek se dnes používá jen zřídka, 

ponejvíce v jeleních oblastech. Jednovýhonkový úlomek (říkalo se mu vstřelový) se vsunul spárkaté 

zvěři do střelné rány na levém (obnaženém) boku. Jeho prapůvodní význam byl hygienický, měl 

zabránit, aby se do rány nedostal hmyz. Pětivýhonkový úlomek se pokládal na komoru spárkaté zvěře 

na znamení řádného mysliveckého ulovení; říkalo se mu úlomek vlastnický. U samčí zvěře směřovala 

ulomená část snítky k paroží, u samičí zvěře vrcholová část k hlavě. Je-li lovec sám, pak všechny 

úlomky udílí on. Jde-li s lovcem průvodce, pak tento dává všechny úlomky. Lovecký úlomek odevzdá 

následovně. Lovec stojí na straně paroží (slechů, temene hlavy), průvodce naproti, oba mají 

smeknuto. Předávání se děje nad hlavou složeného kusu; průvodce podává levou rukou na klobouku 

(služební čepici) úlomek lícem vzhůru, ulomeným koncem směrem k lovci. Na úlomek, otřený v barvě, 



 

 

se mohou položit kelce, které průvodce předtím vyňal jelení zvěři. Předávání úlomku pouze rukou 

není vhodné, ostatně při lovech pokrývka hlavy patří k mysliveckému ústroji. Předávání úlomku 

na tesáku nepřichází dnes prakticky v úvahu. Průvodce doprovodí předávání úlomku krátkým 

proslovem, např.: "Pane X., blahopřeji vám k ulovení tohoto jelena a přijměte podle staré myslivecké 

tradice úlomek, lovu zdar!" Lovec drží klobouk také v levé ruce, pravicí převezme úlomek a zasune 

si ho za stuhu na pravou stranu klobouku. Svou vděčnost vyjádří průvodci tím, že jeden boční 

výhonek z úlomku odlomí, vrátí stejným způsobem na klobouku průvodci s poděkováním: "Pane Y., 

děkuji vám, že jste mě přivedl k ráně a přijměte, prosím, část úlomku, lovu zdar!" Průvodce si část 

úlomku zasune též na pravou stranu klobouku a podají si pravice. Byl-li nutný dosled, předává lovci 

úlomek vůdce psa. Lovec odlomí jednu postranní snítku z úlomku, předá ji zpět vůdci, který ji může 

zastrčit psovi za obojek. Je-li přítomen lovecký průvodce, předá mu lovec druhý postranní výhonek. 

Při čekání a na šoulačce náleží střelci úlomek za každý střelený kus, byť jich ulovil i více 

v témže dni. Podle myslivecké etiky však nemá lovec střílet na další kus zvěře, pokud by nebyl 

předchozí případně dosledován. Lovecký úlomek si může šťastný střelec uschovat. Zastrčí ho - 

konzervovaný - za trofej na zeď. Konzervace se provádí buď nastříkáním bezbarvým lakem 

nebo vysušením v jemném horkém písku. Úlomek se obrátí špičkou dovnitř nádobky, pomalu 

se nasype horký písek až je úlomek pokryt, ponechá se tak do druhého dne, poté se písek opatrně 

vysype. Ovšem praktičtější je uschovat úlomky pouze dočasně a sice s přívěskem, 

na kterém je napsán druh zvěře, datum a místo ulovení, ve zvláštní krabici. Na Silvestra myslivec 

krabici otevře, bere úlomky jeden po druhém, zavzpomíná si, a potom je spálí. 

Při společných lovech se též používají úlomky. Pojednáme o tom v příslušných kapitolách. 

Ještě si připomeneme jejich používání při jiných příležitostech: Úlomky (třívýhonkovými) se mohou 

myslivci zdobit i při různých mysliveckých podnicích (zkoušky loveckých psů, střelecké soutěže, aj.). 

Jde o tzv. stavovské úlomky a nosí se na levé straně klobouku. Tzv. poslední úlomek (třívýhonkový) 

si dávají myslivci také na levou stranu klobouku, doprovázejí-li zemřelého druha. Potom své úlomky 

vhazují do hrobu jako "poslední pozdrav". Při kremaci položí poslední úlomek opatřený černým 

flórem ke katafalku, řečník hovořící za mysliveckou organizaci. 

