
 
 

Univerzita Karlova 

 

Filozofická fakulta 

 

Ústav etnologie 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 
 

Bc. Klára Sztymonová 

 

Současné myslivecké zvyky a obyčeje jako sociální kontrola 

myslivosti na příkladu středočeských a jihočeských 

mysliveckých komunit a jejich společných lovů 

Current hunting customs and habits as means of social control over hunting 

practice represented by examples of Central Bohemian and South Bohemian 

hunting communities and their collective hunts. 

 

 

 

 

 

Praha 2017    Vedoucí práce:  Mgr. Karel Šima, Ph.D. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedoucímu bakalářské práce, Mgr. Karlu Šimovi, 

Ph.D., za odborné vedení, připomínky a rady, kterými mi byl nápomocen při zpracování této 

diplomové práce. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze, dne 10. 8. 2017     

      ……………………………………. 

       Klára Sztymonová 

 

 

 

 

 



 
 

Klíčová slova (česky) 

české myslivecké zvyklosti a obyčeje, vývoj mysliveckých zvyklostí, myslivecké zvyky v 

současnosti, česká myslivecká kultura, myslivost v českých zemích, střední Čechy, etnografie. 

 

 

 

Klíčová slova (anglicky) 

Czech hunting customs and habits, evolution of hunting customs, hunting customs in present, 

czech hunting culture, hunting in czech lands, Central Bohemia, ethnography. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce pojednává o současné podobě mysliveckých zvyklostí a jejich 

dodržování v praxi. Prezentuje snahy mysliveckých spolků, uživatelů honiteb i samotných 

myslivců o zachování zvyklostí a obyčejů české myslivosti. Cílem práce je představit rozličné 

myslivecké zvyklosti a ceremoniály, a také zhodnotit jejich provádění v dnešní době. Práce se 

snaží zjistit, zda a jakým způsobem probíhá v dnešní české myslivosti pomocí mysliveckých 

zvyků a obyčejů sociální kontrola ve vztahu k základním hodnotám společenství, tedy úctě k 

přírodě a ke zvěři. 

Na ideální podobu mysliveckých obyčejů, prezentovanou mysliveckým řádem a 

odbornou literaturou, je zaměřena teoretická část diplomové práce. Součástí teoretické části je 

také legislativní rámec myslivosti. Výzkum formou otevřeného zúčastněného pozorování 

probíhal během dvou sezón společných lovů v letech 2015 a 2016 v několika mysliveckých 

spolcích a soukromých honitbách. Na jeho základě bude zpracována komparace myslivecké 

teorie s praxí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This master thesis focuses on contemporary hunting customs and their use in 

practice. It shows attemts by hunting clubs and societies as well as individual 

hunters to maintain Czech hunting customs. The thesis aims to present and 

evaluate various hunting habits and ceremonies in order to make assessment 

regarding current practice. The thesis has goal of finding how the social control of 

contemporary Czech game management is being executed in relation to the basic values of 

said society, respect for the nature and its animals. Above all this work tries to find out if the 

social control is maintained with hunting customs. 

Theoretical part of this thesis analyzes normatively the ideal procedures and forms of 

hunting practice as prescribed by the hunters code and professional guidelines, it 

also analyzes hunting from the perspective of existing legal framework. Research 

aimed at gaining real-life experience with hunting practice had been conducted 

between 2015 and 2016 among selected hunting clubs and societies. Data collected 

in the field will provide basis for comparison between hunting theory and practice. 
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1. Úvod 
 

Historie lovu sahá hluboko do pravěku, kdy sloužil k získávání obživy, ve starověku 

měl pak především charakter zábavy či sportovní události. V Evropě ve středověku bylo 

právo lovu vyhrazeno nejvyšším vrstvám, králové a knížata vymezovali lovecká území, která 

spravovali nejprve většinou šlechtici, od 9. století již zvláštní stav, jehož úkolem bylo pečovat 

o lesy a zvěř1. Lovy byly v této době společenskou událostí, při které nešlo v prvé řadě o 

úlovek nebo zážitek z lovu, ale spíše o prezentaci velmi nákladných a bohatě zdobených 

loveckých oděvů, zbraní, koňských postrojů a psích výbav. Tyto lovy formou štvanic a 

parforsních honů však měly za následek znatelný pokles stavu volně žijící zvěře, a proto od 

13. století začaly být zřizovány obory a bažantnice. Přišlo se tedy na to, že je nutné zvěř 

chovat a pečovat o ni. Od tohoto momentu můžeme již hovořit o myslivosti, ne jen o pouhém 

lovu2.  

Myslivectví se stalo řemeslem, kterému se bylo třeba vyučit. V 17. a 18. století začaly 

vznikat řády sdružující myslivce z řad šlechty, v roce 1695 byl hrabětem F. A. Šporkem 

založen Řád sv. Huberta. Výsadní lovecké právo bylo zrušeno říšským patentem o myslivosti 

z roku 18493 a právo lovu začalo být spojováno s vlastnictvím honebních pozemků4. Od 

počátku 19. století vznikaly honitby vlastní (o výměře nejméně 115 ha souvislých pozemků) a 

honitby společenstevní (pozemky drobných vlastníků v katastru obce), zaváděly se nové 

způsoby lovu, dovážely se nové druhy zvěře. V roce 1962 bylo právo myslivosti odděleno od 

vlastnictví pozemků, přešlo na státní lesy a státní statky, které právo myslivosti za úplatu 

poskytovaly mysliveckým sdružením5. Právo myslivosti se opět spojilo s vlastnictvím půdy 

vydáním zákonu č. 270/1992 Sb z roku 1992, a tím bylo opět umožněno zakládat vlastní i 

společenstevní honitby6. 

Zvyklosti, obyčeje a mravy české myslivosti jsou souborem loveckých obřadů, 

pravidel a myslivecké etiky. Vyvíjejí se a proměňují společně s myslivostí. Postupně se staly 

nedílnou součástí kultury lovu a myslivosti, a tím i etického přístupu ke zvěři7. Některé 

                                                           
1 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 37. 
2 Myslivost. Praha 1966, s. 9. 
3 Myslivost. Praha 1966 s. 9. 
4 Historie lovu a myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota, z. s. [online]. Českomoravská 
myslivecká jednota, ©2009. 
5 Ťulpík, P. Historie lovectví a myslivosti [online]. Střední škola zemědělská Přerov, 2012. 
6 Historie myslivosti. Myslivost [online]. eStránky.cz, ©2017. 
7 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 30. 
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vychází ze zákonů a směrnic, jiné jsou zachyceny v písemnictví a další se předávají 

nápodobou a ústní tradicí při výkonu myslivecké praxe. 

Česká myslivost zahrnuje sedm oborů: myslivecké zákonodárství, mysliveckou 

zoologii, mysliveckou péči o zvěř, mysliveckou kynologii, lovecké střelectví, lovectví a 

mysliveckou osvětu. K myslivecké osvětě řadíme historii naší myslivosti, zvyky, tradice a 

mysliveckou kulturu. Právě díky tomuto oboru, který J. Kovařík nazývá nadstavbovým, se 

česká myslivost stala součástí seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České 

republiky8. 

Je nezbytné podotknout, že myslivecké zvyklosti neslouží jen jako zábava či zpestření 

lovu. Vychází ze zkušeností mnoha generací myslivců a jejich původ má často praktické a 

racionální důvody. Na vztahu k mysliveckým tradicím a zvyklostem, na ochotě vzdávat úctu 

zvěři živé i ulovené, se ukazuje vztah mysliveckých spolků, uživatelů honiteb i samotných 

myslivců k myslivosti a jejím pravidlům. 

Na základě terénního výzkumu v práci prezentuji aktuální stav a průběh mysliveckých 

zvyklostí, komparuji je s jejich ideální podobou předkládanou mysliveckým řádem a 

odbornou mysliveckou literaturou. Snažím se zjistit, zda dodržování mysliveckých zvyklostí a 

obyčejů souvisí s jedním ze základních deklarovaných stavebních kamenů české myslivosti, s 

úctou k přírodě a zvěři živé i ulovené; a také zda a jak jejich provozování dle stanovených 

pravidel působí na mysliveckou etiku, tedy na dodržování pravidel při samotném lovu. V 

metodologii popíši jednotlivé kroky, jakými jsem postupovala při řešení tohoto problému. 

Vzhledem k omezeným možnostem mého výzkumu jsem vybrala vzorek sedmi mysliveckých 

spolků a honiteb, který představuje potřebné spektrum typů mysliveckých společných lovů, 

na nichž je možné výzkumný problém dokumentovat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Kovařík, J. Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 3. 
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2. Metodologie 
 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a analytickou. Teoretická část je 

koncipována jako rešerše opírající se zejména o myslivecký řád, který je vnitřním předpisem 

Českomoravské myslivecké jednoty a také určitým morálním kodexem, jehož pravidla by měl 

znát každý myslivec a také se jimi řídit. Pravidla obsažená v mysliveckém řádu jsou pak v 

této části práce rozpracována a doplněna informacemi z odborných mysliveckých publikací 

učebnic a některých internetových zdrojů. Rešerše dále vychází ze zákona o myslivosti a 

vyhlášek k němu se vztahujících. Důraz je kladen zejména na zvyklosti během společných 

lovů, zvyklostí při osamělých lovech není mnoho, ale často s prvními zmiňovanými souvisí, 

proto je okrajově zmiňuji v teoretické části. 

 V této části pracuji zejména s pojmy zvyky, zvyklosti a obyčeje, jejichž některé 

definice uvádí Václav Frolec v Národopisných aktualitách9. Obyčej zde popisuje jako „druh 

jednání, které je prostřednictvím tradice pociťováno jako správné a závazné, zvyk jako 

„ustálený, uznaný a přijatý způsob jednání, osvojený pravidelným opakováním určité 

činnosti“, jehož znaky jsou „závaznost, kolektivnost, normativnost, pravidelnost konání, 

tradičnost, spontánnost, autoritativnost“. Jako charakteristické znaky pojmu zvyklost pak 

uvádí „symboličnost, tradičnost, slavnostnost, stereotyp, standardizace, normativnost, 

stabilita, identifikace s daným společenstvím“. 

Analytickou část tvoří zejména kvalitativní výzkum, kde výzkumnou technikou bylo 

otevřené zúčastněné pozorování zdokumentované na videozáznamech a fotografiích. Po 

nasbírání potřebných nahrávek proběhl jejich rozbor. Do analytické části jsem také zařadila 

popis fungování jednotlivých honiteb, kde mi byly zdrojem kromě internetových článků a 

zápisů ve Sbírce listin hlavně stanovy příslušných spolků. V případě mysliveckých spolků 

jsou stanovy volně přístupné ve Sbírce listin, v případě soukromých honiteb jsem stanovy 

získala od myslivců, kteří si v těchto honitbách platí povolenku, případně mají funkci v 

honitbě. 

Výzkum na společných lovech probíhal v několika honitbách10 ve Středočeském kraji, 

zejména v Mysliveckém spolku Radětice - Stěžov (okres Příbram) a v honitbě Čisovice (okres 

Praha - západ).  

                                                           
9 Frolec, V. Lidová obyčejová tradice a obřadní kultura: Terminologické otázky. Národopisné aktuality 
[online]. 1982, 19(4). 
10 Honitba je tvořena souvislými honebními pozemky, jejichž výměra tvoří dohromady alespoň 500 ha. 

Vlastníci těchto honebních pozemků vytváří honební společenstva a na pozemcích mohou vykonávat 
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V honitbách Čisovice a Radětice - Stěžov jsem měla možnost účastnit se všech 

pořádaných společných lovů během dvou sezón, na které jsou automaticky zváni členové 

spolku nebo povolenkáři. 

Výzkum okrajově probíhal i v některých dalších honitbách ve Středočeském kraji, 

jmenovitě v honitbě Lesního závodu Konopiště a v honitbě Pičín. Dále pak v kraji 

Jihočeském, zde šlo o honitby Stachy, Velký Bor - Obora a Vysoká Nahořany. Na společné 

lovy v těchto honitbách jsem se dostala jako host díky známým myslivcům v místních 

honitbách, jejich výběr tedy příliš nepodléhal mému výběru.  

Na všech těchto společných lovech jsem sledovala myslivecké zvyky, pořizovala jsem 

videozáznamy, fotografie a poznámky k průběhu lovů. Měla jsem možnost pozorovat 

zvyklosti v praxi v mysliveckých spolcích, v honitbách pronajímaných soukromým osobám, a 

také v honitbách, které vlastní soukromá osoba či státní podnik a využívají je k poplatkovým 

lovům. 

Pořizování záznamů a fotografií nebylo vždy snadné. Natáčet a fotit bylo při 

společných lovech možné hlavně při zahájení, výřadu a velké přestávce. Společných honů 

jsem se většinou účastnila v pozici honce a psovoda. Měla jsem proto možnost pozorovat 

udržování zvyklostí opravdu v praxi a přihlížet situacím, ke kterým by se divák z řad 

nemyslivecké veřejnosti jen těžko dostal.  

Se svým výzkumem jsem předem obeznámila myslivecké hospodáře, předsedy spolku 

či honební starosty a požádala je o svolení pořizovat záznamy především během zahájení a 

ukončení společných lovů. Nesetkala jsem se z žádným odmítnutím, přesto však, zejména na 

starších myslivcích, bylo znát, že je natáčení a fotografování vyvádí z míry. Nikdo se 

neohradil, pohledy některých myslivců však hovořily samy za sebe a bylo zřejmé, že na to 

nejsou zvyklí. Pokud během některého ze společných lovů někdo z myslivců fotografoval, tak 

především ulovenou zvěř na výřadu. 

Záznamy jsem pořizovala také při několika tzv. posledních lečích, na kterých se konal 

myslivecký soud a jako účastník společných lovů jsem se několika soudů účastnila přímo. 

 
 

                                                           
právo myslivosti, nebo honitbu pronajímat. V některých případech si honitbu pronajme Myslivecký 

spolek, v jiném případě soukromá osoba. 
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3. Legislativní rámce mysliveckých zvyklostí 
 

K výkonu práva myslivosti je třeba vlastnit lovecký lístek, povolenku k lovu, 

potvrzení o pojištění, zbrojní průkaz a průkaz zbraně11. Složení zkoušek k získání loveckého 

lístku je nižším stupněm mysliveckého vzdělání. Lovecký lístek vydáván orgánem státní 

správy myslivosti dle bydliště uchazeče na základě absolvování myslivecké zkoušky, 

případně střední či vysoké školy, na kterých je vyučována myslivost. Myslivecký adept se 

obvykle hlásí na zkoušky již s určitými zkušenostmi s myslivostí. Někteří mají myslivost jako 

rodinnou tradici, jiní se k ní dostanou přes své blízké. Většina budoucích myslivců se nejprve 

účastní společných lovů beze zbraně a v pozici honce zvěře. Mnoho mysliveckých pravidel a 

zvyků se během této doby učí nápodobou od zkušenějších myslivců.  

Samotné zkoušce z myslivosti předchází roční příprava formou praxe v honitbě a 

přípravný teoretický kurz. Kromě přednášek týkajících se zbraní a střeliva, biologie a chovu 

zvěře a právních předpisů se adepti účastní přednášek o dějinách lovu a myslivosti a 

myslivecké kultury. Zde se naučí řádná pravidla společenských a individuálních (osamělých) 

lovů, přijímání mezi myslivce, pasování na lovce, učí se o úctě k ulovené zvěři a k trofeji, 

dozví se zásady odívání myslivců v praxi i na veřejnosti, o významu a pravidlech myslivecké 

mluvy, o troubení loveckých signálů a o morálních zásadách myslivce12.  

Vyšším stupněm mysliveckého vzdělání je složení zkoušek pro myslivecké hospodáře, 

kterého musí mít každá honitba. Funkci mysliveckého hospodáře mohou vykonávat i 

absolventi vysokých škol, na kterých je myslivost vyučovacím předmětem, a absolventi 

středních a vyšších odborných škol, na kterých je myslivost oborem či povinným předmetem. 

Je obeznámen se zásadami mysliveckého hospodaření a jeho úkolem je mimo jiné dohlížet na 

udržování normovaných stavů zvěře v honitbě, kontrolovat ulovenou zvěř a její označení, a 

také vést společné lovy a případně je ukončovat, když zjistí porušení bezpečnostních 

pravidel13. 

Dále jsou myslivci povinni složit zkoušky k vydání zbrojního průkazu. Další, již 

dobrovolné, jsou zkoušky pro výkon funkce myslivecké stráže, sokolnické zkoušky, zkoušky 

pro kynologické a střelecké rozhodčí a zkoušky loveckých psů14. 

                                                           
11 Hromas, J. a kol. Myslivost, s. 61. 
12 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., se kterou se provádí některá ustanovení 
zákona č. 449/2001, Sb., § 21. 
13 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Část pátá, Hlava I, § 35. 
14 Hromas, J. a kol. Myslivost, s. 7. 
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Základním přípravným materiálem pro myslivecké zkoušky je Penzum znalostí z 

myslivosti, učebnice zahrnující všechna odvětví myslivosti. V současnosti je k dispozici již 

její čtrnácté vydání, obsahující mimo jiné soubor aktuálních zákonů a vyhlášek týkajících se 

myslivosti, a také kontrolní otázky ke každé části učebnice. „Penzum“  je prací mnoha 

odborníků na myslivost, a je rozčleněno na skupiny, z nichž první se věnuje dějinám lovectví 

a myslivosti, významu myslivosti, myslivecké kultuře a etice, myslivecké mluvě, zvykům a 

tradicím. Autorem této části učebnice je Jaromír Kovařík (1926 - 2013), myslivecký 

spisovatel, publicista a propagátor myslivosti, který je mimo jiné také autorem a spoluautorem 

knih Myslivost a její tradice, Myslivecká mluva, Myslivecké ceremoniály a dalších titulů. 

 

Ústřední řízení myslivosti v České republice náleží Ministerstvu zemědělství, na 

území národních parků Ministerstvu životního prostředí. Na území krajů je orgánem státní 

správy myslivosti krajský úřad v přenesené působnosti, na území obcí obecní úřad s 

rozšířenou působností15. 

 Myslivost je zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti ze dne 31. 12. 2001 

charakterizována jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři 

jako součásti ekosystému a jako spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení tradic a 

zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Zákon jmenuje zásady chovu 

zvěře, druhy zvěře, které lovit nelze a druhy lovné zvěře, určuje zakázané způsoby lovu, 

upravuje používání loveckých psů a dravců a tvorbu a využití honiteb. Stanovuje povinnosti 

uživatelů honiteb16, mezi které patří zakládání úkrytů pro zvěř, zřizování krmelců a zásypů, v 

době nouze přikrmování zvěře a další. Zákon dále doporučuje orgánům státní správy 

myslivosti pořádání chovatelských přehlídek trofejí17 za účelem hodnocení kvality chované 

zvěře. 

 Zákon je dále upravován vyhláškami, například vyhláška č. 244/2002 Sb. řeší zkoušky 

mysliveckých hospodářů, loveckých psů a dravců, zkoušky z myslivosti, způsob kontroly 

ulovené zvěře, stejnokroj zaměstnanců orgánů státní správy myslivosti a další. Vyhláška č. 

245/2002 Sb. stanovuje doby lovu jednotlivých druhů zvěře a některé podmínky provádění 

lovu, a vyhláška č. 491/2002 Sb. se věnuje zejména způsobům stanovování normovaných 

stavů zvěře. 

                                                           
15 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Část sedmá, Hlava I, § 57. 
16 Honitbou se rozumí soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků, v němž lze 
provádět právo myslivosti. 
17 Trofejí se rozumí rohy, parohy a parůžky včetně lebky rohaté a parohaté zvěře, zbraně prasete 
divokého, kůže některých šelem a další. 
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 Nepřímo se na řízení myslivosti podílejí i myslivecké organizace, jejichž stanovy musí 

být v souladu se zákony týkajícími se myslivosti. Nejvýznamnější z těchto organizací je 

Českomoravská myslivecká jednota (dále ČMMJ). Členství v této organizaci není pro 

myslivce povinné. Členové jsou povinni dodržovat stanovy ČMMJ, ze kterých vychází 

většina stanov jednotlivých mysliveckých spolků. Posláním ČMMJ je mimo jiné ochrana 

přírody, krajiny a v ní volně žijící zvěře, a také ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a 

aktivní péče o její trvalý rozvoj. Stará se o rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a lovecké 

hudby, dbá o zachování mysliveckých tradic a zvyků, vydává odborné monografie a časopisy. 

Členové mají jako povinnosti podílet se na plnění úkolů spolku, povinnost dodržovat právní 

předpisy, stanovy a vnitřní předpisy, a také dodržovat myslivecké zvyky a tradice. Členovi, 

který poruší své povinnosti plynoucí ze členství, hrozí vyloučení z funkce nebo ze spolku18. 

 Mysliveckou etiku, zvyklosti a mravy svými aktivitami propagují také odborné kluby 

spadající pod ČMMJ. Jsou to například: Klub vábičů, Klub trubačů, navazující na tradici 

české lovecké hudby založenou hrabětem F. A. Šporkem, nebo klub Dámy české myslivosti, 

sdružující myslivkyně19.  

 Řád svatého Huberta, založený v roce 1992, pečuje o zachovávání mysliveckých 

tradic a charitativní činností podporuje své členy a některé významné památky. Pořádá 

semináře o myslivosti, vydává informační bulletin Hubertovy listy, pořádá svatohubertské 

slavnosti a svatohubertské mše v chrámu sv. Víta. Pravidla Řádu jsou velmi stručná, nabádají 

k modlitbě ke sv. Hubertovi před lovem, k nošení řádového odznaku a k věrnosti „všem 

ctnostem” při lovu. Členem „Řádu“ se může stát každý, kdo se zaváže k dodržování tradic 

myslivosti a zachování odkazu předchozích generací myslivců20. 

 Rozvoj duchovních hodnot a tradic české myslivosti podporuje také Myslivecká 

nadace, a to zejména v oblasti literatury, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti a jejích 

kulturního odkazu v oblasti kultury a školství. Vznikla v roce 1994 a jejím zřizovatelem byla 

především ČMMJ. Podílí se na pomoci povodněmi postiženým oblastem, snaží se ochraňovat 

stavy naší zvěře a pomáhá při zazvěřování honiteb, vydává publikace s mysliveckou 

tématikou a pořádá vzdělávací programy21. 

                                                           

18 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Stanovy [online]. Českomoravská myslivecká jednota, 

2015. 
19 Kluby ČMMJ. Českomoravská myslivecká jednota [online]. Českomoravská myslivecká jednota, 
©2009. 
20 Hudec, J. Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu [online]. Řád svatého Huberta. 
21 Myslivecká nadace. Českomoravská myslivecká jednota [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota, ©2009. 
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 Myslivci jsou dále povinni dodržovat stanovy a vnitřní předpisy konkrétních 

mysliveckých spolků, kterých jsou členy. 

 

4.  Etické rámce mysliveckých zvyklostí  
 

Jedním z vnitřních předpisů Českomoravské myslivecké jednoty (dále jen ČMMJ) je 

myslivecký řád22, který shrnuje „zvykové právo” - tradiční pravidla mysliveckého chování, 

morálky a etiky, a také bezpečnostní pravidla při střelbě. Jeho poslední znění bylo vydáno v 

roce 2000 a publikováno ve Věstníku ČMMJ23. 

