
Abstrakt: Zákon o myslivosti jako prostředek ochrany životního prostředí 
 

Práce se v rozsahu tří hlavních kapitol, dále úvodu a závěru, pokouší o vystižení vztahu 

mezi českou právní úpravou myslivosti a ochranou přírody. Otázka zní, zda můžeme současné 

pojetí zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.)  považovat za jeden z nástrojů ochrany životního 

prostředí. Při vypracování jsem vycházela krom jiného z osobní zkušenosti s prokrajinnou 

myslivostí v okolí středočeské obce Vinaře.  Dále ze zajímavých případů soudní i správní praxe, 

v neposlední řadě též z příslušných právních norem, příhodné literatury či odborných textů.  

První kapitola se blíže věnuje samotnému pojmu myslivost včetně rozličných výkladů 

a tedy i významů. Druhá část první kapitoly popisuje – spíše zběžně – historii myslivosti včetně 

lovectví převážně na našem území. Větší důraz je v této souvislosti kladen předně na první 

náznaky ochrany přírody.  

Další kapitola navazuje samotnou podstatou monografie: postavení myslivosti při 

ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost v tomto směru věnuji honitbám a zvěři. Jedna 

ze samostatných podkapitol se pak zaobírá státní správou myslivosti. Zde poukazuji předně na 

problematiku od reality odtržených, zároveň poddimenzovaných úřadů v kombinaci s 

fakticky celkem bezzubými funkcemi mysliveckých hospodářů a strážců.  

Ve třetí kapitole navazuji vyzdvižením některých zásadních problémů současné právní 

úpravy i myslivecké praxe, především ve vztahu k dalším činnostem člověka v přírodě. Zmiňuji 

například stále rostoucí turistický tlak na krajinu, spíše negativní vnímání českých myslivců 

širokou veřejností, vesměs nevyhovující lesnické i zemědělské hospodaření, vysoké početní 

stavy některých druhů spárkaté zvěře v kontrastu s alarmujícím úbytkem zvěře drobné a další. 

Pokračuji pohledem na budoucí možný vývoj tuzemské právní úpravy, především ve světle 

dvou novel – první již platné, ale patrně nikdy účinné, druhé zatím v podobě toliko sněmovního 

tisku. Kriticky projdu většinu navrhovaných změn s tím, že nastíním hlavní výhody i nevýhody, 

které změny potencionálně přinesou. 

V poslední části obracím pozornost čtenářů k vlastnímu návrhu nové koncepce naší 

myslivosti, pro kterou mi je velkou inspirací fungování lovectví a celkového nakládání 

s divokou přírodou v americkém státě Florida. Vycházím nejen z tamní legislativy, příhodných 

publikací či článků, ale i vlastních pozorování a postřehů místních lovců. Práci uzavírám již jen 

velmi stručným shrnutím podstatného, přičemž vyjádřím vlastní úvahu nad možnostmi 

směřování české myslivosti v budoucnosti. 

 

 