Zálomky 

Používáním zálomků se lovci dorozumívali jako němou mysliveckou mluvou již v dávných 

dobách. Nezasvěcení těmto znamením nerozuměli. 



 

 

Později bylo používání zálomků včleněno do loveckého ceremoniálu a stalo se součástí 

mysliveckých zvyků. Zálomky odlišujeme od úlomků. Jsou to sice rovněž větvičky (uříznuté, ulomené, 

někdy pouze nalomené či zalomené), kterými však značíme určitá místa. Je škoda, že v současnosti 

se používají jen řídce, obvykle pak v jeleních oblastech. Zálomky se mohou používat jak při lovech 

osamělých, tak i společných; jsou znázorněny na obrázcích. Hlavní zálomek (obr. a) má délku paže, 

jeho osní průběžná část je ostrouhána z kůry po líci i po rubu, aby se lišil od jiných náhodně spadlých 

větví. Pokládáme jej rubem, tj. spodní stranou nahoru, nebo jej zavěšujeme (viditelně rubovou 

stranou) na nápadném místě. Znamená "pozor", informuje, že je zde něco důležitého, a že máme 

hledat další značky. Směrový zálomek (obr. b) má délku předloktí, je také ostrouhán z kůry po líci 

i po rubu. Lomem (uříznutou částí) ukazuje směr cesty nebo k určitému místu (např. dosledované 

zhaslé zvěři). Tyto zálomky pokládáme rubem nahoru, jeden od druhého na dohled nebo i častěji. 

Někteří naši autoři označují tento zálomek nesprávně jako "úvodní". 

Lovecké právo 

Pojmem "lovecké právo" se rozumí jedlé vnitřnosti spárkaté zvěře (drob). Náleží k němu jazyk, 

srdce, plíce, játra, slezina, ledviny, popřípadě tuk (běI), který Ize rukou oddělit. Patří podle tradice 

střelci, který zvěř ulovil a vyvrhl. Jestliže však kus vyvrhoval lovecký průvodce, náleží lovecké právo 

jemu. Hlava s trofejí se obvykle ponechává střelci. Pokud si ji odnáší nevypreparovanou, náleží 

mu i mozek. Jinak je mozek součástí loveckého práva a v případě, že zvěř vyvrhoval a trofej 

preparoval průvodce, náleží jemu. Podobně je tomu i u holé zvěře. Pokud se kus holé zvěře odevzdá 

k prodeji a jde s celou hlavou, pak tedy samozřejmě bez vynětí mozku. 

První kule a poslední brok 

Při společných lovech platí zásada "první kule, poslední brok". Střílelo-li např. na divoké prase 

více lovců, je kus přiřčen tomu lovci, jehož zásah zvěř smrtelně zranil, byť i kus nepadl v ráně a musel 

být proveden dosled. Tato rána se považuje za "první kuli". Nemusí být první v pořadí, jestliže zvěř 

byla předchozími zásahy jen poraněna. Další případné zásahy - po "první kuli" - platí za rány 

dostřelné. Zjišťuje se to na zhaslé zvěři a ve sporných případech rozhoduje vedoucí lovu. 

"Poslední brok" při honech znamená, že lovcem střelené zvěře je poslední střelec, který na kus 

střílel a po jehož ráně kus klesl a zhasl. Nepočítá se ovšem tzv."střelení do hrobu". 

 



 

 

Stráž u zhaslého kusu 

Poslední poctou ulovené zvěři při osamělém lovu je "stráž u zhaslého kusu". Jde o chvíli 

pozdržení se u střelené zvěře a zamyšlení, o okamžiky splynutí s přírodou, kdy lovec znovu v duchu 

prožívá úspěšný lov. Tento zvyk má kromě morálního i praktický význam, kus může totiž vychladnout. 

Na ulovenou zvěř samozřejmě nesedáme, ani při fotografování na ni neklademe nohu. 