ČMMJ doporučuje, aby myslivecký řád převzali další myslivecké organizace a 

uživatelé honiteb jako svůj vnitřní předpis. Myslivecký řád vychází z právních předpisů o 

myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody a veterinární péči; ze stanov ČMMJ a jejích 

vnitřních prováděcích předpisů. Zároveň ale řeší konkrétní problematiku, která není zahrnuta 

v legislativě. Řád se zabývá mimo jiné i správnou péčí o zvěř.  

Myslivci by měli pečovat o krmelce a zásypy v honitbě, především v zimě přikrmovat 

zvěř, dodržovat veterinární předpisy a předávat vzorky zvěřiny veterinární správě. Řád ukládá 

provádět opatření ke snížení ztrát na zvěři zejména před senosečí. Myslivecký řád dále 

jmenuje obvyklé způsoby společných lovů, popisuje jejich řádný průběh, organizaci, zahájení 

a ukončení podle mysliveckých zvyklostí.  

Zmiňuje i pravidla osamělých lovů. Obsahuje také bezpečnostní předpisy a zásady při 

manipulaci s loveckou zbraní, například volbu zbraně podle druhu zvěře nebo nošení zbraně 

řádným způsobem, a řešení úrazů při společných lovech. 

 Nejobsáhleji se věnuje myslivecké morálce a zvyklostem. Myslivec se při výkonu 

práva myslivosti řídí zásadami myslivecké morálky a dodržuje tradiční myslivecké zvyky. 

Prohlubuje své odborné znalosti a zkušenosti předává začínajícím myslivcům. Používá 

mysliveckou mluvu při mysliveckých příležitostech, včas se omluví, pokud se nemůže 

zúčastnit společného lovu. Dále se řád zabývá nemysliveckými způsoby lovu a střelby, 

pravidly pozvání a účasti na lovech, zacházení s ulovenou zvěří, popisuje pravidlo „první kule 

a poslední brok” v případě střelby více osob na jeden kus zvěře. Uvádí zvyk předání úlomku 

jako pocty úspěšnému střelci i ulovené zvěři, zvyk „loveckého práva” při vyvrhování zvěře, 

                                                           
22 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota, 2000. 
23 Historie ČMMJ, z. s. Českomoravská myslivecká jednota, z. s. [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota, ©2009. 
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používání tradičních loveckých signálů a fanfár při společných honech, zásady lovu s 

loveckými psy a dravci. Zabývá se péčí o zbraň, oděvem myslivce a jmenuje některé 

myslivecké obřady, například pasování na lovce některého druhu trofejové zvěře nebo tradici 

„poslední leče”, při které často zasedá „myslivecký soud”. 

 Dodržováním mysliveckého řádu se sleduje řádný a bezpečný výkon práva myslivosti 

v souladu se zvyklostmi24. Jeho znalost a dodržování je jednou z povinností členů ČMMJ, ale 

může být považován za obecně platný, myslivecký morální kodex, s jehož pravidly se v praxi 

setkal každý myslivec. Při porušení některé z tradičních mysliveckých zásad nehrozí myslivci 

sankce od spolku, ale jeho trestem bývá výsměch a zostuzení se v očích mysliveckých kolegů. 

Takovým prohřeškem může být například nesprávné nošení zbraně, nesprávné používání 

myslivecké mluvy, neznalost pravidel při ukládání ulovené zvěře při společných honech, při 

ošetřování ulovené zvěře a podobně. 

Dalším zdrojem, jehož prostřednictvím se myslivci i nemyslivecká veřejnost mohou 

seznámit s pravidly mysliveckých zvyklostí, jsou odborné myslivecké publikace, určené 

především myslivcům a zájemcům o myslivost. Existuje nepřeberné množství mysliveckých 

příruček zaměřených na techniky lovu, mysliveckou zoologii či myslivecké střelectví. Pro 

komplexnější pohled do myslivosti jsou určeny myslivecké učebnice, obsahující souhrnné 

informace o všech oborech myslivosti, a vycházející z aktuálních zákonů a nařízení. V těch 

obvykle nalezneme i kapitolu tykající se mysliveckých zvyklostí. Informace v těchto 

publikacích bývají někdy ve vzájemném rozporu, u některých z nich je nutné brát ohled na 

starší datum vydání a související neaktuální informace, je proto třeba opatrnosti při jejich 

aplikaci v praxi. Jako nejvhodnější se proto jeví držet se informací obsažených v aktuálním 

vydání učebnice Penzum znalostí z myslivosti. Autorem části týkající se mysliveckých tradic a 

zvyklostí je Jaromír Kovařík, který je zároveň autorem publikace Myslivost a její tradice, 

která je ve své podstatě výňatkem z „Penza”. 

Tato část práce shrnuje pravidla provádění mysliveckých zvyklostí, vycházejících z 

mysliveckého řádu, a je doplněna o poznatky z odborných mysliveckých publikací a učebnic, 

případně z internetových zdrojů, které byly následně porovnány s informacemi v publikaci 

Myslivost a její tradice a v učebnici Penzum mysliveckých znalostí. 

 

 

                                                           
24 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota, 2000. 
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4.1 Myslivecká péče o zvěř 

 

Lov zvěře je nejvýraznější mysliveckou činností, která je také nejvíce sledována 

nemysliveckou veřejností. Ve skutečnosti však představuje jen zlomek celoročních 

mysliveckých aktivit. Jednu z hlavních složek české myslivosti tvoří péče o zvěř, myslivecká 

činnost daná zákonem, mysliveckým řádem, provozními řády mysliveckých spolků a dalšími 

nařízeními. Péče o zvěř je hlavním rozdílem, který odlišuje myslivost od obyčejného lovu25 a 

je třeba se o ní alespoň ve stručnosti zmínit. 

Zajištění péče o zvěř je povinností uživatele honitby26, který obvykle jednotlivé úkony 

rozděluje mezi myslivce, kteří honitbu využívají a platí si zde povolenku k lovu. 

Myslivecký řád shrnuje péči o zvěř do několika zásad. První z nich je zřizování krmných 

zařízení, jako jsou například krmelce a zásypy, a jejich údržba. Dále budování napajedel pro 

zvěř v době suchého léta, a také zakládání remízů, které zvěři poskytují úkryt27. Myslivci jsou 

povinni přikrmovat zvěř v době nouze, především v zimním období. Pokud je to možné, 

zakládají krmná políčka s vhodnými plodinami, která otevírají zvěři a po spasení obnovují28.  

Dalším zájmem a povinností myslivců je ochrana zvěře před senosečí. Každoročně v 

červnu začíná sečení luk a dochází k velkým ztrátám na zvěři, což se týká především mláďat 

zvěře srnčí, mladých zajíců a bažantích hnízd. Myslivci jsou povinni snažit se těmto ztrátám 

předcházet, vyžaduje to však spolupráci s místními zemědělci, která není vždy samozřejmá. 

Myslivecká příručka popisuje jeden ze starých způsobů ochrany zvěře před senosečí, kterým 

bylo přetahování dlouhého provazu, na který se někdy zavěšovaly zvonky či plechovky29. 

Dnes se záchrana mláďat provádí například instalací akustických plašičů, aplikací chemické 

látky, která má pro zvěř nepříjemný zápach, a procházením luk s loveckými psy, kteří 

mláďatům neublíží, ale jejich přítomnost matky mláďat ruší, takže vzápětí je odvádějí na 

bezpečnější místo. Dalším způsobem, který někdy praktikuje i nemyslivecká veřejnost, je 

prosté vyhledávání mláďat v trávě a jejich přenášení do bezpečí. V tomto případě je velmi 

důležité se mláďat nedotýkat holýma rukama a přenášet je nejlépe v rukavicích a v natrhané 

trávě. Nalezená vejce pernaté zvěře je třeba umístit do umělých líhní. 

 

 

                                                           
25 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 138. 
26 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Část třetí, Hlava I, § 11. 
27 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 162-3.  
28 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 439.  
29 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 142. 
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4.2 Lov zvěře 

 

Samotný lov je završením celoroční myslivecké práce. Hlavní lovecká sezóna začíná v 

září, kdy je lovena spárkatá zvěř, především daňci, mufloni, jeleni a srnci, a startují tahy na 

divoké kachny. V říjnu začínají bažantí hony a od listopadu do ledna se konají společné lovy 

na černou zvěř30. 

Nejběžnějším a pro zvěř nejšetrnějším způsobem lovu je odstřel. Je třeba ho provádět 

podle chovatelských pravidel, ctít doby lovu a doby hájení31 , a lovit jen tzv. mysliveckým 

způsobem, který je pro zvěř nejšetrnější, vychází ze zákona a z mysliveckých zvyklostí32. 

Myslivecké tradice se při žádné činnosti myslivců neprojevují tolik, jako právě při 

lovu, a pro plné porozumění jejich významu je třeba se nejprve seznámit se způsoby a druhy 

lovu, které jsou pro naše území typické. Základní dělení je na lovy osamělé (individuální) a 

lovy společné. 

Osamělého lovu se účastní jeden, případně dva myslivci, kteří mají od uživatele 

honitby vystavenou povolenku k lovu některého druhu zvěře33. Myslivec může být 

doprovázen loveckým průvodcem, tedy zástupcem uživatele honitby, který má za úkol 

dohlížet na průběh lovu. Loví se pouze zvěř spárkatá (například divoké prase, daněk, srnec 

aj.), a zvěř škodící myslivosti (například liška, jezevec, kuna). 

Rozlišujeme dva nejběžnější typy osamělých lovů. Prvním z nich je tzv. čekaná, při 

které myslivec čeká na zvěř na strategickém místě. Musí si najít vhodný úkryt, ze kterého má 

dobrý rozhled. Nejpraktičtějšími úkryty jsou posedy a kazatelny (kryté posedy) poblíž houštin 

a na okrajích polí a luk34. Na čekanou se chodí večer nebo brzy ráno, kdy je aktivita zvěře 

největší. Většina začínajících myslivců loví nejprve na čekané, při té totiž není vyžadováno 

tolik opatrnosti jako při jiných způsobech lovu35. Čekaná také myslivci umožňuje si zvěř 

důkladně prohlédnout a být si tak jistý výstřelem. 

Druhým a obtížnějším typem osamělého lovu je tzv. šoulačka. Při tomto způsobu 

myslivec v podvečer nebo ráno prochází honitbou a pozoruje zvěř na pastvinách. Šoulačku 

praktikují hlavně zkušenější myslivci, protože vyžaduje velkou opatrnost, postup proti směru 

větru, dokonalé splynutí s prostředím, dobrou znalost chování a návyků zvěře, a stejně jako 

čekaná také trpělivost. Při šoulačce se často loví srnčí zvěř v době říje. Je dobrým zvykem 

                                                           
30 Hlaváč, Z. Myslivecký rok. Třebíč 2014, s. 149. 
31 Dobou hájení se rozumí část roku, kdy určitý druh zvěře nesmí být loven. 
32 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 199. 
33 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota 2000, s. 2. 
34 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 441. 
35 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 201. 
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srnce nejprve našoulat. To znamená vyrazit na místo plánovaného lovu o pár dní dříve, najít 

srnce, který je vhodný k odstřelu, pozorovat jeho návyky a při samotném lovu se jim 

přizpůsobit. 

V době srnčí a jelení říje se při šoulačkách používají vábničky. Pro vábení jelenů se používá 

vábnice (někdy zvaná řevnice či říjnice), která napodobuje hlas jelena v říji. Srnci se vábí 

vábničkou napodobující hlas srny v říji36. Vábnička určená k přilákání lišky se nazývá 

myškovačka. 

Myslivecká příručka uvádí i starší způsob šoulačky pomocí vozu taženého koňmi. 

Prováděl se v oblastech, kde se ke zvěři nebylo možné dostat obvyklým způsobem. Lovec 

seskočil z vozu poblíž zvěře, která sledovala vůz a umožnilamu , aby se nepozorovaně 

přiblížil37. 

 

Dalším druhem lovu jsou společné lovy. Právě během nich se myslivecké zvyklosti 

projevují nejvíce. Společných lovů se účastní větší množství myslivců, podle typu společného 

lovu v počtu zhruba 20 - 50 lidí. Jsou mezi nimi střelci, obvykle členové místního 

mysliveckého spolku a jejich lovečtí hosté z jiných spolků, dále honci a lovečtí psi. Honci 

mohou být také místní myslivci nebo myslivečtí adepti, mezi honce jsou řazeni také psovodi, 

majitelé lovecky upotřebitelných psů. Bez loveckých psů by se myslivci na společných lovech 

neobešli. Psi mají na starosti vyhánění zvěře, dostanou se do obtížně přístupných míst, dokáží 

vystopovat postřelený kus a přinést ho svému pánovi. 

Společné lovy řídí vedoucí honu či naháňky, kterým může být myslivecký hospodář 

nebo jiný zkušený myslivec. Existuje několik způsobů společných lovů, mezi kterými se volí 

podle druhu lovené zvěře, terénu, počtu účastníků a místních zvyklostí. Těmi nejběžnějšími 

jsou naháňka, nadháňka, nátlačka, ploužení a kruhová leč38, dále pak tahy na divoké kachny a 

bažantí hony. Každý společný lov je rozdělen na několik lečí. Tímto pojmem je rozuměna 

část honitby, například kus lesa nebo remíz v poli, ve které sídlí zvěř. 

Jedním z nejběžnějších způsobů společného lovu je naháňka na černou zvěř39. Střelci 

stojí s rozestupy po obvodu leče, honci v řadě s loveckými psy lečí procházejí z jednoho 

konce na druhý. Jejich postup je provázen pokřiky a dalším hlukem, aby se o jejich 

přítomnosti a pozici zvěř dozvěděla s dostatečným předstihem. Zvěř je vyháněna směrem ven 

                                                           
36 Myslivost. Praha 1966, s. 313. 
37 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 201. 
38 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota 2000, s. 2. 
39 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 204. 
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z leče, kde čekají střelci. Střelci musí dbát na bezpečnost střelby, mohou střílet pouze zády k 

leči, aby neohrozili žádného z účastníků. Někteří honci mají s sebou v leči zbraň, především 

pro případ nutné sebeobrany, a před střelbou si musí být jisti, že nikoho neohrozí40. 

Dalším typem společných lovů je nátlačka. Podobá se naháňce, Myslivecká příručka 

uvádí, že rozdílem je neomezený počet účastníků. Nátlačky se používají při lovu černé zvěře a 

laní a kolouchů zvěře jelení. Střelci vyčkávají u míst, kterými zvěř prochází a honci postupují 

lečí, ovšem nedělají hluk, aby zvěř vyšla z leče co možná nejklidnější41. 

Nadháňka se používá zejména v rozlehlých a špatně přístupných lečích. Střelci 

obestoupí leč, a vyčkávají u strategických míst. Leč prohánějí místo honců lovečtí psi42. 

Tímto způsobem se loví pouze lišky a zajíci43. 

Zcela odlišná je kruhová leč. Loví se tak pouze zajíci v polních honitbách, jejich 

konání závisí na počtu zajíců v honitbě a není tedy všude možné. Myslivost v českých zemích 

uvádí, že není pro naše krajiny typická44. Střelci a honci tvoří kruh, v jehož středu je houština, 

ve které sídlí zajíci. Společně postupují do středu kruhu, z něhož pak honci zajíce vyženou. 

Střílí se jen na zvěř, která unikne z kruhu ven45. 

Posledním běžnějším způsobem společných lovů je ploužení, při kterém střelci i honci 

společně procházejí lečí. Ploužení lze používat jen v přehledném terénu46. 

Podle mysliveckého řádu má být každá leč zakončena výloží, na kterou se vyrovná ulovená 

zvěř, a každý společný lov výřadem, jenž je slavnostním zakončením a také zhodnocením 

celého lovu47. 

 

Lov zvěře je dnes přísně kontrolován a podléhá mnoha předpisům. V minulosti bylo 

loveno mnohem více druhů zvěře nejrůznějšími způsoby, které se dnes již nepraktikují nebo 

jsou i zakázané, neboť zvěř příliš trýznily. Patří mezi ně například dráždění, kdy se lovená 

zvěř dráždila pomocí nepřátelských druhů, nebo čižba, chytání ptáků do sítí, která zanikla 

koncem 19. století48. Dalším z těchto způsobů je slídění, typ osamělého lovu, při kterém 

myslivec používal psa k vyhánění zvěře z nízkých porostů49. Při tzv. fretkování se používala 

                                                           
40 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 448.  
41 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 204. 
42 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 448. 
43 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 204. 
44 Komárek, J. Myslivost v českých zemích. Praha 1945, s. 241. 
45 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 203-204.  
46 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 445. 
47 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota 2000, s. 2. 
48 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 454. 
49 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 202.  
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fretka na lov králíků v norách, při norování lišek a jezevců se nory vykuřovaly nebo 

vytápěly50. 

 

 

4.3 Myslivecká etika a osobnost myslivce 

 

 Pojmy myslivecká etika či morálka můžeme označit „cítění a jemu odpovídající 

jednání při veškeré myslivecké činnosti, tvořící osobnost myslivce“51. Projevuje se úctyplným 

a šetrným vztahem ke zvěři živé i již ulovené, k pomocníkům při lovu a k ostatním 

myslivcům52.  

 Myslivecká etika je dnes při výkonu myslivosti nezbytná. S právem myslivců 

usmrcovat zvěř se pojí zodpovědnost za výběr kusů vhodných k odstřelu, které je třeba 

vybírat v prvé řadě na základě zákonem daných nařízení a chovatelských pravidel. V duchu 

myslivecké etiky však myslivec nevystřelí na divokou kachnu plující po hladině, na 

hřadujícího bažanta nebo na panáčkujícího zajíce, ačkoliv nic z toho zákonem zakázáno 

není53.  

 Na osobnost myslivce byly již v minulosti kladeny přísné nároky. Penzum znalostí z 

myslivosti v kapitole věnující se mysliveckým tradicím cituje německé lovecké knihy z 

počátku 18. století (například H. F. von Fleming, H. W. Döbel), které jmenují nutné osobní 

vlastnosti myslivce. Patří mezi ně bohabojnost, výborný zrak, sluch, dech i hlas, musel mít 

zdravé zuby, rychlé nohy, musel být statečný, věrný, vytrvalý, otužilý, s dobrým úsudkem. 

Vyžadována byla také láska ke psům a udržovaná zbraň.  

 Mezi nezbytné vlastnosti současného myslivce „Penzum” řadí přísné a přesné 

dodržování zákonů a nařízení o myslivosti, přednostní uplatnění chovatelských zásad a 

ochrany zvěře, potlačení střelecké vášně, ušlechtilé provozování lovu, rozvahu, sebeovládání, 

skromnost, ukázněnost při zacházení se zbraní, zachování mysliveckých zvyků, stálé 

sebevzdělávání, poctivost, slušnost, družnost a ochotu pomoci při provozování myslivosti, ve 

styku s myslivci i v občanském životě54. 

 Desatero zásad mysliveckého jednání se předává mysliveckým nováčkům během 

ceremoniálu přijímání mezi myslivce. Listina nabádá k těmto zásadám: 

                                                           
50 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 455.  
51 Hart, V. a kol. Úvod do myslivosti: historie, zvyky, tradice. Praha 2014, s. 241. 
52 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 48. 
53 Kovařík, J. Myslivecké zvyky a tradice v minulosti a dnes. Myslivost: Stráž 
myslivosti [online]. 2003(09). 
54 Penzum znalostí z myslivosti. Praha 2016, s. 38. 
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1. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a 

myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychován a poučen byl! 

2. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň! 

3. Upravuj stavy zvěře. Dravou zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná 

jest! 

4. Pamatuj, že příroda není střelnice. Střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš! 

5. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však 

opatrný! 

6. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň! 

7. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím 

odkazem našich mysliveckých předků! 

8. Zachovávej naše dobré české myslivecké zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i 

povinnost! 

9. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem! 

10. Vždy za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. 

Hubert ochráncem!55 

 

4.4. Myslivecká mluva 

 

Na přelomu 14. - 15. století se v souvislosti se vznikem lovců z povolání začala 

vytvářet vlastní myslivecká terminologie, velmi odlišná od terminologie zoologické, 

označující veškerou mysliveckou činnost a vyjadřující vztah myslivců k přírodě. Nejedná se o 

slang a někdy je chybně nazývána mysliveckou latinou, tímto výrazem ale označujeme 

myslivecké příběhy, často jen částečně pravdivé56. F. Bezděk uvádí, že myslivci z povolání 

nestáli o to, aby jim lidé neznalí rozuměli, a proto začali používat vlastní výrazy pro zvěř a 

své činnosti57. Po třicetileté válce nastal tzv. zlatý věk myslivosti, z Francie se k nám dostaly 

nové způsoby lovu, lovecká hudba, kult trofejí, některé myslivecké obřady a zároveň vznikaly 

i nové termíny58. 

                                                           
55 Myslivecké desatero. MS Lanka Dolní Němčí [online]. MS Lanka Dolní Němčí. 
56 Tripes, O. Mluvme jako myslivci. Myslivost: Stráž myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota, 
2014, 62(2), s. 90 
57 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 31. 
58 Penzum znalostí z myslivosti. Praha 2016, s. 54. 



23 
 

Mezi lovci se pak tyto výrazy šířily prostřednictvím minesengrů, umělců, kteří patřili k 

družinám šlechticů. Tak se myslivecká mluva rozšířila mezi vyšší vrstvy a její používání 

časem začalo být nedílnou součástí panských lovů. Zásluhou nevolníků, kteří při panských 

lovech sloužili jako honci, se některé výrazy dostaly i do lidové mluvy59. V pobělohorské 

době podléhala myslivecká mluva silnému německému vlivu, české výrazy se udržely mezi 

česky mluvícím mysliveckým personálem60. 

Při sestavování Slovníku česko-německého se mysliveckou mluvou zabýval Josef Jungmann a 

shromáždil na 1500 českých mysliveckých termínů61, z nichž se do současné myslivecké 

mluvy dostalo zhruba 1100. Celkový počet se pohybuje okolo 2000 výrazů62. Velkou zásluhu 

na dochování myslivecké mluvy do dnešních dnů má František Špatný (1814-1883), 

zakladatel mysliveckého muzea na zámku Ohrada, který sbíral české myslivecké, lesnické a 

zemědělské termíny a v roce 1868 vydal práci Mluva myslivecká. 

Za dlouhou dobu vývoje se do myslivecké mluvy dostaly výrazy z jiných jazyků, 

především z němčiny a francouzštiny, některé termíny pocházejí také ze staročeštiny nebo 

zapomenutých nářečí63. Výrazy se měnily a zpřesňovaly, některé úplně zanikly a objevily se i 

krajové rozdíly64.  

Československá matice lesnická vydávala v letech 1934 až 1940 Naučný slovník 

lesnický, jehož součástí byla také odborná myslivecká terminologie sepsaná ing. dr. Karlem 

Šimanem (1882-1957), který pak v roce 1946 vydal spis Česká mluva myslivecká, dodnes 

nejobsáhlejší a nejpodrobnější dílo týkající se myslivecké mluvy. V roce 1946 byla ustálena, 

sjednocena a výnosem podpořena Ministerstvem zemědělství, který používání myslivecké 

mluvy jako staré tradice a odborné terminologie samostatného odvětví uložil pro myslivce 

jako povinnost65. 

Vývoj mluvy, vznik a zánik termínů a posun některých významů vedl k tomu, že byla 

Ministerstvem zemědělství  v roce 1966 ustavena Komise pro myslivecké názvosloví, dvacet 

let poté zpracovala velmi obsáhlý slovník mysliveckých výrazů, který však nevyšel tiskem. 

Vydána byla pouze část, publikovaná v oborové normě 48 0016 Myslivost - názvy a definice, 

vydané v roce 198866. 

                                                           
59 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 348. 
60 Penzum znalostí z myslivosti. Praha 2016, s. 54. 
61 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 45. 
62 Myslivecká mluva. Great hunting [online]. Great hunting, 2012. 
63 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 49. 
64 Myslivecká mluva. Great hunting [online]. Great hunting, 2012 
65 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha 2012, s. 6. 
66 Penzum znalostí z myslivosti. Praha 2016, s. 55. 
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Myslivecká mluva odráží hluboký vztah myslivců k přírodě, tím se podle J. Kovaříka 

zásadně liší od mluvy myslivců v jiných státech67. Její používání ukládá myslivecký řád a 

předpokládá se na všech mysliveckých akcích i při vzájemném kontaktu mezi myslivci a 

nalezneme jí i v mysliveckých publikacích. Myslivecká mluva uvádí, že znalost a správné 

používání myslivecké mluvy je dokladem odborné vyspělosti68. Česká myslivecká mluva 

obsahuje termíny pro rozdělení zvěře, názvy pro části těla lovné zvěře, pro popis života zvěře, 

věkové třídy, hlasů, pohybů a stop zvěře, pojmenování pro různé typy lovů69. Mysliveckých 

termínů existuje obrovské množství a zřejmě nikdo je neovládá všechny, je však povinností 

myslivce se v ní zdokonalovat70 a i od začínajícího myslivce se očekává znalost základních 

výrazů. Měl by například vědět, že místo slova „krev” použije myslivecký výraz „barva”, 

neříká „oči”, ale „světla” a ví, co si představit pod pojmem „černá zvěř”. O. Tripes uvádí, že 

zvládnutí odborné myslivecké mluvy je ctí každého myslivce. Ten, kdo jí neovládá, by měl 

raději mlčet a neriskovat posměch ostatních, který je podle něj zároveň prostředkem k 

docílení správného používání mysliveckých výrazů a tím k udržení tradice české myslivecké 

mluvy71. 

Za jeden ze základů myslivecké mluvy lze považovat pozdrav „Lovu zdar!”. Společné 

lovy se tímto pozdravem zahajují i ukončují, používá se při všech slavnostních mysliveckých 

událostech a měl by fungovat také jako pozdrav mezi myslivci. Přesto však mnoho myslivců 

nemá jasno v jeho správné formě a zejména v odpovědi, která na něj má následovat. 

Alternativou k „Lovu zdar!” je pozdrav „Myslivosti zdar!”, který by se měl užívat při 

slavnostnějších příležitostech, než jsou společné lovy. Správnými odpověďmi je zopakování 

„Lovu zdar!” a častěji užívaná zkrácená verze „Zdar!”. Když má pozdrav „Lovu zdar” účel 

jako blahopřání k úspěšnému lovu, je možné použít odpověď „Lovcův dík”, která vyjadřuje 

poděkování za úspěšný lov72. Lesníci používají pozdrav „Lesu a lovu zdar!”73, jako pozdrav 

mezi myslivci se nehodí. Martin Horálek ve svém článku zveřejněném v časopise Myslivost 

uvádí, že v dnešní době je mezi myslivci velmi rozšířena nesprávná verze odpovědi na „Lovu 

zdar!”, a to „Lovu dík”. Tento výraz je pravděpodobně českým ekvivalentem k německému 

                                                           
67 Kovařík, J. Myslivost a její tradice. Praha: Druckvo, 2012, s. 39. 
68 Kovařík, J. a Rakušan, C. Myslivecká mluva. Praha 1999, s. 9. 

69 Z české mluvy myslivecké. Naše řeč [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, ©2011. 
70 Kovařík, J. Myslivost a její tradice. Praha: Druckvo, 2012, s. 39. 
71 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha 2012, s. 6. 
72 Horálek, M. Netradičně o tradici. Myslivost: Stráž myslivosti [online]. 2014(05). 
73 Myslivecká mluva - myslivecký pozdrav. MS Volšovy [online]. MS Volšovy, ©2009. 
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výrazu Weidsmanndank a autor článku dále polemizuje nad tím, zda výraz stále můžeme 

označovat za nešvar, nebo už jde o nově vznikající tradici, kterou je třeba reflektovat74. 

 

 

4.5 Myslivecké odívání a výstroj 

 

Jednotný myslivecký oděv se začal formovat po českém zemském sněmu v roce 1681, 

na kterém bylo lovectví prohlášeno za šlechtickou zábavu75. Pomocný myslivecký personál 

musel nosit stejnokroje, jejichž podoba se lišila podle panství, ke kterému myslivci náleželi. J. 

Kovařík uvádí, že čeští myslivci chodili již v 16. století v zelených nebo šedých barchánových 

kabátcích, a také že nepovolaným osobám, které by se snažily napodobit myslivecký oděv, 

hrozila pokuta76. 

V současnosti je vlastnictví myslivecké uniformy pouze doporučeno. Na lovy a 

obchůzky honitbou myslivci obvykle volí jednoduchý a účelný oděv, který usnadňuje 

pohyblivost a je přizpůsoben počasí a ročnímu období. Bývá zelený, nebo v odstínech hnědé a 

šedé, důležitá je především jeho praktičnost. 

Naprostá většina myslivců nosí na lovy myslivecký klobouk či jinou pokrývku hlavy, 

klobouk je však pro myslivce typický. Z. Hlaváč uvádí, že myslivecký klobouk by měli 

myslivci nosit nejen na společné lovy, ale i na významné kulturní a společenské události a 

nesmí chybět na hlavách aktérů při obřadu přijímání mezi myslivce a pasování na lovce77. 

Není vhodné přijít na společný lov prostovlasý, neboť za stuhu klobouku patří větvičky zvané 

úlomky78 a některé trofeje. Štětky z divočáka nebo kamzíka se umisťují do středu zadní části 

klobouku, úlomek na pravou stranu a sojčí a kačeří pírka na levou stranu. Podle J. Komárka a 

i dalších autorů je jedním z mysliveckých zvyků nosit klobouk až do úplného roztrhání79. 

K mysliveckému oděvu dále patří kvalitní obuv a v zimně hubertus, lovecký plášť 

pocházející z alpských zemí80. 

Vlastnictví ani nošení žádné části oděvu není povinné, na společných lovech je pouze 

vyžadován oděv v nenápadných barvách. Měl by být čistý, jelikož přijít na společný lov ve 

špinavém oděvu není pro myslivce dobrou vizitkou81, podobně jako přijít v oblečení s 

                                                           
74 Horálek, M. Netradičně o tradici. Myslivost: Stráž myslivosti [online]. 2014(05). 
75 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 48. 
76 Kovařík, J. Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 40. 
77 Hlaváč, Z. Klobouk ve křoví. Myslivost: Stráž myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota, 
2013, 61(7), s. 68-69. 
78 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha 2012, s. 13. 
79 Komárek, J. Myslivost v českých zemích. Praha 1945, s. 305. 
80 Komárek, J. Myslivost v českých zemích. Praha 1945, s. 305. 
81 Myslivost. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1966, s. 361. 
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maskovacím vzorem. Na společných lovech jsou z důvodu bezpečnosti povinné reflexní 

prvky na oděvu. Střelci nosí reflexní pásku kolem klobouku a honci reflexní vesty.  

K výstroji myslivce pak dále patří například lovecká brašna, podpěrná hůl pro lepší 

zamíření, opasek na náboje, dalekohled a trojnožka či sedací hůl. 

 

 

4.6 Myslivecké dovednosti 

 

 Pod tento pojem lze zahrnout některé druhy jednání a postupů, které by měl každý 

myslivec ovládat každý myslivec. Jejich správné provádění je zejména důkazem myslivcovi 

obratnosti. Podle J. Kovaříka se myslivecké dovednosti neřadí k mysliveckým zvykům a řadí 

mezi ně ošetření zvěřiny, bezpečnost při zacházení se zbraní, usmrcování ulovené poraněné 

zvěře a úpravu trofejí. 

 

4.6.1 Ošetření úlovku 

 

J. Kovařík uvádí, že myslivec by měl umět zvěřinu řádně ošetřit, tedy vyvrhnout, 

stáhnout a rozporcovat, ale že tím nedodržuje žádný myslivecký zvyk, pouze jedná obratně. 

Při vyvrhování by se neměl potřísnit barvou, neměl by si vyhrnovat rukávy, klekat si ke 

zvěřině, odkládat klobouk nebo kabát. Měl by znát postup tzv. háčkování pernaté zvěře, tedy 

zbavení vnitřností pomocí háčku a vymačkání zajíců. Měl by umět odebrat vzorky z černé 

zvěře a z trusu jelení, srnčí, dančí zvěře za účelem zjištění přítomnosti parazitů. Pokud 

některý z těchto způsobu neumí nebo nedělá, neporušuje myslivecké zvyklosti, pouze tím 

prokazuje svou neobratnost82.  

 

4.6.2 Zásady při zacházení s loveckou zbraní 

 

Používání loveckých zbraní je výsadou myslivců, kteří musí dbát na to, aby se 

nedostala do nepovolaných rukou. Zbraň pro myslivce není jen pracovním nástrojem, odráží 

se v ní osobní vkus, finanční možnosti a v neposlední řadě postoj myslivce k myslivosti. 

                                                           
82 Kovařík, J. Myslivecké zvyky a tradice v minulosti a dnes. Myslivost: Stráž 

myslivosti [online]. 2003(09). 
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Myslivci používají mnoho druhů loveckých zbraní, základní dělení je na zbraně s 

jednotnou střelou (kulí) a s hromadnou střelou (broky)83 Druh zbraně i střeliva se volí podle 

druhu lovené zvěře. 

Při zacházení s loveckou zbraní jsou myslivci povinni řídit se pravidly, která vycházejí 

ze zákona o myslivosti a mysliveckého řádu. Tato pravidla jsou mnohem přísnější pro lovy 

společné než pro lovy individuální, z důvodu bezpečnosti při střelbě. 

Zbraň se vždy, ať už při společných či osamělých lovech, nosí zavěšená na levém 

rameni hlavněmi vpřed a ústím nahoru nebo dolu k zemi. Důvody, proč zrovna levé rameno, 

nejsou v myslivecké literatuře příliš objasněny. F. Bezděk to vysvětluje tím, že dříve nosil 

lovec v pravé ruce hůl zvanou pirštok, která sloužila jako podpěra zbraně při střelbě, a také se 

o ní opíral při chůzi, zbraň měla tedy místo na levém rameni84. Levá strana je také 

považována za „čestnou”, neboť je blíže k srdci. S tím možná souvisí i myslivecký zvyk 

připíjení si levou rukou, původem již z období baroka, ovšem i ten může mít čistě praktický 

základ. V pravé ruce myslivci často měli psí vodítko nebo zbraň a pro přípitek zůstávala volná 

levá ruka85. 

Další pravidla se týkají zejména bezpečnosti při zacházení se zbraní. Zbraň se nabíjí 

zásadně až po zahájení lovu, v případě lovu osamělého až v honitbě, v případě společného 

lovu na stanovišti po zaznění příslušného signálu pro zahájení leče86.  Během lovu myslivci 

nemíří ani nestřílí ve směru, kde by mohli kohokoliv ohrozit. Všichni musí dodržovat kázeň, 

střelci střílí s rozvahou a pouze na cíl, který bezpečně rozeznávají, a je na tzv. mysliveckou 

vzdálenost, která se liší podle typu zbraně. Nikdy nestřílí směrem do leče, pouze na zvěř, 

která už je mimo ni87. 

Zbraň se vybíjí ihned po ukončení osamělého lovu, nebo po ukončení leče při 

společném lovu. Před zahájením a po ukončení leče již nesmí padnout výstřel88. 

 

 

 

                                                           
83 Myslivost. Praha 1966, s. 371. 
84 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 17-18. 
85 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 18. 
86 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota 2000, s. 4. 
87 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 205. 
88 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 

jednota 2000, s. 4. 
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4.6.3 Lovecké trofeje a jejich úprava 

 

Lovecké trofeje jsou součástí loveckého práva, náleží střelci a jsou připomínkou 

úspěšného lovu. Trofejemi nazýváme části ulovené zvěře, nejčastěji rohy, parohy a parůžky 

včetně lebky zvěře rohaté a parohaté, dále jsou trofejemi například kelce (stoličky) jelení 

zvěře, používané jaké základ velmi cenných mysliveckých šperků,  zbraně (zuby) a škáry 

(kožešiny) z divokých prasat, jelení a kamzičí vous, některá pírka pernaté zvěře, tzv. 

hubertka, kůstka v srdci starších jelenů a daňků, která má zhruba tvar kříže a byly jí proto 

připisovány magické schopnosti89, a některé další. 

Trofeje mají osobní význam pro myslivce, jsou vzpomínkou na lov a zároveň slouží 

pro kontrolu chovu a správnosti odstřelu. Silná a pravidelná trofej je důkazem kvalitního 

chovu, žádoucí jsou ale hlavně slabé trofeje, které jsou dokladem správného odlovu jedinců 

nevhodných do dalšího chovu (například staré, nemocné nebo zraněné kusy)90. 

Uživatel honitby je povinen každoročně předat trofeje na chovatelskou přehlídku. 

Tradice výstav trofejí u nás existuje od roku 1891, kdy byla jako součást Jubilejní výstavy 

také výstava loveckých trofejí. Okresní výstavy trofejí pořádají okresní myslivecké spolky 

pod ČMMJ, trofeje jsou zde hodnoceny a bodovány, a nejlepší z nich jsou pak hodnoceny na 

národních a mezi národních výstavách91. 

Přehlídky se konají obvykle v dubnu, pro myslivce jsou společenskou událostí, při které si 

mohou vyměňovat zkušenosti. Jsou veřejnosti přístupné a mají seznamovat s ochranářskými 

zásadami nutnými k udržení stavů naší zvěře. 

 

Dnes si pod pojmem „lovecká trofej” pravděpodobně představíme paroží. Ne vždy ale 

bylo tou nejcennější částí ulovené zvěře. Zhruba v době vzniku prvních lovců z povolání za 

vlády Karla Velikého (768 - 814) se objevil zvyk předávání předního pravého běhu (nohy) 

uloveného kusu. Běh se předával levou rukou do levé ruky. Tento zvyk se udržel až do 17. 

století, po roce 1700 se kvalita zvěře začala posuzovat podle paroží, ale význam pravého 

předního běhu přetrval. Pokládal se na talířek a pod ubrousek při hostině na závěr lovu. 

Lovečtí hosté k němu pokládali drobné finanční příspěvky pro lovecký personál92. 

                                                           
89 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 465. 
90 Hlaváč, Z. Myslivecký rok. Třebíč 2014, s. 53. 
91 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 466. 
92 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 19. 
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Paroží se z lebky původně odsekávalo tesákem a nasadilo se na dřevěnou jelení hlavu 

upevněnou na štítku. Až na začátku 20. století se přestaly používat umělé hlavy a paroží se 

začalo ponechávat na vypreparované lebce93. 

Pro některé lovce má trofej větší cenu než zvěřina, a proto zhruba od dvacátých let 20. 

století existuje poplatkový odstřel, kdy uživatel honitby prodá zájemci povolení na odstřel 

konkrétního druhu zvěře94. 

 

4.7 Zvyklosti společných lovů 

 

Myslivecké tradice se nejvíce projevují při společných lovech. Většina z nich je 

zakotvena v mysliveckém řádu a předává se zejména nápodobou a ústní tradicí. 

 

4.7.1 Pravidla zvaní na společné lovy 

 

Myslivci jsou automaticky zváni na společné lovy pořádané mysliveckým spolkem, 

jehož jsou členy. Jejich konání předem ohlašuje myslivecký hospodář a také určuje, kolik 

loveckých hostů je třeba pozvat. Myslivecká příručka uvádí, že lovecké hosty je nutné pozvat 

písemně, přesně uvést druhy zvěře, která se budou lovit, místo a dobu schůzky, čas 

pravděpodobného ukončení a předpokládanou spotřebu nábojů95. Hrubým společenským 

prohřeškem je žádat o pozvání nebo se dostavit na lov, na který myslivec nebyl pozván. 

Pokud je pozván a nemůže se dostavit, měl by se včas omluvit.96 

 

4.7.2 Zahájení společných lovů 

 

Společné lovy mívají slavnostní zahájení. Většina z nich začíná brzy ráno (kromě 

kachních tahů v podvečer). Účastníci se schází na domluveném místě, kde se po příchodu se 

všemi pozdraví podáním ruky, smeknutím klobouku a pozdravem „Lovu zdar!”97 a nahlašují 

se mysliveckému hospodáři nebo vedoucímu honu. Poté se všichni seřadí k nástupu. O. Tripes 

                                                           
93 Andreska, J. Vývoj myslivosti. Zemědělské muzeum. Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Praha 

1980, s. 20. 

94 Andreska, J. Vývoj myslivosti. Zemědělské muzeum. Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Praha 
1980, s. 20-21. 
95 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 205. 
96 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2008, s. 472. 
97 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2008, s. 472. 



30 
 

uvádí, že existuje několik způsobů nástupních formací, mezi kterými se volí podle počtu 

účastníků. Jeden z těchto běžným způsobů nástupu popisuje: Střelci nastoupí do řady, vlevo 

od nich má být předseda mysliveckého spolku, myslivecký hospodář a vedoucí honu. Honci a 

psovodi mají stát naproti střelcům a po pravé ruce střelců by měli být trubači98. Učebnice 

Myslivost však jako správnou popisuje nástupní formaci, při které mají stát střelci po levé 

ruce vedoucího honu a honci po jeho pravé ruce99, zatímco podle O. Tripese by to mělo být 

naopak. Učebnice Penzum znalostí z myslivosti se shoduje s učebnicí Myslivost, tuto nástupní 

formaci lze proto považovat za nejvhodnější. 

Myslivecký hospodář seznámí přítomné s počtem a pořadím lečí, oznámí druh zvěře 

určené k odstřelu, povely, kterými bude lov řízen a upozorní na bezpečnost při střelbě. V 

některých mysliveckých spolcích jsou členy také trubači, tedy myslivci, kteří ovládají hru na 

lesní roh nebo borlici. Ti se pak účastní společných lovů a při zahájeních a ukončeních troubí 

lovecké signály a fanfáry, které mají v našich zemích dlouhou tradici. Na závěr hospodář 

popřeje úspěšný lov a zahájení zakončí pozdravem „Lovu zdar!”, na který účastníci sborově 

odpovídají „Zdar!” a tím je společný lov zahájen100. 

 

4.7.3 „Myslivecká rána” 

 

Při střelbě mají myslivci dodržovat tzv. mysliveckou ránu, což platí i pro osamělé 

lovy. Znamená to, že střílí vhodnou zbraní, ráží a nábojem na přiměřenou vzdálenost, nestřílí 

na zvěř, kterou bezpečně nerozpoznávají nebo která není určena k odstřelu, a střílí zvěř na 

komoru, kde střela zasáhne plíce i srdce, a zvěř se zbytečně netrápí101. Nestřílí na bažanty na 

zemi, na zajíce, dokud nevyběhnou z leče, na kachny plovoucí na vodě. Také nestřílí na zvěř, 

která je již smrtelně zraněná, s výjimkou dostřelné rány. Nemyslivecké je také střílet na zvěř, 

která je blíže k sousednímu střelci. V případě nerozhodné vzdálenosti má přednost lovecký 

host nebo starší myslivec102. 

 

 

                                                           
98 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha: Myslivost, s.r.o. 2012, s. 21-25. 
99 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2008, s. 472. 
100 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2008, s. 473. 
101 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 220. 
102 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 

jednota 2000, s. 6. 
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4.7.4 „První kule, poslední brok” 

 

V případě střelby více osob na jeden kus zvěře platí pravidlo „první kule a poslední brok”. 

Pokud se střílí z kulovnice, úlovek se připisuje tomu, kdo dal první smrtelný zásah, i když 

zvěř nepadla hned po zásahu. Při střelbě brokovnicí platí poslední rána, která byla vystřelena 

a po které kus padl103. Až po dohledání zhaslé zvěře se pak zjišťuje, kterému střelci náleží. Ve 

sporných případech rozhoduje vedoucí honu. 

S ulovenou zvěří se zachází s úctou a šetrně. Ulovená drobná srstnatá zvěř se nosí za zadní 

běhy, pernatá zvěř za krk104. 

 

4.7.5 Výlož 

 

Po skončení každé leče má být ulovená zvěř vyvržena a předána na výlož. Pro výlož je 

vybráno vhodné místo, kde se shromáždí všechna zvěř ulovená v právě ukončené leči. Výlož 

slouží  především k evidenci kusů, i tak je ale třeba dodržovat pravidla ukládání zvěře. 

Ošetřené ulovené kusy se pokládají na pravý bok a odděleně podle druhu, případně pohlaví, 

každý desátý kus (z pohledu od běhů z leva do prava)105. U výlože se účastníci neřadí, pouze 

smeknou pokrývky hlavy při troubení fanfáry ,,Halali”.  

 

4.7.6 Výřad 

 

Na závěr společných lovů se koná výřad. Výřad je starý myslivecký zvyk, jehož 

účelem je vzdát poctu ulovené zvěři, končí jím každý společný lov a je i uzákoněn. Pro výřad 

by mělo být vybráno vhodné a důstojné místo nejlépe na trávě poblíž lesa, kde se lov konal, a 

má být vyložen, nebo alespoň ohraničen chvojím106. Ukládá se na něj veškerá ulovená zvěř a 

okolo se shromáždí všichni účastníci se svými zbraněmi a loveckými psy. Výřad má zhruba 

tvar obdélníku a ulovená zvěř je zde, podobně jako na výloži, vyrovnána v řadách podle 

druhu, pohlaví a síly107. Přednost má zvěř srstnatá před pernatou, užitková před dravou a 

samčí pohlaví před samičím108. Při honech na drobnou zvěř patří liška do čela výřadu, oháňku 

                                                           
103 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 347. 
104 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Myslivecký řád [online]. Českomoravská myslivecká 
jednota 2000, s. 6. 
105 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2008, s. 32. 
106 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha: Myslivost, s.r.o. 2012, s. 23. 
107 Mottl, S. a kol. Myslivecká příručka. Praha 1970, s. 224. 
108 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2008, s. 32. 
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by měla mít v poloze kolmo k tělu109. Na rozích výřadu se při setmění zapalují ohně. Do 

výřadu se vstupuje jen určeným místem a zvěř zde položená se nesmí překračovat, protože to 

je považováno za projev neúcty. Zvěř se na výřad pokládá vždy na pravý bok. Podle F. 