Zvyky při poslední leči 

Po ukončení společného lovu na drobnou zvěř se obvykle pořádá poslední leč, tj. přátelská 

schůzka všech účastníků honů; nemusí se ovšem konat po každém honu. K účasti na poslední leči 

pozve ve svém projevu u výřadu vedoucí honu a obvykle je případné konání oznámeno 

na pozvánkách k honu. Poslední leč se koná v lovecké chatě, v klubovně, nejčastěji pak v oddělené 

místnosti hostince; výčep není vhodným prostředím. Stěny místnosti se vyzdobí trofejemi, chvojím, 

které může být i ve vázách, stoly se okrášlí úlomky. Při zvlášť slavnostních posledních lečích, 

kdy na stolech je již předem prostřeno, se u každého příboru položí malý úlomek, který si účastník 

vetkne do knoflíkové dírky. Avšak než se zasedne ke stolům, je nutno zajistit, aby zbraně byly 

v bezpečí a postarat se o lovecké psy. Účastníci musí mít možnost se umýt a upravit. Předem musí být 

oznámeno jak bude uhrazeno jídlo, případně nápoje. Pokud by bylo pořádáno při poslední leči 

"přijímání mezi myslivce", pak je lépe uspořádat tento ceremoniál ještě před podáváním jídla. 

Společné občerstvení zahajuje nejvyšší přítomný myslivecký představitel krátkým proslovem. 

Přivítá na poslední leči, poděkuje vedoucímu honu a ostatním za námahu vynaloženou na organizaci 

honu, hostům za účast, znovu oznámí výřad, jmenuje nejúspěšnějšího střelce. Během proslovu 

se roznesou nápoje k přípítku. S pozdravem "Lovu zdar!" řečník na skončení svého proslovu připije, 

ostatní připíjejí s odpovědí "Zdar!". Jak známo, myslivci připíjejí na zdar lovu a myslivosti levou rukou. 

Původ tohoto zvyku není dosud objasněn, pravděpodobně pochází z renesanční či barokní doby, 

kdy byla zaváděna řada dalších loveckých ceremoniálů. Při štvanici a parforsním honu a drželi 

v pravicích jezdci na koních otěže, psovodi vodítka smečky psů; přípitek se pak musel přizpůsobit, číše 

se držela levicí. Ostatně levá strana těla, kde je umístěno srdce, byla vždy považována 

za významnější, čestnější. Na poslední leči se rokuje o uplynulém honu, přetřásají se hony minulé, 

vzpomíná se na různé příhody většinou žertovné, ale poslední leč by měla být i výměnou zkušeností, 

odbornou mysliveckou diskusí. V družné zábavě zazní myslivecké písně, nechybí myslivecký humor 



 

 

a "myslivecká latina". Sklon k obohacování a romantizaci zážitku není nikde tak zakořeněn a vyjádřen 

jako v nejstarším zaměstnání člověka, v lovectví. Myslivecká latina je slovní či výtvarné zobrazení 

lovu, lovce, zvěře, které více či méně neodpovídá skutečnosti, ale na první pohled se nejeví jako 

nepravděpodobné. Nesmí tradovat pověrečné představy, zakrývat vlastní chyby, sloužit 

k vychloubačství. Myslivecká latina nemá mít jiný účel, než potěšit, pobavit, udělat jiným radost. 

Má být proto výtvorem z pravdy a snu, z reality a poezie. 

Někdy se při poslední leči koná "myslivecký soud". Trestá žertovným způsobem účastníky 

honu, kteří se dopustili přestupků proti mysliveckým zvykům. Soudní stůl v čele místnosti je ozdoben 

úlomky. Zasedne za něj soudce a dva přísedící. Jejich výběr je předpokladem úspěšného průběhu. 

Musí jít o zkušené myslivce, schopné vést stručně, vtipně a taktně jednání. Žalobce - který během 

honu pozoroval účastníky a sepisoval si jejich provinění - oznámí soudu provinilce, a ten je vyzván, 

aby se dostavil k soudcovskému stolu. Žalobce může poklesky žertovně zveličovat; provinilec 

se stejným způsobem obhajuje. Také souzení, které nemá trvat příliš dlouho, je třeba vést 

v humorném tónu. Soud poté udělí různé tresty. Provinilec musí např. zazpívat mysliveckou písničku, 

vyprávět mysliveckou anekdotu, napodobit hlasy zvěře, splnit jiný zábavný úkol. Není vhodné žádat 

zaplacení peněžité pokuty a je naprosto pochybné vyměřovat tresty v dávkách alkoholu. Myslivecký 

soud musí mít vždy, byť i pod žertovnou rouškou, výchovný účel. Pokud se poslední leč koná za účasti 

veřejnosti a následuje po ní taneční zábava, nutno předem pečlivě připravit program pro zpestření, 

např. zpěvní výstupy, vyprávění mysliveckých příběhů a anekdot, soutěž s mysliveckou tematikou; 

obvykle nechybí tombola se zvěřinou. 

 

 