Bezděka tento zvyk pochází pravděpodobně z dob, kdy byla zvěř lovena lukem a šípy. Lovci 

obvykle stříleli na zvěř, když k nim stála natočena levým bokem, aby šíp rychleji zasáhl 

srdce. Později, v dobách velkých loveckých zábav, se šíp ponechával v ráně jako důkaz 

přesného zásahu, a zvěř tudíž musela být pokládána na pravý bok110. Tento zvyk přetrval 

dodnes jako vyjádření úcty ulovené zvěři. Drobná zvěř se klade na záda, nebo také na pravý 

bok a každý desátý kus se povytáhne z řady. 

 V mysliveckém řádu bychom přesný popis rozestavení účastníků kolem výřadu 

nenašli, téměř každá příručka pro myslivce obsahuje instrukce a schémata vhodného seřazení, 

ne vždy se však shodují. Lze proto vycházet z učebnice Penzum znalostí z myslivosti, kde jsou 

nástupní formace pro výřad popsány a vyobrazeny. Stejně jako pro nástupní formace při 

zahájení, i pro obestoupení výřadu existuje několik možností. Seřazení účastníků závisí na 

jejich počtu, místě, kde se výřad koná, a na místních zvyklostech. Při jedné z nejobvyklejších 

nástupních formací u výřadu mají střelci stát v řadě u hlav zvěře, honci v řadě u běhů zvěře. 

Myslivecký hospodář, vedoucí honu a trubači na „hřbetní” straně. O. Tripes považuje tento 

způsob za správný, jen s rozdílem v postavení trubačů, kteří podle něj mají stát po pravé 

straně střelců a výřad je tak „obstoupen”111. Trubači zatroubí lovecké fanfáry, účastníci 

smeknou pokrývky hlavy. Vedoucí honu zhodnotí průběh, uvede počty ulovené zvěře, předá 

úlomky střelcům, poděkuje zúčastněným a pozve je na „poslední leč”. Proslov ukončí 

pozdravem „Myslivosti zdar!”, ostatní sborově odpoví „Zdar!”. Odtroubením poslední fanfáry 

je lov ukončen112. 

Výřad slouží k přehlednému uspořádání ulovené zvěře, je slavnostním zakončením 

každého společného lovu a vzdáním pocty ulovené zvěři. Na výřadu se prokazuje 

podkládáním chvojím a pokládáním zvěře na pravý bok.  

 

 

 

                                                           
109 Myslivecké zvyky a tradice. MS Smilovice  - Řeka [online]. MS Smilovice  - Řeka, ©2007. 
110 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 16-17. 
111 Výlože a výřady. Jihočeští trubači při OMS České Budějovice [online]. Jihočeští trubači při OMS 
České Budějovice, Poslední změna 25. 07. 2017. 
112 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 347. 
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4.7.7 Myslivecké troubení 

 

Lovecké fanfáry doprovází mnoho mysliveckých akcí a slavnostních obřadů. Troubí 

se na mysliveckých zkouškách, plesech, kynologických akcí, při obřadu přijímání mezi 

myslivce, pasování na lovce, a v neposlední řadě při společných lovech. Tradice loveckého 

troubení má čistě praktický původ již ve starověku, kdy se při kolektivních lovech používala 

zvuková signalizace na zvířecí roh113. 

Do Čech a střední Evropy se lovecká hudba s fanfárami dostala koncem 17. století z 

Francie zásluhou hraběte F. A. Šporka. Dva ze svých myslivců vyslal do Francie k markýzi 

Marcu A. Dampierrovi, vrchnímu lovčímu na dvoře Ludvíka XIV., aby se naučili ovládat hru 

na lesní roh a poté se lovecká hudba začala šířit po mnoha panstvích v Čechách114. 

Markýz Dampierre byl také autorem prvních loveckých fanfár115. Skládání loveckých 

fanfár se později rozvinulo i na našem území, v roce 1936 byly Československou 

mysliveckou jednotou jako oficiální přijaty „Signály pro lesnici B” prof. Ing. Antonína Dyka 

pod názvem Dykovo desatero. Obsahuje noty pro lovecká návěstí, povely, pozdravy, fanfáry, 

hlaholy a pochody, k některým A. Dyk složil i české texty116. Povely se někdy udávají 

povelkou, kapesní jednotónovou trubkou117. 

V dnešní době se k troubení loveckých fanfár a povelů nejčastěji používají dva druhy 

trub, a to lesnice, používaná především k troubení fanfár při slavnostních příležitostech, a 

trubka zvaná borlice, užívaná zejména k troubení fanfár a hlaholů během společných lovů118.  

Podle J. Kovaříka jsou vhodnými příležitostmi pro troubení zkoušky z myslivosti, 

zkoušky a výstavy loveckých psů, soutěže v lovecké střelbě, výstavy trofejí, výroční schůze, 

události v životě myslivců (svatba, pohřeb), dále obřady přijímání mezi myslivce a pasování 

na lovce, již zmíněné společné lovy, ale také lovy osamělé119. 

Společných lovů se trubači obvykle účastní jako myslivci a troubí zejména při 

zahájení a ukončení lovu, povely jsou však troubeny v průběhu celého lovu a usnadňují jeho 

řízení. Při troubení k příležitosti společných lovů na nástupech a výřadech všichni přítomní 

smekají klobouky, kromě samotných trubačů. Mimo praktické účely troubení pozvedá úroveň 

                                                           
113 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 41. 
114 Myslivecké troubení. Jihočeští trubači při OMS České Budějovice [online]. Jihočeští trubači při 
OMS České Budějovice. Poslední změna 25. 07. 2017 
115 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 14. 
116 Myslivecké troubení. Jihočeští trubači při OMS České Budějovice [online]. Jihočeští trubači při 
OMS České Budějovice. Poslední změna 25. 07. 2017 
117 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 44. 
118 Hanzal, V. O zvěři a myslivosti. České Budějovice 2000, s. 121. 
119 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 43. 
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lovu, dodává mu slavnostní nádech, podporuje kázeň a připomíná, že myslivost není pouhé 

střílení zvěře. Trubačů bohužel není mnoho a troubení proto není součástí každého 

společného lovu, některé myslivecké spolky nemají trubače ani na jiných slavnostních akcích. 

Při troubení na společných lovech mají trubači přesně dané pořadí jednotlivých fanfár 

podle fází lovu a drží se obvykle Dykových signálů pro lesnici B. Před nástupem trubači 

troubí „Svolávání všech”. Poté, co jsou všichni účastníci nastoupeni k zahájení, před kterým 

všichni účastníci smeknou klobouky, troubí se pozdrav „Všeobecné vítání”, který může být 

doprovázen zpěvem „Vítáme vás, vítáme vás, inu opravdu srdečně vítáme vás!” 

Po uvítání, pozdravu vedoucího honu „Lovu zdar!” a sborové odpovědi „Zdar!” 

následuje troubení pozdravu „Lovu zdar!” s textem: „Lovu zdar, lovu zdar! Lesu a lovu 

zdar!” a dále „Počátek honu” s textem: „Začínáme vesele, jako dobří přátelé. Flintu sobě 

přichystej a na povely pozor dej!” 

V průběhu lovu se troubí signály pro začátek a konec leče, případně povely pro 

udávání tempa postupu, někdy se mohou troubit i signály pro zahájení a ukončení přestávky. 

Před nastoupením kolem výřadu se troubí „Svolávání všech” a podle druhů ulovené zvěře se 

mohou troubit hlaholy příslušného druhu, například hlahol pro černou zvěř zní: „Divočák byl 

u salaše, já jsem ho viděla, černý byl jak hříšná duše, já jsem se styděla. Já mám raděj 

pěkného myslivečka švarného, který líbá až do rána, aj, bílého!” Univerzálním hlaholem k 

uctění veškeré zvěře je „Halali”, který zní: „Halali! Halali! Poslyšte, naši milí kamarádi, jak 

myslivecká pocta se koná na pozdrav poslední zhaslé zvěři. To zvyk zděděný, jenž zvěř i lovce 

ctí. To náš mrav starý.”120 Výraz „halali” prý pochází z francouzského „ha l’a lit”, což 

znamená „hle, tu leží”121. Na začátek výřadu troubí trubači signál „Konec honu”. Při 

příležitosti pasování na lovce některého druhu zvěře se troubí pozdrav „Lovu zdar!” a hlahol 

příslušného druhu zvěře. Na mysliveckých slavnostech, výstavách a dalších akcích se může 

troubit „Slavnostní fanfára”. Fanfára „Loučení” se troubí při mysliveckých pohřbech122. 

Dykovy signály obsahují mimo jiné 39 loveckých signálů, návěstí a povelů. Lovecké signály 

fungují jako oznámení, například začátku či konce honu a leče, nebo velké přestávky. Návěstí 

se troubí k upoutání pozornosti účastníků, například „Pozor si dej!”. Povely určují tempo 

postupu při lovu a přikazují „Postupovat rychleji!”, „Postupovat pomaleji!”, nebo „Zastavit!”. 

Dále sem patří jedenáct hlaholů na počest ulovené zvěře a univerzální hlahol „Halali”, šest 

                                                           
120 Kdy a co by se mělo troubit. Jihočeští trubači při OMS České Budějovice [online]. Jihočeští trubači při OMS 

České Budějovice. Poslední změna 25. 07. 2017. 
121 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 14-15. 
122 Kdy a co by se mělo troubit. Jihočeští trubači při OMS České Budějovice [online]. Jihočeští trubači 
při OMS České Budějovice. Poslední změna 25. 07. 2017. 
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pochodů a sedm pozdravů, například „Lovu zdar!”, „Všeobecné vítání” a smuteční fanfáru 

„Loučení”123. 

 

4.7.8 Úlomek  

 

Úlomek je tradicí společných i osamělých lovů. Úlomek je ulomená, nikoliv odříznutá, 

koncová část jehličnatého nebo listnatého stromu rostoucího v okolí a má zhruba velikost 

dlaně. Úlomek je především vyjádřením úcty, a to úspěšnému střelci i ulovené zvěři. Na 

úlomek má myslivec právo po úspěšném lovu zvěře spárkaté, ze zvěře pernaté za lov tetřeva, 

tetřívka, jeřábka, divokého krocana, bažanta královského, nebo za lov šelmy124. Myslivci 

rozlišují několik druhů úlomků. 

Prvním je třívýhonkový úlomek, který vyjadřuje poctu úspěšnému střelci a je 

znamením úspěšného lovu125. Při osamělém lovu, kterého se účastní obvykle jeden myslivec, 

si úlomek bere sám a náleží mu za každý kus ulovené zvěře. Lehce ho namočí v barvě ze 

vstřelového zranění ulovené zvěře, která leží na pravém boku, a připevní si ho na pravou 

stranu klobouku. Pokud je doprovázen loveckým průvodcem, předává úlomek on. V případě 

společného lovu se úlomky předávají během výřadu. Úspěšní střelci se postaví k hlavám 

svých úlovků a každý dostane po jednom úlomku i v případě lovu více kusů spárkaté zvěře126. 

Úlomek je již od přichystání výřadu položen na vstřelové ráně každého kusu, myslivecký 

hospodář nebo vedoucí honu ho pak namočí v barvě z rány. Předává se nad hlavou uloveného 

kusu127 a na klobouku, případně na loveckém tesáku, který je držen v levé ruce. Předávající 

pronese „Lovu zdar!”, střelec odpoví „Zdar!”, úlomek převezme pravicí a připevní ho na 

pravou stranu klobouku128. Tento druh úlomku  má dokazovat, že myslivec zvěř ulovil 

řádným mysliveckým způsobem129. V případě osamělého lovu je pak zcela na samotném 

myslivci, zda si úlomek vezme i v případě nemyslivecké rány (např. špatný zásah, střelba na 

příliš krátkou nebo dlouho vzdálenost aj.), podle mysliveckého řádu má však být odepřen 

tomu, kdo zvěř neulovil řádným způsobem. Úlomek se na klobouku nosí do půlnoci, některá 

                                                           
123 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 42. 
124 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek 2008, s. 32. 
125 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 59. 
126 Kolář, Z. Výřady. Myslivost: Stráž myslivosti [online]. 2004(11). 
127 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 58. 
128 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 244. 
129 Myslivost. Praha 1966, s. 362. 
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myslivecká literatura uvádí do západu slunce130, toho dne, kdy byla zvěř ulovena nebo 

dohledána. Poté by úlomek neměl být zahozen, ale spálen v ohni131. 

Dalším třívýhonkovým úlomkem je tzv. „poslední hryz” a „poslední zob”. „Poslední 

hryz” se vkládá ulomeným koncem do svíráku (tlamy) veškeré spárkaté zvěři, některým 

druhům pernaté zvěře patří do klovce (zobáku) „poslední zob”, šelmám se nedává. Tímto 

úlomkem myslivci vzdávají poctu ulovené zvěři, podle J. Kovaříka má být posledním 

pozdravem z rodné honitby”132, a zároveň má praktický význam, neboť zajistí odvětrávání 

zvěřiny133.  

J. Kovařík uvádí i méně obvyklé druhy úlomků, jednovýhonkový a pětivýhonkový, 

které se používají především v oblastech s velkým množstvím jelení zvěře. Jednovýhonkový 

úlomek má praktický význam, vkládá se do rány ulovené spárkaté zvěře a chrání tak zvěřinu 

před hmyzem. Pětivýhonkový úlomek se rozdělí na dvě části, jedna se položí ulovené zvěři na 

komoru na znamení mysliveckého ulovení, druhou si ponechává lovec134. 

Při některých slavnostních příležitostech a mysliveckých akcích si někdy myslivci 

zdobí oděv tzv. stavovskými úlomky, které se nosí na levé straně klobouku135. 

Úlomky se také pokládají na rakev zesnulým myslivcům jako poslední pozdrav136.  

Jsou především vyjádřením úcty, ať už úspěšnému střelci nebo ulovené zvěři a 

symbolizují spojení myslivce s přírodou. Myslivec by měl své úlomky shromažďovat, na 

Silvestra je probrat, zavzpomínat na prožité lovy a úlomky poté spálit137. 

 

4.7.9 „Poslední leč“ 

 

Po zakončení společného lovu je zvykem sejít se na večeři v blízké restauraci či 

hostinci. Všichni účastníci se zde shromáždí k přátelskému posezení (obvykle nad gulášem) a 

zhodnocení proběhlého lovu. J. Kovařík uvádí jako vhodné místo konání loveckou chatu, 

klubovnu, či oddělenou místnost hostince. Stěny mají být vyzdobeny trofejemi a chvojím a na 

stolech by měly ležet úlomky138. Neměl by chybět společný přípitek levou rukou a pozdrav 

„Lovu zdar!”, na který přítomní odpovídají sborově „Zdar!”. Po společném lovu na drobnou 

                                                           
130 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 344. 
131 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 53. 
132 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 59. 
133 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 17. 
134 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 57. 
135 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 59 
136 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 344. 
137 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 59. 
138 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 68. 
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zvěř se při poslední leči vyhlašuje král honu, někdy také princ honu, kterými se stávají první a 

druhý nejúspěšnější střelec. Někdy může být součástí každé poslední leče myslivecký soud, 

který zábavnou formou projednává drobné prohřešky proti mysliveckému chování během 

lovu, a proti mysliveckým zvykům, například chyby v myslivecké mluvě, nevhodný oděv, 

nebo překračování ulovené zvěře. Soudní stůl, za kterým zasedá soudce a dva přísedící, by 

měl být také ozdoben úlomky139. Žalobce během honu pozoruje účastníky a zapisuje si drobné 

přestupky, za které jsou provinilci předvoláni k soudcovskému stolu, aby se obhájili, a poté 

odsouzeni k trestu. Někdy musí zazpívat mysliveckou píseň, předvést krátkou scénku, nebo 

zaplatit drobnou pokutu. J. Kovařík považuje peněžité tresty za nevhodné a zcela odsuzuje 

vyměřování trestů v dávkách alkoholu a zdůvodňuje to tím, že myslivecký soud musí mít 

vždy výchovný účel140. O. Tripes se k vybírání drobných pokud při mysliveckém soudu 

nestaví odmítavě, jelikož výtěžek se pak obvykle použije na zaplacení občerstvení a hudby, 

nebo se dává do společné kasy141. Pouze uvádí, že je nevhodné vyměřovat příliš vysoké 

peněžité pokuty. F. Bezděk uvádí, že obdoba mysliveckého soudu fungovala již v době 

barokní, kdy myslivci, kteří se provinili porušením mysliveckých mravů, bývali potrestáni 

drobnou pokutou142 .Učebnice Myslivost uvádí, že potrestání provinilců (například za ulovení 

zvěře nemysliveckým způsobem) se provádělo tím způsobem, že si „odsouzený” musel 

lehnout na ulovenou zvěř obličejem k zemi a plochou sekáče nebo holí byl třikrát mírně 

udeřen do zadní části těla, to vše bylo doprovázeno průpovídkami a troubením143. 

 

4.7.10 Přijímání mezi myslivce 

 

Po úspěšném absolvování mysliveckých zkoušek čeká začínajícího myslivce tzv. 

přijímání. J. Kovařík uvádí, že bývá symbolicky přijímán pouze adept s nejlepšími výsledky 

ze skupiny. Přijímání se však často koná i v rámci mysliveckého spolku, jehož členem se 

adept stává. Jedná se o starý zvyk pocházející z obřadu ozbranění či vyzbrojení myslivce, 

prováděného ještě v 19. století144, který čekal mysliveckého adepta po třech letech v učení. Po 

tomto obřadu se stával svobodným myslivcem. Skládal se z přezkoušení zkušenými myslivci 

a po složení zkoušky obdržel myslivecký adept symboly svého stavu, lovecký tesák a trubku, 

později palnou zbraň. Obřad zahrnoval také poučení o správném chování myslivce a údajně 

                                                           
139 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 69. 
140 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 70. 
141 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha 2012, s. 27. 
142 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 15. 
143 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek 2008, s. 36. 
144 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek 2008, s. 36. 
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dostal malý políček jako „připomenutí, že je to poslední políček, který musí jako svobodný 

myslivec od někoho strpět145. 

Dnes má spíše symbolický charakter, podporuje mysliveckou morálku a připomíná 

mysliveckou etiku. Koná se často při poslední leči a přijímáni jsou ti myslivci, kteří se poprvé 

po složení zkoušky účastní společného lovu. Přijímání provádí obvykle nejvyšší přítomný 

myslivecký funkcionář. Přijímaný myslivec přistoupí ke stolku, na kterém by měly být 

položeny úlomky, lovecký tesák, borlice a brokovnice či kulovnice, někdy také pamětní list 

nebo myslivecký slib146. Přijímaný myslivec slavnostně slibuje, že bude vždy dodržovat 

předpisy a nařízení o myslivosti, a že se neproviní proti dobrým mysliveckým mravům a 

zvyklostem. V odborné myslivecké literatuře se často uvádí, že přijímaný myslivec má v této 

fázi pokleknout147, podle J. Kovaříka je to však chybné, protože na rozdíl od obřadu pasování 

na lovce, přijímání není obřadem k projevení úcty148. Pak poklekne na koleno a přijímající ho 

třikrát lehce udeří na levé rameno plochou stranou čepele loveckého tesáku149. Během toho 

přijímající pronáší: „První úder k připomínce mysliveckých mravů platí, vždy a všude musíš je 

i nadál zachovati. Druhý dávám k poctě české myslivosti, chraň ji vždycky s pevnou 

bedlivostí. Třetí vedu jménem mysliveckých druhů, s přáním - Myslivosti zdar - bud vítán v 

našem kruhu!”. Poté přijímanému myslivci předává levou rukou pamětní list a myslivecký 

slib se slovy: „Čest svou, myslivče, vždy mužně braň, přírodu a její tvory pevně chraň, 

myslivecky lov a jednej, jak se sluší, myslivcem buď tělem i duší.”150 Pokud je přítomen 

trubač, na zahájení ceremoniálu zatroubí návěstí „Pozor si dej!”, po přistoupení přijímaného 

„Lovu zdar!”, po přijímání „Halali” a na ukončení opět „Lovu zdar!”151. O. Tripes uvádí, že 

ceremoniál přijímání mezi myslivce bývá často nedotažený a odbytý, s neúplným proslovem, 

který má být navíc naučený nazpaměť a ne čtený z papíru. 

Přijímání mezi myslivce bývá často, i samotnými členy a funcionáři spolku, chybně 

nazýváno „pasování na myslivce” a s tímto označením se setkáme i v některé odborné 

myslivecké literatuře. O. Tripes dále uvádí, že aktem přijímání je sice myslivecký adept přijat 

mezi myslivce, ale skutečným myslivcem se stává až po získání potřebných zkušeností, nelze 

z něj proto „udělat” myslivce pasováním152. 

                                                           
145 Červený, J. a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha 2013, s. 48. 

 
146 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 73. 
147 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 347. 
148 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 74. 
149 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 347. 
150 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 74. 
151 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 39. 
152 Tripes, O. Pasování a přijímání. Myslivost: Stráž myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota, 
2013, 61(7), s. 69. 
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4.7.11 Pasování na lovce 

 

Pasování na lovce některého druhu trofejové zvěře je obdobou dřívějšího obřadu 

přijímání mezi myslivce - jelenáře153. Dnes je na lovce pasován ten myslivec, který při lovu 

poprvé střelil některý z trofejových druhů zvěře. Pasování na lovce se při společných lovech 

koná obvykle během výřadu nebo při poslední leči. Pokud je přítomný lovecký průvodce, je 

pasování možné i při osamělém lovu. Při společném lovu pasování provádí opět obvykle 

některý myslivecký funkcionář, je ovšem důležité, aby již v minulosti tento druh zvěře sám 

ulovil154. Pasovaný myslivec se postaví levým bokem ke hřbetu uloveného kusu. Proti němu 

stojí pasující a zeptá se myslivce, zda je to jeho první ulovený tohoto druhu, po kladné 

odpovědi ho vyzve, aby poklekl. Myslivec drží v pravé ruce zbraň, levou položí na hlavu 

zvěře. Pasující mu postupně udělí tři lehké rány plochou stranou čepele loveckého tesáku na 

levé rameno a při tom pronáší: „Tímto úderem Vás u příležitosti ulovení Vašeho prvního 

(např. srnce) přijímám do řad lovců srnčí zvěře. S druhým úderem Vám blahopřeji k ulovení 

prvního srnce jménem všech myslivců našeho sdružení. Třetím úderem Vám připomínám, 

abyste za každých okolností zůstal čestným myslivcem a pracoval k dalšímu povznesení naší 

české myslivosti. Lovu zdar!”. Všichni přítomní odpoví „Zdar!”. Pokud je přítomen trubač, 

odtroubí „Halali” a hlahol příslušného druhu zvěře155. Pasující poté vyzve myslivce, aby 

vstal, ten si pak zavěsí pušku na levé rameno a je mu předán pasovací list.   

Při tomto obřadu pasovaný myslivec pokleká, neboť tak prokazuje úctu ulovené 

zvěři156. 

Na rozdíl od obřadu přijímání mezi myslivce, pasován na lovce může být myslivec 

vícekrát157. 

 

 

 

 

                                                           
153 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 75. 
154 Pasování na lovce. Jihočeští trubači při OMS České Budějovice [online]. Jihočeští trubači při OMS 
České Budějovice. Poslední změna 25. 07. 2017 
155 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 76. 
156 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 74. 
157 Pasování na lovce. Jihočeští trubači při OMS České Budějovice [online]. Jihočeští trubači při OMS 
České Budějovice. Poslední změna 25. 07. 2017 
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4.8 Některé další myslivecké zvyklosti 

 

4.8.1 Zálomek 

 

Zálomky jsou velmi starým způsobem mysliveckého dorozumívání. Používají se 

zejména při osamělých lovech v případě, že zvěř po zásahu nezůstala v blízkém okolí a je 

třeba ji dohledat s loveckým psem. V takové situaci musí myslivec opustit místo výstřelu a k 

usnadnění jeho opětovného nalezení používá zálomky. Zálomek je větev blízké dřeviny, na 

rozdíl od úlomku obvykle odříznutá nožem (to ale není povinností, může být i odlomená158) a 

ve velikosti délky paže159. Existuje mnoho druhů zálomků (nástřelový, stanovištní, směrový, 

stopový, hlavní, výstražný), každý z nich označuje jiné místo. Nástřelový zálomek se pokládá 

na místo, kde zvěř stála v okamžiku zásahu, stanovištním zálomkem se označuje místo, odkud 

myslivec střílel a směrovým zálomkem se označuje směr, kterým zvěř odešla160, přičemž 

špička vždy ukazuje směr. U všech zálomků platí, že by se po použití měly odstranit161. 

Tato tradice je ryze praktická a uplatňuje se hlavně v případech, kdy myslivec nezná 

své okolí dokonale a nemá ihned po ruce loveckého psa. Souvisí ale s úctou ke zvěři, neboť 

podle zákona a mysliveckého řádu patří mezi základní povinnosti myslivce zabránit 

zbytečnému trápení zvěře a postřelenou zvěř je nutné co nejdříve dohledat. 

Používání zálomků není dnes již příliš běžné, podle J. Kovaříka se uplatňují hlavně v 

oblastech s velkým množstvím jelení zvěře162, s tím však O. Tripes nesouhlasí a uvádí, že 

používání zálomků může například velmi usnadnit organizaci společného lovu na divoké 

kachny, když se ještě před honem umístí jako označení stanovišť střelců163. 

 

4.8.2 Lovecké právo 

 

Loveckým právem myslivci nazývají jedlé vnitřnosti spárkaté zvěře, konkrétně jazyk, 

srdce, plíce, játra, slezinu, ledviny a část tuku164, a patří k němu také trofej řádně uloveného 

kusu. Ulovená spárkatá zvěř musí být co nejdříve vyvržena a to je úkolem střelce. Pokud 

                                                           
158 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 60. 
159 Bezděk, F. Hledání kořenů mysliveckých tradic. Brno 1999, s. 17. 
160 Myslivost. Praha 1966, s. 363. 
161 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha 2012, s. 18. 
162 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Praha 2012, s. 60. 
163 Tripes, O. Tradice a zvyky české myslivosti. Praha 2012, s. 18. 
164 Forst, P. a kol. Myslivost. Praha 1975, s. 345. 
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nevyvrhuje sám, nemá na lovecké právo nárok a měl by ho přenechat tomu, kdo ho 

zastupuje165.  

 

 

4.8.3 Stráž u zhaslého kusu 

 

Po úspěšném osamělém lovu by se měl myslivec na chvíli zdržet u ulovené zvěře a 

projevit poslední poctu. Tato chvíle má sloužit jako zamyšlení nad proběhlým lovem a 

zároveň má praktický význam, neboť zvěřina má čas vychladnout. Někteří autoři myslivecké 

literatury se přou, zda stát stráž u zhaslého kusu před, nebo až po vyvržení a ošetření zvěřiny. 

O. Tripes se přiklání k názoru, že s vyvrhováním by se mělo počkat, z mysliveckého 

morálního hlediska je vhodnější stát na stráži nad kusem, který ještě není „vykuchán”. 

Zároveň ale uvádí, že není tolik podstatné, kdy se stráž u zhaslého kusu stojí, ale jestli se 

vůbec stojí166. 

 

 

5. Analytická část 
 

5.1 Honební společenstvo Čisovice 

 

Honitba Čisovice - Líšnice nefunguje jako klasický myslivecký spolek. Souvislé 

pozemky určené k výkonu práva myslivosti nazýváme honitbou a za účelem pronájmu 

honitby se vlastníci pozemků sdružují do honebních společenstev. Členy honebního 

společenstva jsou vlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje 

výměry požadované zákonem o myslivosti. 

Do roku 1983 vykonávalo v katastrálních územích obcí Líšnice a Klínec právo 

myslivosti Myslivecké sdružení Líšnice. V druhé polovině osmdesátých let došlo ke sloučení 

s Mysliveckým sdružením Čisovice. V souvislosti s novou legislativou začala od roku 1989 

vznikat honební společenstva, která od té doby v honitbách vykonávají právo myslivosti, nebo 

honitby pronajímají. Honební společenstvo Čisovice, jehož starostou je Miroslav Bernard (při 

společných lovech ve funkci vedoucího honu), honitbu pronajímá společnosti Domeprone s. r. 

                                                           
165 Hromas, J. a kol. Myslivost. Písek 2008, s. 34. 
166 Tripes, O. Kdy stát stráž u zhaslé zvěře? Myslivost: Stráž myslivosti. Českomoravská myslivecká 
jednota, 2013, 61(7), s. 68. 
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o., jejímž majitelem je Ing. Jan Pařízek, který zároveň vykonává funkci mysliveckého 

hospodáře. Místním myslivcům pak vydává povolenky k lovu a v zimních měsících pořádá 

naháňky na černou zvěř a bažantí hony167.  

Honitba Čisovice zahrnuje katastry obcí Líšnice, Klínec, Čisovice a Mníšek pod Brdy 

v okrese Praha-západ. Nejvyšším orgánem honebního společenstva je valná hromada, ve které 

jednou ročně zasedají vlastníci honebních pozemků a rozhodují o návrzích honebního starosty 

a honebního výboru, o změnách stanov, o způsobu využití honitby a podobně168. 

Základní listinou honebního společenstva jsou stanovy, které upravují práva a 

povinnosti jeho členů, tedy majitelů honebních pozemků169. 

 

5.1.1 Naháňka na černou zvěř 24. 10. 2015 

  

Zahájení brzy ráno se konalo na obvyklém místě před betonárkou u obce Čisovice. 

Před nástupem se střelci i honci zaregistrovali a zaplatili poplatek za občerstvení. Poplatek se 

netýká psovodů a honců beze zbraně. Naháňku zahajovali myslivecký hospodář a vedoucí 

naháňky, kteří přivítali přítomné, oznámili druhy a věkové kategorie zvěře, která se bude 

lovit, pořadí lečí170 a upozornili na bezpečnost při střelbě. Před začátkem proslovu 

mysliveckého hospodáře všichni přítomní smekli pokrývky hlavy a opět je nasadili až po 

pozdravu „Lovu zdar!”, na kterou sborově odpověděli „Zdar”. Tím byla naháňka zahájena. 

 První leč probíhala v křovinách zvaných „Pahorka” na bývalé brokové střelnici. Čtyři 

nejstarší účastníci jeli na předstup (koncová část leče, kde se předpokládá klidný pohyb zvěře) 

za přilehlé traviny. Nejprve se obestoupila menší část leče, kterou tvoří pouze houštiny, a 

povelem „Hotovo!”, postupně šířeným oběma řadami střelců až k honcům, se leč uzavřela. 

Povely pro začátek a konec leče se zde někdy troubí krátkými tóny na povelku. V některých 

případech, zejména v rozlehlých lečích, dává vedoucí honu signál hlavnímu honci mobilním 

telefonem. 

Honci prošli lečí a vyhnali několik kusů černé zvěře, na které z důvodu bezpečnosti 

při střelbě nebylo možné střílet. Po několika minutách padly výstřely z předstupu. 

                                                           
167 Hájek, J. a Novák, J. Podzimní nahlédnutí k myslivcům. Líšnické listy [online]. 2015, 1(1/2015), s. 

2.  

168 Česko. Zákon o myslivosti č. 449 ze dne 31. 12. 2001. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, 

částka 168, s. 9747. 
169 Stanovy honebního společenstva Čisovice. Honební společenstvo Čisovice, 2002. 
170 Část honitby, například kus lesa nebo remíz v poli, ve které sídlí zvěř. 
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 Druhá leč navazovala na první, střelci se při kraji leče rozestoupili až k předstupu. 

Po  povelu „Hotovo” honci vyrazili do leče, z níž vyhnali lišku, která také byla střelena. Na 

předstupu byla ulovena dvě divoká prasata nejstarším členem spolku, který si byl jist, že třetí 

běžící prase již netrefil. Zvěřina byla ošetřena střelci a naložena na auto. 

 Třetí leč opět navazovala na druhou, je tvořena lesem s hustým ostružinovým 

podrostem, který znesnadňoval honcům postup. Zhruba po sto metrech honci nalezli třetí 

střelené prase z předchozí leče. Žádná zvěř zde nebyla. Leč se ukončila a následovala 

přestávka na svačinu na krmném mysliveckém políčku na konci třetí leče. 

 Na čtvrtou leč se přejíždělo k rybníku za obcí Líšnice. Střelci obestoupili mokřiny pod 

rybníkem a poměrně dlouho čekali na honce, kteří leč museli nejprve obejít skrz 

zahrádkářskou kolonii. Na jejím konci se seřadili, utvořili rozestupy a zvolali „Jdeme!”. Leč 

již byla zahájena a střelci pouze čekali, až uslyší zvolání honců. Hned na začátku bylo psy 

vyhnáno a poté uloveno jedno prase divoké.  

 Následovala poslední, pátá leč, která se konala v mokřadu u potoka mezi obcemi 

Čisovice a Bojov. Při obestupování leče se několik střelců chovalo příliš hlučně, a tím 

vyplašili dvě divoká prasata, na která hned padlo několik výstřelů. Jedno z nich bylo střeleno, 

tedy ještě před zahájením leče, tuto situaci však nikdo nekomentoval, ačkoliv by před 

zahájením neměl padnout žádný výstřel. Leč se obestoupila a honci jí prošli, žádnou jinou 

zvěř už však nevyhnali. Poté byla leč ukončena, zvěřina ošetřena a převezena na výřad. Konec 

leče byl poblíž místa výřadu, travnaté louky na začátku obce Bojov. 

 Na výřadu bylo uloženo celkem pět kusů černé zvěře a jedna liška. Nástupní formace 

kolem výřadu byla v porovnání se stanovenými pravidly nestandardní. Střelci byli ve 

dvojřadu správně u hlav zvěře, honci však nestáli u zadních běhů, nýbrž na „hřbetní” straně, 

kde měl stát myslivecký hospodář. Výřad proběhl velmi rychle, přítomní smekli pokrývky 

hlavy, hospodář pouze zhodnotil naháňku, poděkoval za kázeň při střelbě a pozval přítomné 

na poslední leč s večeří. Úlomky předávány nebyly, černá zvěř však měla v mordách 

„poslední hryz”. Po pozdravu „Lovu zdar!” a sborové odpovědi „Zdar!” si všichni nasadili 

klobouky a naháňka tím byla ukončena. Chyběla zde slavnostnější atmosféra při nástupu i 

výřadu, jelikož nebyl přítomný trubač. 
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5.1.2 Naháňka na černou zvěř 5. 12. 2015 

 

Účastníci se sešli ráno na obvyklém místě nástupu, nahlásili se vedoucímu naháňky a 

zaplatili poplatek za občerstvení. Slavnostní fanfáry na borlici zde troubí jeden z místních 

povolenkářů, pan Jaroslav Novák, někdy společně s manželkou, paní Máriou Novákovou. 

Nástup zahájili troubením pozdravu „Všeobecné vítání”, který doprovázeli zpěvem „Vítáme 

vás! Vítáme vás! Inu opravdu srdečně vítáme vás!” Před troubením všichni účastníci smekli 

klobouky. Následovalo přivítání vedoucího naháňky a mysliveckého hospodáře, kteří 

přítomné seznámili s lovenou zvěří a pořadím lečí, a upozornili na kázeň při 

střelbě. Myslivecký hospodář pak vybral dva ze střelců, kteří měli při nadcházející leči stát na 

jejím okraji u silnice a zpomalovat provoz, a to z toho důvodu, že na předchozí naháňce 

automobil srazil jednoho z loveckých psů. Proslov hospodář zakončil pozdravem „Lovu 

zdar!”, účastníci sborově odpověděli „ Zdar!”. Poté ještě vedoucí naháňky oznámil signály, 

kterými byly leče řízeny. Trubači zatroubili signál „Začátek honu” se zpěvem „Začínáme 

vesele, jako dobří přátelé. Flintu sobě přichystej a na povely pozor dej!”, všichni účastnicí si 

nasadili klobouky. 

 První leč se konala na bývalé brokové střelnici „Pahorka” poblíž obce Čisovice. Byla 

velmi rozlehlá, její součástí byl i velký úsek křovin a navazující travina, které za menšího 

počtu účastníků tvoří jindy samostatnou leč. Zhruba jednu hodinu trvalo, než střelci zaujali 

svá místa na okrajích leče. Po signálu „Hotovo”, který postupně zvolávali střelci po obou 

stranách leče, začali honci lečí procházet. Střeleno bylo jedno divoké prase, liška a jedno sele 

divokého prasete bylo strženo psy. 

 Druhá leč byla v lese navazujícím na „Pahorka”. Z leče vyběhla bachyně s pěti velmi 

malými selaty, jeden z hostů dvě z nich střelil a jedno střelil myslivecký hospodář. Selata 

vážila kolem pěti kilogramů a jejich odstřel se stal předmětem diskuze, jelikož není zakázaný, 

ale je na hraně myslivecké etiky. Zhruba polovina myslivců byla proti, považovali za 

nemyslivecké střílet na mláďata, která jsou z velké části ještě krmena matkou. Druhá polovina 

zastávala názor, že divoká prasata jsou natolik přemnožená, že je nutné střílet i takto mladé 

kusy. Zvěřina byla ošetřena a převezena na pozemek, vedle něhož bylo připraveno 

občerstvení na velkou přestávku. 

 Po přestávce následoval přesun k dubovému lesíku poblíž obce Čisovice. Leč se 

konala na podmáčené louce s velkým rákosovým porostem ve tvaru kruhu a byly z ní 

vyhnány dva kusy prasete divokého. Jeden byl střelen na místě, druhý odběhl k rybníku 

ležícímu na hranicích honitby. Situace se nahlásila hospodáři sousední honitby, který 
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souhlasil s jeho dohledáním i s ponecháním zvěřiny. Z tohoto důvodu se leč přesunula na 

okraj rybníka, který je porostlý rákosím, trním a vysokou trávou. Po zahájení psi ihned chytili 

stopu a zanedlouho bylo prase dohledáno a dostřeleno honci. Ve zbytku leče se již žádná zvěř 

nenacházela. 

 Po ukončení leče se účastníci přesunuli na louku na kraji obce Bojov, kde se obvykle 

koná výřad. Byla sem převezena veškerá ulovená zvěř, celkem se střelilo sedm kusů prasete 

divokého a jedna liška. Výřad byl ohraničen linií z chvojí, která byla na jedné straně 

přerušena jako „vrátka” pro vstup do výřadu. Střelci stáli ve dvojřadu u hlav zvěře, honci u 

zadních běhů, myslivecký hospodář a vedoucí naháňky na „hřbetní” straně a trubači naproti 

nim. 

Na zahájení výřadu trubači troubili signál „Konec honu” se zpěvem „Dost již je lovení, 

čas je ukončení. Lověně buď zdar!” Slovo si poté vzal myslivecký hospodář, zhodnotil 

naháňku, poděkoval zúčastněným a pozval je na poslední leč. Následovalo předávání úlomků. 

Šest úspěšných střelců vstoupilo určeným místem do výřadu a postavilo se k hlavám svých 

ulovených kusů. Vedoucí naháňky přistoupil ke každému z nich, potřásl mu pravicí, 

pogratuloval a popřál „Lovu zdar!”. Během toho trubači troubili pozdrav „Lovu zdar” jako 

poctu úspěšným střelcům Úlomky byly již přichystány na ulovených kusech, ulovená černá 

zvěř byla opatřena „posledním hryzem”. Vedoucí naháňky úlomky symbolicky namočil v ráně 

z barvy uloveného kusu a předal ho levou rukou na klobouku střelcům, kteří si úlomek 

připevnili na pravou stranu klobouku. Host, který střelil dvě selata, dostal podle zvyklostí 

úlomek pouze jeden. Po předání zůstali střelci stát u svých ulovených kusů a trubači zatroubili 

„Halali”. Poté si střelci nasadili klobouky, opustili výřad, a tím byla naháňka zakončena. 

 

5.1.2 Bažantí hon Líšnice 26. 11. 2016 

 

Ráno se účastníci sešli na prostranství před betonárkou u obce Čisovice, kde proběhla 

registrace, zaplacení poplatků a zahájení. Zde bych chtěla podotknout, že toto místo je dle 

mého názoru pro zahájení společných lovů nevhodné. Není příliš prostorné a nástup je často 

rušen okolo projíždějícími automobily. Koná se zde z toho důvodu, že přímo za silnicí 

obvykle začíná první leč. 

Na nástupu trubač troubil pozdrav „Všeobecné vítání”, který doprovázel zpěvem 

„Vítáme vás! Vítáme vás! Inu opravdu srdečně vítáme vás!”. Nástupní formace účastníků při 

zahájení společného lovu se zde dělá vždy stejná, neshoduje se však ani s jedním schématem 

popisovaným v teoretické části práce. Při nástupu zde stojí střelci v řadě či dvojřadu, naproti 
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nim stává myslivecký hospodář a vedoucí honu, kteří mají po pravé ruce řadu honců a 

psovodů. Na poslední straně pomyslného obdélníku stávají trubači. 

Myslivecký hospodář a vedoucí honu poté upozornili na bezpečnost při střelbě, 

představili závodčí a rozdělili střelce na dvě křídla. Poté se všichni účastníci přesunuli k první 

leči na černou zvěř, konající se opět v rozlehlé křovině „Pahorka” nad obcí Čisovice. Honci 

na okraji leče se s rozestupy seřadili do řady čelem k leči. Střelci obestoupili část křovin, pak 

závodčí dali signál sousedním střelcům zvoláním signálu „Hotovo!”. Střelci povel opakovali 

po řadě zpět, až se dostal z obou stran na druhý konec leče k honcům, kteří v tu chvíli 

vypustili psi a vyrazili do leče. Bylo zde zhruba patnáct kusů černé zvěře, která přeběhla do 

vedlejší leče, a žádný kus nebyl střelen. Uloveny byly pouze dva kusy bažanta obecného a z 

leče byl vyhnán daněk a několik kusů srnčí zvěře. 

 Jeden ze střelců - hostů při střelbě na divoká prasata nedodržel bezpečnost při střelbě. 

Ohrozil tři sousední střelce, když střílel proti asfaltové cestě, od které se střela odrazila a 

proletěla v těsné blízkosti mezi nimi. Po jejich rozhořčení se střelec přiznal, omluvil se a 

odůvodnil své jednání tím, že si nevšiml povrchu, přes který prasata přebíhala. Poté se 

postupně po řadě zvolalo „Konec!” a následoval přesun na seřadiště, kam domácí myslivci 

doprovodili hosty. Domluvila se další leč v přilehlé travině, do níž se přesunulo mnoho zvěře 

z první leče. 

 Postup obestoupení leče byl obdobný jako u leče první. Zvolalo se „Hotovo!” a honci 

se psy začali procházet leč. Zde se střelily dva kusy prasete divokého a čtyři bažantí kohouti. 

Během procházení lečí nastaly komplikace při dohledávání jednoho z postřelených bažantů, 

honci ho společně se psy hledali poměrně dlouhou dobu a postup se tím zdržel.  

Po ukončení leče následoval přesun na další, která probíhala v nedalekém remízu. 

Bažanti zde nebyli, z leče bylo vyhnáno pouze několik kusů srnčí zvěře a daněk, který přeběhl 

z první leče a opět se do ní vrátil. 

 Na další leč se myslivci přesunuli automobily k mokřadu mezi obcemi Čisovice a 

Bojov. Střelci stáli po obou stranách potoka a honci procházeli lečí směrem po jeho proudu. 

Byli zde střeleni tři kohouti bažanta obecného. 

 Po ukončení této leče následovala svačina na zahradě jednoho ze členů spolku, na 

sousední zahradě byla shromažďována ulovená zvěř. 

 Čtvrtá leč se konala v travině pod golfovým hřištěm v obci Líšnice a probíhala jako 

nadháňka. Dva střelci a dva honci se psy zamířili k malému remízu v polích. Střelci se 

postavili každý z jedné strany remízu a honci do něj vpustili psy. Žádná zvěř zde ale nebyla. 

Poté se přesunuli zpět k ostatním, kteří mezitím obestoupili leč. Po jejím zahájení byli dovnitř 
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vpuštěni psi, kteří měli za úkol zvěř vyhánět. Tato leč měla být původně na bažanty, ale již při 

příchodu byla zřetelně vidět pohybující se divoká prasata uvnitř leče. Všichni proto přebili na 

jednotnou střelu a nechali odlétající bažanty uletět bez výstřelu. Z leče vyběhlo osm prasat, 

čtyři z nich byla ulovena. Při této leči došlo opět k porušení bezpečnosti při střelbě, jeden ze 

střelců vystřelil směrem do leče a ohrozil tak naproti stojící střelce. Po skončení leče střelci 

hospodář udělil výstrahu a upozornil všechny přítomné, že další takový incident bude 

potrestán vyloučením provinilce ze společného lovu a zákazem účasti na dalších společných 

lovech.  

 Poslední leč probíhala v mokřadu u rybníka za obcí Líšnice. Začátek byl narušen 

skupinou pejskařů, kteří měli kolem rybníka volně puštěné psy. Byli upozorněni na 

probíhající hon a vyzváni, ať místo opustí. Poté mohla být leč obestoupena. Bažanti byli 

zřejmě vyrušeni pobíhajícími psy, žádní se zde nenacházeli. Byla však střelena dvě divoká 

prasata. 

 Výřad se konal na louce nad rybníkem. Nástupní formace kolem výřadů zde bývají 

obvykle podle předepsaných pravidel; střelci u hlav zvěře, honci u zadních běhů, myslivecký 

hospodář s vedoucím honu na „hřbetní” straně, naproti nim trubač. Nástupní formace výřadů 

bývají obvykle podle předepsaných pravidel. Na výřadu bylo devět bažantích kohoutů, osm 

divokých prasat a dva kusy srnčí zvěře stržené psy. Spárkatá zvěř byla opatřena „posledním 

hryzem”. 

 Trubač zatroubil „Konec honu” a doprovázel to zpěvem „Dost již je lovení, čas je 

ukončení. Lověně buď zdar!”, všichni přítomní smekli klobouky. Hospodář zhodnotil hon, 

oznámil počet ulovené zvěře a znovu zdůraznil bezpečnostní zásady při střelbě. Poté 

následovalo předávání úlomků úspěšným střelcům. Předával je myslivecký hospodář, střelci 

stáli uvnitř výřadu u hlav svých ulovených kusů. Úlomky byly již připraveny na ulovených 

kusech, myslivecký hospodář je pak lehce namočil v barvě ulovené zvěře a pravicí předal 

střelcům. Střelci měli smeknuté klobouky, na jejichž pravou stranu si připevnili úlomky. 

 

Úroveň troubení „Dykových signálů“ by této honitbě mohl závidět leckterý 

myslivecký spolek. Jsou vždy troubeny ve správném pořadí a navíc jsou doplněny zpěvem 

textů „Dykových signálů“, s čímž jsem se v žádné jiné honitbě ani spolku nesetkala. Dokonce 

i lovečtí hosté, kteří se zde některého ze společných lovů účastnili poprvé, se zdáli být 

překvapeni a věnovali trubačům zvýšenou pozornost, někteří si průběh troubení i natáčeli. Po 

ukončení nástupů manželé Novákovi často sklízejí obdiv a uznání ostatních účastníků. Mohlo 

by se zdát, že troubení signálů nemá pro společný lov velký význam, ale skutečně velmi 
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znatelně pozvedá jeho úroveň. Slouží jako připomenutí vznešenosti české myslivosti, která 

není jen o zabíjení zvěře.  

Bohužel relativně častým problémem zde bývá nedostatečná kázeň a bezpečnost při 

střelbě. Myslivecký hospodář při začátku každého společného lovu upozorňuje, aby střelci i 

honci se zbraněmi dbali na bezpečnou střelbu, přesto se zde již několikrát stalo, že střelec 

střílel směrem do leče a ohrozil tak honce i proti stojící střelce. Takoví střelci, kteří chtějí za 

každou cenu vystřelit a v lovecké vášni zapomenou na pravidla bezpečnosti, bývají z řad 

hostů, ale i mezi místními povolenkáři.  

 Poslední leče, tedy posezení spojená s večeří, se vždy po společném lovu konají v 

hostinci “U Součků” v obci Bojov. Součástí posledních lečích v některých mysliveckých 

spolcích jsou myslivecké soudy, trestající humornou formou drobné prohřešky během lovu. 

Zde však soudy neprobíhají, neboť vedení ani povolenkáři nemají zájem o jejich konání. Je 

zde zaveden zvyk, že ten, kdo se proviní proti mysliveckým mravům, při poslední leči zaplatí 

všem zúčastněným přípitek. Pokud to neudělá sám, je k tomu svědky jeho prohřešku vyzván. 

Nekonají se zde ani jiné zvyklosti poslední leče, například vyhlašování krále honu. 

 Skutečně nemysliveckého chování zde byli povolenkáři svědky, když jeden z nich - ne 

však místní - při osamělém lovu střelil plnou (těhotnou) bachyni, což samo o sobě je velmi 

neetické a navíc nepovolené, a vývrh, který se má vždy alespoň schovat do křoví, kde ho 

nespatří náhodný kolemjdoucí, nechal ležet na místě vyvrhování. Tento hrubý prohřešek proti 

mysliveckým mravům vzbudil velké rozhořčení ze strany ostatních povolenkářů. Byla 

svolána mimořádná schůze a rozhodlo se, že tomuto myslivci (spíše bych ho ale nazývala 

lovcem) bude odebrána povolenka k lovu ve zdejší honitbě až do konce tehdejšího 

mysliveckého roku. Tato doba již uplynula, o zaplacení povolenky na další období zřejmě již 

nemá zájem. 

 

5.2 Myslivecký spolek Radětice - Stěžov 

 

Myslivecký spolek Radětice - Stěžov je samostatnou právnickou osobou, která 

vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a stanovami, a sdružuje své členy 

zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě. Provoz mysliveckého spolku 

upravují stanovy a provozní řád, který blíže popisuje jednotlivé činnosti spolku a práva a 

povinnosti jeho členů. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří 

shromáždění členů. Členskou schůzi svolává několikrát ročně výbor, jehož členy jsou 

předseda, místopředseda, jednatel a další dva členové. Hlavní činností spolku je ochrana 
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přírody a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, 

rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů. 

Dle stanov je kromě chovu a péče o zvěř jednou z hlavních činností tohoto spolku 

působení na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, a péče o zachování 

mysliveckých zvyků a tradic. Zájemce o členství ve spolku se nejprve podílí na aktivitách 

spolku a po vyhodnocení jeho práce předloží výbor na členské schůzi návrh na jeho přijetí. 

Člen má právo účastnit se provádění myslivosti v honitbě, kterou spolek užívá, účastnit se 

členských schůzí, volit a být volen do výboru spolku, účastnit se mysliveckých akcí 

pořádaných spolkem a další. Mezi členské povinnosti patří podílení se na plnění poslání 

spolku, účast na členských schůzích, placení ročních členských příspěvků a řízení se 

stanovami a vnitřními řády. Při neplnění členských povinností může být členovi výborem 

udělena výtka, dočasné omezení lovu nebo členských výhod. V závažných případech může 

dojít k vyloučení ze spolku171. 

Interním předpisem spolku je provozní řád, který podrobně upravuje činnost členů při 

provádění myslivosti. Najdeme zde obecná etická pravidla, která jsou vyžadována od 

osobnosti každého myslivce. Jsou jimi například kladná prezentace myslivosti mezi 

nemysliveckou veřejností, včasná omluva v případě neúčasti na dohodnuté akci, zdravení 

smeknutím klobouku a podáním ruky při setkání s ostatními myslivci, používání myslivecké 

mluvy, respektování loveckých hostů a starších myslivců, dodržování mysliveckých tradic a 

zvyků, rozvaha a sebeovládání při lovu a další. Provozní řád dále jmenuje orgány spolku a 

jejich pravomoce. Další částí jsou základní lovecké povinnosti, mezi které patří zájem o 

všechny, nejen lovné druhy zvěře, péče o volně rostoucí zeleň, přikrmování zvěře, 

prokazování úcty ulovené zvěři tím způsobem, že je pokládána na pravý bok, je s ní 

zacházeno šetrně, při fotografování na ní není pokládána zbraň, noha, klobouk ani jiné 

předměty. Ulovená zvěř má být opatřena úlomky a ošetřena. Provozní řád podrobněji upravuje 

povinnosti členů mysliveckého spolku. Také poukazuje na etiku a bezpečnost lovu a uvádí 

jednání, kterého by se měl myslivec vyvarovat. Tím je například střelba na nemysliveckou 

vzdálenost, střelba na vodní hladinu, lov vodících samic (samic krmících mláďata), záměrně 

nemyslivecké umístění zásahu, nebo použití nevhodné zbraně či střeliva. Každý člen je také 

povinen odpracovat stanovený počet brigádnických hodin, během kterých se budují, opravují 

a udržují myslivecká zařízení. Za každou nesplněnou brigádnickou hodinu zaplatí člen pokutu 

ve výši sta korun. Myslivecký spolek pořádá jednou ročně myslivecký ples a jednu naháňku 

                                                           
171 Stanovy mysliveckého spolku Radětice - Stěžov. Myslivecký spolek Radětice - Stěžov, 2015, s. 1. 
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na černou zvěř spojenou s poslední lečí. Členové spolku jsou povinni podílet se na přípravě a 

průběhu těchto akcí172.  

Honitby v obcích Radětice a Stěžov v okrese Příbram dlouhou dobu fungovaly 

samostatně. Již před první světovou válkou byla okresním hejtmanstvím uznána 

společenstevní honitba v katastru obce Radětice. Majitelé půdy jí pronajímali nájemcům, kteří 

za ni každoročně platili tzv. „vilpon”, náhradu za nájem pozemků a za škody způsobené 

výkonem myslivosti. Zřejmě prvním nájemcem radětické honitby byl příbramský advokát 

Jaške. Po roce 1945 byl majiteli pozemků zvolen honební výbor a honitba pronajata honební 

společnosti, kterou tvořili tři místní myslivci. V roce 1954 požádalo Jednotné zemědělské 

družstvo Radětice o schválení vlastní honitby. Tím zanikla dosavadní společenstevní honitba 

v Raděticích a na jejím místě vzniklo Myslivecké sdružení Radětice. 

Vývoj stěžovské honitby byl odlišný. Většina pozemků v katastru této obce patřila 

velkostatku, jehož majitelem byl dlouhou dobu Jindřich František z Mansfeldu. Lov v honitbě 

byl proto vyhrazen pouze pro hosty Colloredo-Mansfeldů. Po pozemkových reformách ve 

dvacátých letech a po roce 1945 přešla většina půdy velkostatku do vlastnictví rolníků, a tím 

vznikla možnost utvoření společenstevní honitby v obci Stěžov. Byl vytvořen honební výbor, 

který rozhodoval o pronájmu honitby, nájemci byli z většiny místní myslivci173. 

Myslivecké sdružení Radětice - Stěžov vzniklo v roce 1992 a od roku 2016 funguje 

pod označením „Myslivecký spolek”. Předsedou je Milan Spilka a mysliveckým hospodářem 

Ondřej Buralt174. 

 

5.2.1 Naháňka na černou zvěř 17. 10. 2015 

 

Ráno se účastníci sešli v kulturním domě v Raděticích, kde byla připravena snídaně, 

tam se také zaregistrovali a střelci zaplatili poplatek za občerstvení. Poté se přesunuli na místo 

nástupu na prostranství u myslivecké boudy na kraji vsi. Na nástupu stáli honci v řadě po 

pravé ruce předsedy spolku a střelci naproti němu. Podle předepsaných pravidel by měli být 

střelci seřazeni po levé ruce předsedy. Této naháňky se neúčastnil trubač, který by při nástupu 

měl stát naproti předsedovi, jeho místo zaujali střelci. Předseda seznámil přítomné s 

organizací honu, lovenou zvěří a bezpečností při střelbě. 

                                                           
172 Provozní řád mysliveckého spolku Radětice – Stěžov. Myslivecký spolek Radětice Stěžov, 2015. 

173 MS Radětice - Stěžov. Radětice [online]. Obec Radětice, ©2010-2017. 
174 Úplný výpis ze spolkového rejstříku: Myslivecký spolek Radětice - Stěžov. Veřejný rejstřík a sbírka 

listin[online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, ©2012-2015. 
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Na první leč se šlo pěšky zhruba tři kilometry, zde se střelci rozdělili na dvě skupiny a 

obestoupili leč pod vedením dvou závodčích. Když měl každý střelec své stanoviště 

přiděleno, závodčí dali signál hospodáři a ten zatroubil povelkou začátek leče. Průběh 

společných lovů je obvykle řízen povelkou, troubí se vždy při zahájení a ukončení lečí. Po 

zatroubení signálu pro konec leče vedoucí honu navíc zvolá „Hotovo!” pro případ, že by 

někdo z účastníků troubení nezaslechl. První z myslivců, který zvolání zaslechne, ho pak 

předává řadou dál.    

Psovodi následně vypustili psy a spolu s honci začali procházet leč. Leč byla trnitá a 

velmi těžko prostupná, hustě zarostlá křovinami a bylo v ní mnoho divokých prasat, hned po 

odtroubení se začaly ozývat první výstřely. Honci museli projít lečí celkem třikrát. Po 

skončení leče se nedělala výlož, sedm ulovených prasat bylo odvezeno rovnou na místo 

výřadu.  

Druhá leč se konala ve farním lesíku v poli a nic se zde neulovilo. Poté se všichni 

přesunuli na místo nástupu, kde se později konal výřad a bylo možné si zde prohlédnout 

ulovenou zvěř. Na tomto místě bylo také připraveno občerstvení. Jeden střelec a psovod se 

vrátili na místo první leče, aby dohledali postřelené prase, což se jim nepodařilo, zjistili však 

směr, kterým odešlo. Problémem bylo, že prase přešlo do sousední honitby. Hospodář musel 

zkontaktovat hospodáře sousedního mysliveckého spolku a nahlásil mu přibližné místo, kde 

se postřelené prase nacházelo. Sousední hospodář pak jeho dohledání povolil a zároveň 

spolku povolil ponechat si zvěřinu.  

Po přestávce se účastníci přesunuli na třetí leč v nedalekém kopci, kde byl terén opět 

obtížný a střelila se zde dvě prasata. Po odtroubení konce leče se všichni přesunuli na výřad, 

kam byla převezena a předána zbylá zvěřina, celkem bylo uloveno devět kusů prasete 

divokého. Střelci stáli podle zvyklostí správně nastoupeni ve dvouřadu u hlav zvěře, honci a 

psovodi u zadních běhů, předseda na „hřbetní straně”.  

Na začátku slavnostního ukončení honu předseda předal úlomky úspěšným střelcům. 

Vstoupili do výřadu a postavili se ke svým uloveným kusů, na nichž byly přichystány úlomky 

a v mordách měli „poslední hryz”. Střelci však nestáli všichni správně u hlav zvěře, až na dvě 

výjimky se postavili k zadním běhům, pravděpodobně z nedostatku prostoru v ohraničení 

výřadu. Předseda pak každý úlomek namočil v barvě z rány uloveného kusu, položil ho na 

svůj lovecký klobouk, který držel v levé ruce. Úspěšnému střelci potřásl pravicí a ten poté 

převzal úlomek a připevnil ho na pravou stranu klobouku.  

Předseda, který společně s předsedou revizní komise spolku předstoupil do čela 

výřadu, zatroubil krátký tón na borlici a všichni účastníci smekli pokrývky hlavy. Předseda 
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poděkoval všem za účast, zhodnotil naháňku, pozval účastníky na naháňku následující, a také 

na poslední leč v kulturním domě. Poté se držela minuta ticha za zesnulého kolegu myslivce. 

Nakonec se předseda rozloučil pozdravem „Lovu zdar!”, všichni odpověděli „Zdar!” a 

nasadili si klobouky. Tím byla naháňka ukončena. 

 

 

 

 

 

5.2.2 Naháňka na černou zvěř 28. 11. 2015 

 

Účastníci se ráno sešli v kulturním domě v Raděticích, zaregistrovali se a střelci 

zaplatili poplatky za svačinu, které se netýkají honců bez lovecké zbraně a psovodů. Pak se 

pěšky přesunuli na nástup, který se konal na obvyklém prostranství za vsí Radětice.  

V čele nástupu při zahájení stál předseda s mysliveckým hospodářem, po jejich pravé 

ruce v řadě honci, naproti nim v dvojřadu střelci. Myslivecký hospodář troubil na borlici, 

ovšem ne obvyklé „Všeobecné vítání”, nýbrž pozdrav „Lovu zdar!”, který by měl následovat 

až poté, co předseda či vedoucí honu přivítá účastníky. Následně předseda spolku přivítal 

přítomné, představil závodčí a seznámil s pořadím lečí. Pak si slovo vzal myslivecký 

hospodář, mluvil o bezpečnosti při střelbě, lovené zvěři, seznámil účastníky s povely, kterými 

bude leč řízena. Na závěr nástupu už hospodář netroubil. 

Poté se všichni přesunuli na první leč, která se celkem pravidelně dělá v trnité 

houštině pod elektrovodem za vsí. Tentokrát v leči nebylo žádné prase, pouze liška, která 

však nebyla ulovena. Následoval přesun na svačinu na místě nástupu, zde byl již připraven 

táborák a občerstvení. 

Druhá leč se konala na protějším kopci. Mezi honci nastalo zdržení, někteří z nich 

procházeli lesem a měli snazší postup, na rozdíl od těch, kteří procházeli křovinami. Bylo 

nutné na ně čekat, jelikož honci při postupu musí držet řadu kvůli bezpečnosti při střelbě, a 

také aby mezerami neproběhla zvěř. Z leče psi vyhnali pouze několik kusů srnčí zvěře, která 

se při společných lovech a v zimě nestřílí.  

Po ukončení leče se všichni účastníci sešli u zaparkovaných automobilů a přesunuli se 

na další leč do sousední vsi Buk, jejíž obestoupení bylo velmi obtížné kvůli její rozloze a 

nedostatku cest. Honci čekali zhruba hodinu, než mohli vyrazit. V leči se střídal les, louka, 

rákosí s rybníkem, bažiny a křoviny, a proto byl postup velmi obtížný, stejně jako udržení 
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řady honců. V leči padly dvě výstřely a členem spolku bylo uloveno prase. Po ukončení leče 

se všichni vraceli zpět k zaparkovaným automobilům a mezitím úspěšný střelec ošetřoval 

zvěřinu. Ulovil však velkou vodící bachyni, vážící kolem sta kilogramů, na kterou se střílet 

nesmí. Byl pak terčem posměchu a narážek ve stylu „Menší už tam nebylo?” a „To se u 

soudu nedoplatíš” všech kolem procházejících myslivců, nicméně ve skutečnosti nikomu do 

smíchu příliš nebylo. Po tom, co se dostali z jeho doslechu, někteří z myslivců debatovali o 

pravděpodobných důsledcích střelení bachyně, která ještě krmila svá mláďata, a tento odstřel 

odsuzovali. V místech, kde odstřel dospělých kusů není povolen spolkovými pravidly (jako je 

tomu v případě tohoto spolku), se tento prohřešek trestá nemalou peněžitou pokutou nebo 

odkoupením prasete. Tento člen je vlastníkem místních zemědělských pozemků, na nichž mu 

černá zvěř každoročně způsobuje škody v řádu až deseti tisíců korun. Možnosti náhrady škod 

mysliveckým spolkem se vzdal vstupem mezi jeho členy. Za těchto okolností se vedení 

spolku rozhodlo nepokutovat tohoto myslivce za ulovený kus. Sám však svého prohřešku 

litoval a při mysliveckém soudu, který následoval, zaplatil mnohem vyšší částku než mu byla 

stanovena. Také se za vzniklou situaci omluvil a členům soudu poděkoval. 

Na výřadu byl kromě prasete jeden kus srnčí zvěře, který si srazil vaz v lesní 

oplocence. Oběma kusům byl do tlam vložen „poslední hryz”. Kolem výřadu stáli účastníci 

ve správné formaci, střelci u hlav zvěře, honci a psovodi u zadních běhů, předseda a 

myslivecký hospodář na „hřbetní straně”. Myslivecký hospodář opět troubil na borlici 

pozdrav „Lovu zdar!”, ačkoliv se při této příležitosti obvykle troubí signál „Konec honu”. 

Všichni přítomní smekli pokrývky hlavy, kromě samotného hospodáře, neboť trubači při 

troubení nesmekají. Poté zhodnotil naháňku, oznámil počet ulovené zvěře a vyzval jediného 

střelce k předání úlomku. Ten vstoupil určeným místem do výřadu, postavil se k zadním 

běhům prasete a ihned byl upozorněn hospodářem, aby se přesunul k hlavě. Úlomek nebyl na 

ulovené praseti připraven, hospodář ho odlomil z chvojí kolem výřadu. Střelci nejprve 

pogratuloval a úlomek mu předal pravicí na čepici. Střelec si ho připevnil na pravou stranu 

klobouku, opustil výřad a zařadil se zpět. Hospodář pak přítomné pozval na poslední leč a 

večeři. Po pozdravu „Lovu zdar!” a sborové odpovědi „Zdar!” si všichni nasadili klobouky a 

vzápětí je opět smekli, neboť hospodář ještě začal troubit, opět pozdrav „Lovu zdar!”. Poté si 

účastníci znovu nasadili klobouky a rozešli se. 

 Poslední leč se v tomto mysliveckém spolku koná pravidelně po každém společném 

lovu v kulturním domě v Raděticích a probíhá formou společné večeře a přátelského 

posezení. Jednou ročně, po poslední naháňce v lovecké sezóně, je poslední leč spojena s 

mysliveckým soudem, případně i s dalšími ceremoniály, jakými je přijímání mezi myslivce 
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nebo vyhlášení krále honu. Místo konání mysliveckého soudu je vhodně vybráno a pro tuto 

příležitost bylo perfektně připraveno, velký sál kulturního domu byl vyzdoben trofejemi, 

chvojím, kožešinami a stoly ozdobeny úlomky. Účastníci se zde scházeli postupně od 

ukončení společného lovu, každý příchozí myslivec dostal guláš, který byl v ceně občerstvení 

zaplaceném na začátku naháňky. 

 Kolem sedmé hodiny večerní zasedal myslivecký soud. V tomto spolku je na 

myslivecký soud kladen velký důraz a je vždy perfektně připraven. V sále byl nachystán 

soudcovský stůl, za kterým zasedal myslivecký hospodář Ondřej Buralt v roli soudce, 

předseda spolku Milan Spilka v roli žalobce, a finanční hospodář Josef Bálek jako obhájce. 

Členové soudcovské stolice do místnosti vešli ve tmě za zvuku fanfáry, oblečeni v talárech a s 

parukami, všichni přítomní vstali ze židlí. Soudní stolice dala poté pokyn k vypnutí hudby a 

dovolila přítomným posadit se. 

 Soud měl od začátku humorný charakter, soudce představoval členy soudní stolice 

s vymyšlenými tituly, například žalobce jako „pana Palivce z Paliva, hraběte hronovského, 

knížete ze Zalam a Dobré Vody, barona stěžovského a rytíře hlučanského, vévodu oceněného 

doživotními tituly irského markrabství Tullamore Dew, zednáře v oboru alchymie a dobrého 

přítele cara Mikuláše druhého, pana Milana Spilku ze Spilky” a přítomné oslovuje „Vážení 

myslivci, honci a přihlížející lůzo”. Soudce dále vyzval účastníky naháňky, aby neváhali 

využít služeb obhájce, který v minulosti obhajoval „Ježíše, Mistra Jana Husa, Jánošíka, 

Kozinu, Miladu Horákovou a úspěšně zapracoval na obhajobě lobbisty Janouška.” Dále 

uklidňoval přítomné, že „pan žalobce je mírný, krotký jako beránek, kuřeti by neublížil a u 

všech výše uvedených osobností se mu podařilo prokázat jasnou vinu.” Poté přítomné 

seznámil s plánovaným programem mysliveckého soudu, kterým bylo nejprve vyhlášení krále 

a prince honu, následovat mělo „odsouzení prvních hříšníků, odsouzení druhých hříšníků, a 

pak odsouzení všech ostatních, vinných i nevinných, na které žalobce ukáže, protože každý je 

vinen, i když o tom neví.” Posledním bodem programu bylo pasování na honce. 

 Vyhlašování krále a prince honu se zhostil předseda v roli žalobce. Králem honu se 

stal Jan Růžička, střelec velké bachyně. Žádný další úspěšný střelec při naháňce nebyl, proto 

byl za prince honu vybrán jeden z pravidelných hostů. Oba předvolaní předstoupili před soud 

a poklekli, aby složili přísahu. Během toho žalobce položil čepel loveckého tesáku na královo 

pravé rameno. Král honu pak opakoval po žalobci: „Já, z lidu vůle král, přísahám tímto na 

svůj rod a čest, že majestát složený do mých rukou budu do dnešní půlnoci opatrovati. V 

případě nevolnosti neposkvrním tento hrad ani nádvoří mi svěřené. Neodmítnu žádného 

moku, jehož pohled můj se dotkne. K tomu mi dopomáhej svatý Hubert.” Následovala přísaha 
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prince honu, při které žalobce opět položil čepel loveckého tesáku princovi na pravé rameno, 

„Já, princ honu, budu králi nápomocen ve všech radostech a starostech, věrně v případě 

nevolnosti jej budu podpírati a popřípadě na lože ukládati. Nechť Diana při mě stojí.” Král i 

princ honu poté povstali, žalobce králi nasadil korunu a tím ho „pasoval na krále honu”. 

Princ honu také dostal korunu, členové soudní stolice oběma poblahopřáli a předali pamětní 

listy. 

 Soud následně přistoupil k trestání hříšníků. Za největšího hříšníka byl označen jeden 

ze členů. Žalobce ho obvinil, že v honitbě vystřílel veškerou černou zvěř, a že kvůli tomu v 

tento den bylo na výřadu pouze jedno divoké prase. Provinilec obdržel diplom za nejvíce 

ulovených divokých prasat v probíhajícím mysliveckém roce. Byl odsouzen k zaplacení 

pokuty ve výši „sto padesáti zlatých” a k vypití „kalichu hořkosti”, tedy velkého množství 

alkoholu v nezvyklé kombinaci. Žalobce svou řeč zakončil pozdravem „Lesu a lovu!” a 

hříšník odpověděl „Zdar!”. Tato forma mysliveckého pozdravu se používá mezi lesníky, 

navíc v podobě „Lesu a lovu zdar!” a odpovědí je „Zdar!”. Vhodnější by proto byl klasický 

myslivecký pozdrav „Lovu zdar!”. 

 Druhý hříšník byl soudem obviněn za použití vulgárního výrazu přímo během soudu a 

třetí za „rozhazování patron po lese”, neboť během naháňky ztratil pouzdro na nábojnice. 

Oba byli odsouzeni k zaplacení „sto padesáti zlatých”. Čtvrtého z provinilců se žalobce 

zeptal, zda si je vědom svých hříchů a po kladné odpovědi prohlásil „No, tak taky za sto 

padesát zlatých.” Všichni čtyři odsouzení se navíc museli podělit o „kalich hořkosti”. 

Podobným způsobem byli pak předvoláni, obviněni a odsouzeni všichni střelci i hosté, kteří 

se naháňky účastnili. 

 Následovalo „pasování honců”, kteří se společných lovů touto sezónou poprvé. Soud 

jim uložil zazpívat společně mysliveckou píseň, poté proběhl přípitek levou rukou a honci - 

nováčci obdrželi pamětní listy. 

 Za zábavnou formou mysliveckého soudu se má skrývat především výchovný 

charakter a trestány by měly být prohřešky proti mysliveckým mravům a zvyklostem. Neměla 

jsem však dojem, že by na mravní stránku mysliveckého soudu byl kladen zvláštní důraz. 

Hlavní účel jsem spatřovala v pobavení přítomných a vybrání příspěvku na občerstvení. 

Vzezření členů soudní stolice a jejich dramatický vstup do místnosti působil lehce parodicky. 

Proslovy, které si členové soudu připravují sami, měly slavnostní formu, obsahovali však z 

největší části humorné průpovídky. Obvyklým trestem pro většinu odsouzených je zaplacení 

nevelké peněžité částky do kasy mysliveckého spolku a vypití různého množství a druhu 
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alkoholu. J. Kovařík považuje oba tyto druhy trestů za zcela nevhodné175. Před soud se dostal 

každý z účastníků společného lovu, tedy i ti, kteří se ničím neprovinili. Projednávané 

přestupky se často netýkaly mysliveckých mravů, mnohé z nich ani nebyli skutečnými 

přestupky a celý průběh soudu doprovázela konzumace alkoholu. Zaplacení „pokuty” je spíše 

chápáno jako příspěvek do kasy mysliveckého spolku než jako trest za prohřešek. Největší 

hříšník, obviněný z vystřílení veškeré černé zvěře, byl soudem sice napomenut, že „se 

nepodělí s ostatními myslivci”, zároveň však obdržel diplom a byl tak za svůj prohřešek 

nakonec odměněn. Tento myslivecký soud tak dle mého názoru pozbývá svůj původní účel. 

 Vyhlašování krále a prince honu se obvykle koná po honech na drobnou zvěř. V tomto 

spolku byl král honu vyhlášen jak po bažantím honu, tak po poslední naháňce na černou zvěř 

společně s princem honu. Jejich jmenování bylo do programu mysliveckého soudu zařazeno 

zřejmě pro zpestření, neboť běžně se zde král a princ honu naháňce na černou zvěř 

nevyhlašují. Jako jediný střelec v tomto dni byl králem honu zvolen myslivec, který ulovil 

velkou bachyni. V případě takto nemysliveckého způsobu odstřelu by jistě mělo na morálku 

dotyčného myslivce větší vliv, kdyby mu byl tento titul odepřen a od vyhlašování krále honu 

by se ustoupilo.  

Celý průběh poslední leče, zejména myslivecký soud a vyhlášení krále honu, na mě 

působil dojmem, že jeho účelem je pobavení přítomných, na místo pokárání za prohřešky a 

vyjádření úcty nejúspěšnějšímu střelci. 

 

5.2.3 Bažantí hon 12. 12. 2015 

 

Zahájení honu se z organizačních důvodů a kvůli špatnému počasí konalo netradičně 

před kulturním domem. Výběr tohoto místa neumožňoval řádný nástup, střelci i honci stáli ve 

společné řadě, myslivecký hospodář naproti nim. Kolem kulturního domu vede silnice a 

nástup byl rušen projíždějícími automobily. Hospodář všechny zúčastněné přivítal, seznámil 

je s pořadím lečí a s lovenou zvěří, popřál hezký zážitek a rozloučil se pozdravem „Lovu 

zdar!”, na což mu ostatní odpověděli „Zdar!” Nástup byl poměrně rychlý a chyběl zde trubač. 

První leč se konala v rákosí u rybníka za obcí Stěžov a pro střelce - hosty byla 

dobrovolná, účastnili se jí především místní myslivci. Leč se zde dělala hlavně kvůli lišce, 

která byla ulovena jedním z loveckých psů. 

                                                           
175 Kovařík, J., Myslivost a její tradice. Druckvo, spol. s. r. o., Praha 2012, ISBN 978-80-87668-00-9, 

st. 70. 
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Poté se přešlo k leči na bažanty, která se konala v blízkém remízu. Zde bylo 

připraveno občerstvení a dorazili hosté, z nichž někteří se neúčastnili zahájení honu. 

Předseda spolku zde přítomné seznámil s organizací honu a povely, leč se obestoupila. 

V leči byli honci, kteří po zahájení honu začali vypouštět bažanty z klecí, ulovenou zvěř 

přinášeli psi svým pánům. Po zatroubení povelkou se střelci přemístili vždy o tři stanoviště po 

směru hodinových ručiček. Leč byla ukončena trojím zatroubením na povelku. Bažanti, kteří 

uletěli z leče, se po jejím skončení dohledávali s pomocí loveckých psů. Dohledávky 

probíhaly jako ploužení, střelci a psovodi šli společně lečí a vyhledávali zalétnuté bažanty. 

Leč byla opět ukončena trojím zatroubením a poté se účastníci shromáždili na místě, kde 

začínala druhá leč. Po ukončení lečí se nekonala výlož, zvěř byla postupně přinášena na místo 

výřadu. 

Honci mezitím rozdělali oheň a připravili výřad. Výřad byl bez opět trubačů. Nástupní 

formace při výřadu zdála být zcela nahodilá, kromě správně postaveného předsedy na 

„hřbetní” straně zvěře, u hlav zvěře stáli hosté a honci, u klínů (ocasů) střelci s psovody. Na 

výřadu bylo 78 bažantích kohoutů, 10 bažantích slepic, liška a kohout bažanta královského. 

Každý desátý kus byl povytažen z řady. Při bažantích honech je zvykem umístit lišku do 

samostatné řady v čele výřadu, byla však v jedné řadě spolu s pernatou zvěří. Oháňku měla 

však podle zvyklostí v pravém úhlu k tělu. Bažant královský měl klovci (zobáku) „poslední 

zob”. 

Předseda zahájil výřad, oznámil počty ulovené zvěře a vyhlásil krále honu. Králem 

honu se stává střelec, který uloví bažanta královského, zde se jím stal Petr Burian, jednatel 

spolku. Poté dal předseda pokyn k vydávání zvěře. Vyzval jednoho z honců, aby vstoupil do 

ohraničení výřadu a začal vydávat ulovenou zvěř účastníkům honu. Tento myslivec proto 

opustil nástup a chystal se překročit chvojí, kterým byl výřad ohraničen. Byl však upozorněn 

předsedou, aby pro vstup do výřadu použil „vrátka”, tedy místo, kde je linie z chvojí 

přerušena. Následoval sborový smích ostatních účastníků, provinilec výřad obešel a vstoupil 

do něj určeným místem. Jeden z myslivců to komentoval slovy: „Měl jsi ho nechat! Bude 

zase poslední leč”, čímž narážel na myslivecký soud, na němž by provinilce za tento 

prohřešek čekalo potrestání v podobě „kalichu hořkosti“ a zaplacení „pokuty“. Střelce by v 

tomto případě předseda zřejmě neupozornil a nechal by ho linii z chvojí překročit. Při 

mysliveckém soudu by pak provinilce čekal horší trest, pravděpodobně by také musel vypít 

„kalich hořkosti“ a zaplatit symbolickou pokutu, případně předvést humornou scénku s 

mysliveckou tématikou, například vábení jelena. Pro honce jsou pravidla mírnější, většina z 
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nich není z řad myslivců, někteří z nich jsou myslivečtí adepti, na tomto honu pomáhali s 

vypouštěním bažantů a s přípravou občerstvení, kromě toho sami obvykle nestřílejí. 

Každý účastník dostal po dvou bažantích kohoutech, psovodi navíc po jedné bažantí 

slepici. Po vydání zvěře byl hon ukončen pozdravem předsedy „Lovu zdar!” a sborovou 

odpovědí „Zdar!”. Myslivecký soud se po tomto honu nekonal, případní provinilci proti 

mysliveckým mravům byli zapsáni pro následující myslivecký soud. 

 

 Tento myslivecký spolek nemá kvalifikovaného trubače, s troubením se zde však při 

některých společných lovech setkáme. Fanfáry na borlici troubí myslivecký hospodář a jejich 

úroveň není vysoká. Během jedné z naháněk bylo troubení omezeno na pozdrav „Lovu zdar” 

při zahájení i ukončení. Na místě je zde však ocenit snahu o navození slavnostnější atmosféry 

těchto příležitostí. V porovnání s dvěma dalšími zde popisovanými společnými lovy, při 

kterých se troubení nekonalo, případně bylo omezeno na jeden krátký tón, byla z mého 

pohledu tato snaha alespoň do určité míry úspěšná. 

 Prohřešky proti mysliveckému chování a zvyklostem jsou v tomto spolku trestány 

zejména výsměchem ostatních myslivců. Na ty obzvláště zásadní slýchá při posledních lečích 

provinilec narážky ještě o několik let později. Takovým případem je například myslivec, který 

při naháňce v listopadu 2015 vystřelil na velkou vodící bachyni. Na lehčí prohřešky, v těchto 

případech například překračování linie ohraničení výřadu nebo nesprávné postavení u 

uloveného kusu při předávání úlomků, byli dotyční upozorněni funkcionáři spolku a své 

chyby napravili tím, že do výřadu vstoupili určeným místem a u zvěře zaujali správné 

postavení, tedy u jejích hlav. 

 

5.3 Myslivecké sdružení Chlum Hluboš, zapsaný spolek 

 

 Myslivecké sdružení Chlum - Hluboš, z. s. působí v lesní honitbě firmy Kolařík 

Hluboš, spol. s r. o., které je nájemcem. Součástí honitby je obora pro černou zvěř o rozloze 

cca 100 hektarů. Předsedou spolku je Tomáš Schinko176, funkci mysliveckého hospodáře 

zastává Miroslav Kupka. Myslivecké sdružení má osm členů, společné lovy se zde pořádají za 

účasti loveckých hostů.  

 Základní listinou spolku jsou všeobecné stanovy, které jmenují hlavní činnosti 

spolku, mezi něž patří zlepšování životního prostředí, propagace myslivosti a ochrany přírody 

                                                           
176 Úplný výpis ze spolkového rejstříku: Myslivecké sdružení Chlum Hluboš,  z. s. Veřejný rejstřík a 

sbírka listin [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, ©2012-2015 
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zejména pořádáním kulturních a společenských akcí, působení na soustavný růst odborné a 

společenské úrovně svých členů a snaha o zachování mysliveckých zvyků a tradic. Stanovy 

dále jmenují práva a povinnosti členů spolku, sankce při porušení členských povinností. 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, statutárním orgánem je výbor177. 

Třikrát do roka se v tomto sdružení konají společné poplatkové lovy, obvykle pro 

rakouské lovecké hosty, kteří se sem pravidelně vrací. Myslivecký hospodář byl v době 

provádění výzkumu zároveň zaměstnancem firmy Kolařík Hluboš, spol. s r. o. a jeho pracovní 

náplní bylo mimo jiné vedení společných poplatkových lovů. Členové spolku mají při těchto 

lovech funkci loveckého doprovodu nebo honců. Z důvodu jejich nízkého počtu jsou pak tyto 

pozice zaplňovány myslivci z okolních honiteb a dalšími zaměstnanci firmy Kolařík Hluboš, 

spol. s r. o. 

 

5.3.1 Naháňka na spárkatou zvěř 27. 12. 2015 

 

 Naháňka byla pořádána pro členy spolku a několik myslivců z řad přátel členů. 

Setkání a zahájení proběhl před hájovnou místního polesného, který měl funkci vedoucího 

naháňky a zároveň zastává funkci mysliveckého hospodáře spolku. Nástup byl neformální, 

nebyla dodržena žádná nástupní formace. Účastníci se shromáždili kolem vedoucího naháňky, 

který stručně oznámil lovenou zvěř a průběh lečí. Kromě černé zvěře se lovila také dančí a 

jelení zvěř do dvou let věku. Jednotlivé leče byly zahajovány a ukončovány troubením na 

povelku. 

 První leč se konala v prudkém kopci na okraji honitby. Střelci byli rozestaveni kolem 

leče u míst, kterými pravidelně prochází zvěř. Honci lečí procházeli od úpatí kopce až po jeho 

vrchol. Svah byl velmi příkrý, kamenitý a porostlý vysokou trávou a smrkovými nálety. Z 

leče bylo vyhnáno stádo jelení zvěře, pohybující se velmi rychle a v těsné formaci. Z těchto 

důvodů nebylo možné na zvěř střílet, jelikož existovalo riziko nemysliveckého zásahu. Zvěř 

by mohla být pouze postřelena, a také by hrozilo zasažení více kusů jednou ranou. Zhruba v 

polovině leče před řadou honců volně postupovaly dva kusy dančí zvěře a jeden z nich byl 

poté uloven střelci. 

 Po skončení první leče účastníci přejeli k místnímu vepřínu, u kterého začínala leč 

druhá. Střelci se opět rozmístili kolem stezek zvěře. Z rozlehlé traviny honci vyhnali několik 

divokých prasat, která zamířila ven z leče. Střelec zpozoroval prchající zvěř až na poslední 

                                                           
177 Stanovy mysliveckého sdružení Chlum Hluboš, z. s. Myslivecké sdružení Chlum Hluboš, z. s. 
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chvíli a hlasitým cvaknutím uzávěru zbraně prasata vyplašil. Tlupa změnila směr a zamířila 

zpět k honcům, kterým se podařilo dvě z prasat ulovit. 

 Následovala přestávka na občerstvení. Konala se na rozcestí u sněžné jámy, která v 

zimním období slouží jako zásobárna krmné řepy a brambor pro zvěř. 

Třetí leč probíhala v dalším prudkém kopci za sněžnou jámou, který byl hustě porostlý 

mladými modříny. Střelci zaujali pozice na lesní cestě vedoucí po hřebeni a honci procházeli 

lečí směrem do kopce. V této leči byla uloveno jedno divoké prase a jeden kus dančí zvěře. 

Na čtvrtou leč se myslivci přemístili k lovecké chatě v hlubokém lese. Leč byla 

obestoupena střelci ze tří stran po lesních cestách, honci postupovali v rojnici směrem k nim. 

Z důvodu nízkého počtu střelců byly v obestoupení leče velké mezery. Některou z nich 

nepozorovaně uprchla jelení zvěř, kterou vyplašili honci. 

Po odtroubení konce čtvrté leče se účastníci naháňky přesunuli zpět na louku u sněžné 

jámy, kde se konal výřad. Celkem byly v tento den uloveny tři kusy prasete divokého a dva 

kusy daňka skvrnitého. Nástupní formace okolo výřadů nebyla v souladu se zvyklostmi, u 

hlav zvěře stál myslivecký hospodář s majitelem honitby, střelci na „hřbetní” straně a honci 

na místě trubače. Nebyly předávány úlomky úspěšným střelcům. Ulovená zvěř měla v tlamách 

„poslední hryz”, v ohraničení výřadu však byla uložena velmi nedbale, a z důvodu 

odvětrávání zvěřiny měla rozevřené břišní dutiny. Z estetického, a také myslivecky etického 

hlediska by však bylo vhodnější, kdyby zvěř byla uložena na pravém boku standardním 

způsobem, alespoň pro příležitost slavnostního ukončení u výřadu, které netrvalo tak dlouho, 

aby mezitím došlo k znehodnocení zvěřiny. 

Proslov mysliveckého hospodáře byl opět velmi stručný, pouze poděkoval 

účastníkům, pozval je na večeři přichystanou v areálu polesí a pronesl „Lovu zdar!”. 

Účastníci odpověděli „Zdar” a hospodář se ještě na závěr zeptal, kdo má zájem o odkup 

zvěřiny. Tímto byla naháňka ukončena. 

 

 

5.3.2 Naháňka na spárkatou zvěř 16. 1. 2016 

 

Tento poplatkový lov byl pořádán pro lovecké hosty z Rakouska. Sraz účastníků se 

konal ráno před hájovnou mysliveckého hospodáře, který opět zastával funkci vedoucího 

naháňky. Setkali se zde lovečtí hosté se svými přidělenými doprovody. Naháňky se dále 

účastnili honci a psovodi. Nástup proběhl opět velmi neformálně, na zahájení se netroubilo, 

účastníci se neseřazovali do žádné nástupní formace, jen stáli v půlkruhu kolem vedoucího 
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naháňky. Ten pak oznámil lovenou zvěř a signály troubené na povelku, kterými bude lov 

řízen. Jedním zatroubením byl ohlašován začátek leče, dvojím zahájení střelby ven leče, 

trojím konec leče. Dále seznámil s polohou první leče. Nástup byl zakončen pozdravem 

„Lovu zdar!” a sborovou odpovědí „Zdar!”. 

 Lovecký doprovod pak odvezl střelce k bráně obory, kde se konala první leč, honci 

obešli oboru a z jedné strany se s rozestupy seřadili podél ohrazení. Střelci zaujali pozice na 

štontech (stanovištích) při kraji cesty rozdělující oboru. Závodčí, jenž měl zároveň funkci 

loveckého doprovodu, se po obestoupení leče mobilním telefonem spojil s vedoucím 

naháňky, koordinujícím pohyb honců, a oznámil mu, že střelci jsou již na svých místech. 

Vedoucí naháňky dal poté signál povelkou k zahájení leče. Honci procházeli systematicky 

celou leč tak, aby dali do pohybu co nejvíce zvěře. Za několik málo okamžiků se začaly 

ozývat první výstřely. Této leče se neúčastnili lovečtí psi z důvodu velkého množství 

divokých prasat, která by pro ně mohla představovat nebezpečí. Leč trvala přes dvě hodiny a 

střeleno bylo celkem osm kusů černé zvěře. Po trojím zatroubení povelkou byla leč ukončena, 

úspěšní střelci zamířili ke svým úlovkům a při té příležitosti jim byl loveckým doprovodem 

předán úlomek a uloveným kusům byl do svíráku vložen „poslední hryz”. 

Následovala přestávka na rozcestí u sněžné jámy, kde byl přichystán táborák a 

občerstvení. Na tomto místě se také ošetřovala zvěřina a připravoval se výřad, který měl 

zároveň funkci výlože. Většina zahraničních hostů své ulovené kusy nevyvrhovala osobně. 

Pokud vyvrhování svěřili loveckému doprovodu, nenáleželo jim lovecké právo. 

 Druhá leč se konala v příkré jižní stráni již mimo oboru a účastnili se jí i lovečtí psi. 

Střelci byli rozestaveni na cestě vedoucí po úpatí stráně, honci a psovodi se přemístili na okraj 

leče a procházeli jí směrem po vrstevnicích. Postup lečí byl pro honce nesnadný vzhledem k 

často se měnícímu a obtížnému terénu. Byla zde ulovena dvě divoká prasata. Leč byla 

zahájena i ukončena troubením na povelku. 

 Z důvodu ubývajícího denního světla zbyl čas již jen na jednu krátkou leč, která 

proběhla hluboko v lese mimo oboru poblíž lovecké chaty. Leč byla střelci obestoupena ze tří 

stran, na čtvrté straně honci utvořili rojnici a procházeli směrem k naproti stojícím střelcům. 

V této leči nebyla žádná prasata, pouze jeden silný jelen, na kterého se nestřílelo. 

 Následoval přesun na místo výřadu. Celkem bylo uloveno deset divokých prasat. V 

průběhu zakončení naháňky bychom našli jen málo správných postupů. Obestoupení výřadu 

nedbalo pravidel vhodných nástupních formací, na místě, kde má stát vedoucí naháňky 

(společně s majitelem honitby) jsou střelci, trubač je na místě honců. Ulovené kusy jsou 
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uloženy na pravém boku, z důvodu nutného odvětrávání zvěřiny je osmi největším z nich opět 

odkryta otevřená břišní dutina. 

 Na zahájení výřadu jeden ze členů zatroubil na borlici první tóny pozdravu „Lovu 

zdar!”. Slovo si vzal vedoucí naháňky, nejprve požádal jednoho z myslivců o překlad do 

německého jazyka. Poděkoval hostům za účast a kázeň při střelbě, pozval je na následující 

naháňku, a také na poslední leč. Poté nabídl hostům ulovené kusy k odkoupení. Během toho, 

co si hosté vybírali zvěřinu, hospodář vstoupil do výřadu tím způsobem, že překročil linii z 

chvojí a cestou zpět to zopakoval. Nad tímto prohřeškem se nikdo nepozastavil, snad proto, že 

šlo právě o hospodáře. Ani hospodář sám si svou chybu zřejmě neuvědomil. Tento prohřešek 

byl alarmující zejména v tom, že se ho dopustil sám myslivecký hospodář, který by měl jít 

ostatním myslivcům v dodržování tradic příkladem. 

Majitel honitby poté ukončil výřad německým pozdravem „Weidmanns Heil!”, po 

kterém následoval jeho český ekvivalent „Lovu zdar!”. Účastníci si již nasazovali klobouky, 

když trubač začal troubit fanfáru neobvyklou pro zakončení lovu. Většina opět smekla, jen 

někteří hosté si pokrývky hlavy nechaly nasazené i během troubení. 

V tomto mysliveckém sdružení se na dodržování zvyklostí příliš nedbá, ať jde o 

společné poplatkové lovy, nebo lovy pro členy spolku a jejich přátele z řad myslivců.  

Lovečtí hosté ze zahraničí, kteří se účastnili této naháňky, na poplatkové lovy v této 

honitbě pravidelně přijíždějí v prvé řadě za loveckým zážitkem, který se mnohdy neshoduje s 

etickými zásadami české myslivosti. Obvykle se nesnaží o mysliveckou ránu, často míří i na 

zvěř, kterou nemají povoleno lovit a jejich touhu po výstřelu pak musí krotit lovecký 

doprovod. Na jejich kázeň při lovu by však mohlo pozitivně působit, kdyby se hospodář 

neomezil pouze na základní projevení úcty zvěři předáním „posledního hryzu“ a nastoupením 

kolem výřadu. Ostatní ceremonie byly provedeny nedbale, případně vůbec. Dle mého názoru 

zde hrál roli především nezájem a neinformovanost hospodáře, který by na základě svého 

vzdělání měl být důkladně obeznámen s veškerými mysliveckými praktikami a jejich 

významem. Lovečtí hosté nemají o dodržování zvyklostí takřka žádný zájem, prioritou je pro 

ně lov. Lovecký personál včetně hospodáře se těchto poplatkových lovů účastní v rámci 

zaměstnání povinně ve svém volném čase a chybí jim tak potřebné nadšení, které se přenáší i 

na nepoplatkové lovy. 
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5.4 Lesní závod Konopiště, Lesy České republiky, s. p. 

 

Pod lesní závod Konopiště spadá několik druhů honiteb - bažantnice a obory Vlková, 

Třebenice, a volné honitby pro lov černé zvěře a srnčí. Zde si mohou lovci z celého světa 

zaplatit poplatkový odstřel některého druhu trofejové zvěře a v zimě se zde pořádají společné 

lovy na černou zvěř a bažanty. Nutností je vlastnit lovecký lístek a zbrojní průkaz. 

Lovečtí hosté se po revíru pohybují v doprovodu loveckého průvodce. Za odstřel nebo 

postřelení průvodcem nepovolené zvěře je hostovi k ceně zvěře účtována navíc stoprocentní 

přirážka. V případě úspěšného lovu si střelec ponechává pouze trofej, kterou zaměstnanci 

lesního závodu ihned po lovu ošetří a vypreparují. Zvěřina střelci nenáleží. 

Ceny odstřelu se liší podle druhu zvěře, a podle věkové kategorie a síly trofeje. Lze si 

zde zaplatit osamělý lov na zvěř srnčí, zvěř dančí, mufloní a jelení Dybowského a bažanta 

královského. Samozřejmě jsou dodržovány doby lovu a hájení, které jsou uvedeny v ceníku. 

Dále je zde možnost lovu zvěře černé, a to buď na osamělém lovu, nebo si lze rezervovat i lov 

společný. Na ten musí být skupina minimálně šesti lovců, zvlášť se účtuje organizace lovu a 

poplatek za odstřel. Pokud host během lovu zvěř postřelí, platí pokutu ve výši šedesáti eur, 

pokud během lovu zvěř neuvidí, polovina ceny se vrací. 

Dále je možné si zde zaplatit společný hon na bažanty. Opět je zde jasně daná doba 

lovu, od 16. 10. do 31. 1. Hony se konají pro skupinu minimálně sedmi střelců, z nich každý 

dostane svého nabíječe, obvykle z řad zaměstnanců lesního závodu. Lovci zaplatí za 

organizaci honu a poté ještě za samotné ulovené bažanty, kus za třicet euro178. 

 

 

5.4.1 Bažantí hon 30. 10. 2015 a 31. 10. 2015 

 

 Tento poplatkový lov byl pořádán pro lovecké hosty z Nizozemí a konal se ve dvou 

dnech. Zaměstnanci podniku Lesy České republiky, vlastnící zbrojní průkaz skupiny C, 

převážně z řad hajných a vedoucích polesí, měli za úkol hostům počítat zásahy, nabíjet, nosit 

a po honu vyčistit zbraně. Funkci honců plnili převážně lesní dělníci a bývalí zaměstnanci 

podniku Lesy České republiky. Personál s lovecky upotřebitelnými psy měl funkci psovodů. 

Každý host měl k dispozici dva nabíječe. 

                                                           
178 Lesní závod Konopiště. Všeobecné podmínky a ceny poplatkových lovů [online]. Lesy České 
republiky, s. p., ©2017. 
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 Při slavnostním zahájení honu byli na nástupu lovečtí hosté, nabíječi, trubači a ředitel 

lesního závodu Konopiště. Lovečtí hosté stáli v řadě po levé ruce ředitele lesního závodu, po 

jeho pravé ruce, na místě honců, byl seřazen lovecký personál a naproti němu stáli trubači. 

Honci tou dobou již byli na cestě k první leči. Správná nástupní formace zde tedy částečně 

dodržena byla, podle zvyklostí by se však na slavnostním zahájení měli být přítomni všichni 

účastníci společného lovu, tedy včetně honců. Nástup byl zahájen troubením pozdravu 

„Všeobecné vítání”, kterého se zhostili dva ze zaměstnanců lesního závodu. Všichni přítomní 

při troubení smekli pokrývky hlavy. Poté si vzal slovo ředitel lesního závodu, v anglickém 

jazyce přivítal hosty, oznámil lovenou zvěř, seznámil je s plánovaným průběhem honu, popřál 

příjemný lovecký zážitek. Nezdůraznil zásady střelby na mysliveckou vzdálenost, což zřejmě 

způsobilo častou střelbu na příliš blízko nebo naopak daleko letící zvěř. Proslov zakončil 

pozdravem „Lovu zdar!” a hosté i personál sborově odpověděli „Zdar!” Následovalo troubení 

fanfáry „Počátek honu”, po ní si všichni účastníci nasadili pokrývky hlavy. 

 Lovečtí hosté si losem určili svá stanoviště a dostali přidělené nabíječe. Mezitím honci 

nahnali bažantí zvěř z okolních políček a drobných lesíků do kukuřičného pole, které bylo 

první lečí a na jehož jedné straně stáli na svých stanovištích lovečtí hosté. Honci v rojnici 

postupně procházeli lečí až k řadě střelců. V leči bylo zhruba tisíc bažantů, ulovené kusy se 

sčítaly až na výřadu, výlož se po ukončení lečí nedělala. 

 Na další leč se přejelo automobily a mikrobusem, a na její zahájení se čekalo zhruba 

půl hodiny, než se honci přemístili. Leč se opět konala u kukuřičného pole a probíhala 

stejným způsobem jako leč první. Leče byly řízeny povely troubenými na borlici, jedním 

zatroubením byl ohlašován začátek leče, dvě zatroubení znamenaly začátek střelby ven z leče, 

trojím zatroubením se leč ukončila. 

 Po této leči následovala přestávka, hosté byli převezeni na oběd do místní restaurace, 

pro personál bylo zajištěno občerstvení. 

 Třetí a čtvrtá leč se konaly v tzv. Ďáblově rokli, na jejichž okrajích, kde je terén 

rovinatý, se nacházejí kukuřičná pole. Z polí honci vyháněli bažanty směrem k rokli. Pravá 

strana rokle tvořila třetí leč, kterou procházela jedna skupina honců. Po jejím ukončení se 

zůstali poblíž střelců, kteří svá stanoviště nezměnili a pomáhali při snášení ulovené zvěře. 

Střelci se pouze otočili čelem vzad, po zatroubení začala čtvrtá leč, při které druhá polovina 

honců procházela levou částí pole a rokle. 

 Účastníci honu se poté přemístili k automobilům a podle počtu ulovené zvěře se 

rozhodlo o ukončení honu pro tento den. Nabíječi vyčistili zbraně střelců, sečetly se zásahy a 
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vystřílené patrony a připravil se výřad. Celkem bylo za tento den uloveno 767 kusů pernaté 

zvěře, které byly svázány do párů a hřbetní stranou k zemi uloženy na výřad. 

 Výřadu se účastnili hosté, kteří stáli u hlav zvěře, a nabíječi s honci u klínů (ocasů) 

zvěře. Trubači troubí „Konec honu” a všichni účastníci, opět kromě samotných trubačů 

smekli. Závěrečné řeči se ujal technický pracovník myslivosti lesního závodu, nejprve v 

angličtině poděkoval hostům a oznámil jim počet ulovené zvěře. To samé pak zopakoval v 

češtině personálu. Poté se s hosty jménem lesního závodu rozloučil. Personálu poděkoval za 

dobře odvedenou práci a do zbytku lovecké sezóny popřál „Lovu zdar!”, následovala sborová 

odpověď „Zdar!”. Trubači zatroubili hlahol „Halali” a začala se rozdělovat ulovená zvěř. 

Hostům zvěřina nenáleží, mají ale možnost jí odkoupit, o to však zájem neměli. Každý člen 

personálu dostal po dvou kusech zvěře. Tím byl hon pro tento den zakončen. 

  

 Hon v dalším dni byl pořádán opět pro stejnou skupinu hostů a probíhal obdobným 

způsobem, ať již z hlediska organizace, nebo z hlediska dodržených zvyklostí. Nástup se 

konal na stejném místě jako předchozí den, nástupní formace byla také shodná. Troubení 

loveckých signálů, pozdravů a hlaholů bylo precizní svou kvalitou i volbou pořadí fanfár.  

Ředitel lesního závodu přivítal hosty, oznámil lovenou zvěř, plánované leče a 

upozornil na bezpečnost při střelbě. Nakonec všem popřál „Lovu zdar!” a následovala 

sborová odpověď „Lovu zdar!”. Poté trubači zatroubili „Počátek honu”.  

 První leč se konala na stejném poli, ale o kus dál než v předchozím dni. Probíhala 

standartním postupem, střelci stáli s nabíječi na stanovištích podél leče a honci po zatroubení 

signálu pro zahájení začali procházet lečí. Ulovenou zvěř přinášeli lovečtí psi. 

 Při druhé leči stáli střelci na louce podél dubové aleje, za kterou se nachází kukuřičné 

pole, a z něj honci vyháněli bažanty. Nabíječi po každé leči sesbírali prázdné nábojnice. 

 Následovala přestávka na oběd, hosté byli převezeni do restaurace a personál měl oběd 

zajištěn u lovecké chatky, kde se zároveň začal připravovat výřad. 

 Během třetí leče byla střelecká stanoviště podél potoka pod strání, která byla porostlá 

jehličnatým lesem. Na vrcholu svahu hnali honci zvěř z polí směrem k okraji. Zvěř zde 

vzlétala směrem ke střelcům. 

 Po této leči se střelci rozhodli hon ukončit, protože byli vyčerpáni z prohlídky Prahy v 

předchozím dni. Tento den bylo na výřadu celkem 697 kusů pernaté zvěře. 

Výřad zahájili trubači fanfárou „Konec honu” a přítomní smekli. Obestoupení výřadu se od 

předchozího dne lišilo jen tím, že v jeho čele stál ředitel lesního závodu. Oznámil výsledek 

honu nejprve v angličtině hostům, poté v češtině personálu a zároveň poděkoval za dobře 
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odvedenou práci. Hostům pak poděkoval za bezpečnou střelbu a všem popřál „Lovu zdar!”. 

Trubači zatroubili „Halali”, účastníci si nasadili klobouky a začalo rozdělování ulovené zvěře. 

Střelci o zvěřinu opět neměli zájem a lovecký personál dostal po dvou kusech zvěře pro 

každého. Hon byl tímto definitivně zakončen.  

Zajímavým momentem při výřadech v obou dnech byla chvíle, kdy ihned po 

proslovech ředitele lesního závodu a technika myslivosti vedoucí skupiny zahraničních hostů 

zamířil k vedoucímu honců za účelem hon zaplatit. Procházel podél ohraničení výřadu, přímo 

v čele výřadu se pak setkal s vedoucím honců a předal mu peníze. Obvykle hosté za hon 

zaplatí až po jeho definitivním ukončení, tento však nepočkal ani na provolání pozdravu 

„Lovu zdar!” a zatroubení signálu pro konec honu. Jeho jednání se setkalo s nepochopením, a 

také mírným posměchem loveckého personálu, neboť působilo poměrně neuctivě zejména 

vůči organizátorům honu. 

Společné lovy prováděné tímto způsobem navazují na historickou tradici bažantích 

honů na Konopišti, pro myslivce z řad loveckého personálu byly však zřejmě za hranou 

myslivecké etiky. Byla jsem svědkem několika debat po ukončení lečí, kdy myslivci 

kritizovali nemyslivecké způsoby střelby, například střelbu na blízko letící zvěř, nebo naopak, 

střelbu na velkou vzdálenost, která zvěř pouze poraní. Zvěř z leče často nevylétala postupně, 

ale v hejnech po desítkách i stovkách kusů. Mnohdy tak nebylo možné zasáhnout pouze jeden 

kus a poraněno bylo i mnoho dalších. Z důvodu nedostatku času nebyly dohledávány, o čemž 

svědčily pozůstatky uhynulé zvěře v okolí lečí. I to bylo předmětem debat mezi myslivci. 

Péče o zvěř je zde soustředěna do období společných lovů, ve zbytku roku se většina uměle 

odchovaných bažantů pohybuje volně po honitbě, kde jsou odkázáni především sami na sebe 

a jen zřídka se rozmnožují. 

 

5.5 Honební společenstvo Velký Bor - Obora 

 

Honitbu Velký Bor - Obora v okrese Prachatice vlastní honební společenstvo, které jí 

nepronajímá mysliveckému spolku, nýbrž soukromé osobě, kterou je pan Václav Hájek. 

Honitba Velký Bor - Obora se nachází v katastru obcí Netolice a Strunkovice nad Blanicí a 

patří do ní vsi Velký Bor, Malý Bor a osada Obora. Povolenky k lovu si zde platí přibližně 

dvacet myslivců. Funkci mysliveckého hospodáře zde zastává pan Vojtěch Muška.  
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5.5.1 Naháňka na černou zvěř 19. 12. 2015 

 

Sraz účastníků před zahájením naháňky a jejich registrace proběhl v sále bývalé školy 

v obci Velký Bor. Zde byla pro účastníky přichystána snídaně. Zhruba za hodinu poté se 

všichni přemístili na prostranství před kulturním domem, kde proběhlo zahájení. Pro konání 

tohoto nástupu i nástupu kolem výřadu bylo vybráno klidné, travnaté prostranství na okraji 

vsi, a průběh proto nebyl narušován hlukem z komunikací. 

Nástup zahájil trubač troubením návěstí „Svolávání všech” a následoval pozdrav 

„Všeobecné vítání”, všichni přítomní smekli klobouky. Vedením naháňky byl hospodářem 

pověřen jeden z místních povolenkářů. Po jeho pravé ruce stáli nastoupeni střelci, po levé 

ruce honci a naproti trubač. V nástupní formaci při zahájení podle předepsaného způsobu by 

pozice střelců a honců měla být opačná, tedy vůči vedoucímu naháňky střelci vlevo a honci 

vpravo. Vedoucí naháňky přítomné přivítal, oznámil, že myslivecký hospodář se této naháňky 

účastnit nebude. Připomněl bezpečnost při střelbě a nabídl střelcům k zapůjčení připravené 

reflexní pásky na klobouk. Oznámil lovenou zvěř a upozornil, že v případě ulovení dospělého 

kusu prasete divokého bude střelec povinen zvěřinu odkoupit za částku padesáti korun za 

kilogram váhy. Seznámil přítomné s pořadím a průběhem lečí, představil vedoucího honců, 

rozdělil střelce na skupiny a popsal jim cestu ke stanovištím kolem první leče. Svou řeč 

zakončil pozdravem „Lovu zdar!”, na nějž následovala sborová odpověď „Zdar!”. Poté trubač 

zatroubil pozdrav „Lovu zdar!” a signál „Počátek honu”. 

 První leč byla velmi rozlehlá a nepravidelného tvaru. Skupiny střelců jí obestoupili ze 

všech stran podle pokynů závodčích. Honci leč tzv. „hoblovali”, tedy prošli na její konec a 

zas zpět. Leč trvala zhruba tři hodiny a uloveno bylo jedno divoké prase a jedna liška.  

Po ukončení leče se konala výlož spojená s předáním úlomků. Úspěšní střelci stáli 

podle zvyklostí u hlav zvěře, za jejich zády v řadě ostatní střelci spolu s honci. Vedoucí 

naháňky, stojící u zadních běhů ulovených kusů, nejprve poblahopřál střelci k ulovení lišky, 

potřásl mu pravicí a úlomek předal levou rukou na mysliveckém klobouku a popřál „Lovu 

zdar!”. Poté zvedl úlomek ležící na vstřelové ráně uloveného prasete, poblahopřál druhému 

střelci a úlomek mu předal, opět na mysliveckém klobouku. Na ukončení výlože trubač 

zatroubil pozdrav „Lovu zdar” a střelci si navzájem potřásli pravicí. Vedoucí naháňky ještě 

udělil pokyny pro obestoupení druhé leče. 

Druhá leč probíhala obdobným způsobem jako leč první. Jeden z jejích okrajů tvořila 

asfaltová komunikace a závodčí zde zpomalovali provoz. Honci prošli lečí dvakrát a ulovena 

byla tři divoká prasata. Po této leči se již výlož nekonala a zvěřina byla převezena na výřad. 
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Třetí leč se konala ve farním lesíku, který byl ze všech stran obestoupen. Tentokrát 

honci prošli lečí pouze jednou, jejich postup znesnadňoval obtížný terén. Z leče byla vyhnána 

liška, která také byla ulovena a převezena na výřad. 

Účastníci se poté sešli opět v bývalé škole, kde byla přichystána večeře. Výřad proběhl 

již téměř za tmy, z toho důvodu byl na rozích ohraničení výřadu zapálen oheň. Nástupní 

formace u výřadu byla provedena předepsaným způsobem. 

Na zahájení trubač zatroubil signál „Konec honu”, vedoucí naháňky oznámil počet 

ulovené zvěře a vyzval úspěšné střelce k převzetí úlomků. Za ulovené kusy, které již byly na 

výloži po první leči, úlomky předávány nebyly. Všichni střelci vstoupili do výřadu určeným 

místem a postavili se dle zvyklostí k hlavám ulovené zvěře. Třem z nich vedoucí naháňky 

poblahopřál k úlovku, potřásl pravicí, popřál „Lovu zdar!”, připravené úlomky lehce namočil 

v barvě ze vstřelové rány a předal levou rukou na mysliveckém klobouku. Čtvrtým úspěšným 

střelcem byl sám vedoucí naháňky, kterému úlomek předal jeden z členů spolku. Poté si 

úspěšní střelci navzájem potřásli pravicemi a opět určeným místem opustili výřad. Vedoucí 

naháňky zhodnotil proběhlý společný lov jako úspěšný, účastníky pozval na následující 

naháňku a na poslední leč. Na závěr popřál „Lovu zdar!”, přítomní sborově odpověděli 

„Zdar!” a trubač zatroubil „Halali”. V porovnáním s ostatními společnými lovy, kterých se 

trubači účastnili, ovládal místní trubač až neobvykle vysoký počet loveckých návěstí, 

pozdravů a signálů. Jeho zásluhou měla naháňka již od samého zahájení slavnostní atmosféru. 

Téměř všechny myslivecké zvyklosti, dodržené při této naháňce, byly provedeny 

správně. Z mého pohledu to bylo především zásluhou vedoucího naháňky, který byl dobře 

obeznámen s průběhem zmiňovaných zvyklostí. Důraz, který byl z jeho strany kladen na 

provedení zvyklostí a úvodní řeč, ve níž jasně stanovil zásady a podmínky tohoto lovu a 

sankce při jejich porušení, měly zřejmě za následek, že nedošlo k nemysliveckému jednání ze 

strany účastníků a celá naháňka měla hladký průběh. 

 

 

5.6 Myslivecký spolek Stachy 

 

Myslivecký spolek Stachy, nacházející se v okrese Prachatice, si pronajímá honitbu od 

honebního společenstva Stachy. Statutárním orgánem spolku je výbor, který tvoří předseda 

spolku Milan Voldřich a místopředseda Josef Štěpánek. Nejvyšším orgánem spolku je členská 

schůze. Podle stanov je hlavní činností spolku výkon práva myslivosti na honebních 

pozemcích, které byly uznány rozhodnutím orgánu státní správy za honitbu. Dalšími 
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aktivitami spolku jsou zlepšování životního prostředí, propagace myslivosti a ochrany krajiny, 

odchov a vypouštění zvěře, zajišťování odpovídající odborné úrovně svých členů a další. 

Mezi povinnosti členů spolku patří včas hradit stanovené poplatky, účastnit se členských 

schůzí, plnit jejich rozhodnutí a pokyny výboru a zdržet se jednání, které by poškozovalo 

zájmy spolku. Při neplnění členských povinností členům hrozí výtka, dočasné omezení lovu 

zvěře nebo jiných členských výhod, případně i vyloučení ze spolku179. 

 

5.6.1 Naháňka na spárkatou zvěř 28. 12. 2015 

 

Setkání účastníků proběhlo na místě zahájení společného lovu, kterým byla horská 

pastvina poblíž obce Stachy. Zde proběhla také registrace a zaplacení poplatků. Naháňky se 

neúčastnil žádný trubač. Mezi střelci měli největší zastoupení hosté, kteří byli pozvání členy 

spolku. 

Seřazení účastníků při zahájení naháňky neproběhlo podle předepsaných zvyklostí, 

nástupní formace byla pravděpodobně přizpůsobena absenci trubače. Nástup zahájil 

myslivecký hospodář, stojící v čele nástupu společně se dvěma závodčími, z nichž jeden je 

zároveň předsedou spolku. Po levé ruce měli nastoupené honce a psovody a naproti byli ve 

dvojřadu střelci. Všichni přítomní smekli pokrývky hlavy. Hospodář zahájil svou řeč 

přivítáním účastníků, následně nabádal k bezpečné střelbě, zejména z důvodu přítomnosti 

turistů v honitbě. Oznámil, že se bude lovit zvěř jelení a zvěř černá kromě bachyní. Popřál 

všem hodně mysliveckých a loveckých zážitků a svou řeč zakončil pozdravem „Lovu zdar!”, 

na který následovala sborová odpověď „Zdar!”. Všichni zúčastnění si nasadily pokrývky 

hlavy. Pak ještě hospodář oznámil počet lečí, signály, kterými budou leče řízeny, a představil 

oba závodčí. 

Střelci se rozdělili na starší a mladší myslivce. Starší myslivci šli od nástupu jen 

kousek pěšky, mladší střelce závodčí odvezl automobilem s přívěsným vozíkem, a postupně 

je vysazoval na stanovištích podél leče. Po zaujetí pozic dal každý střelec znamení střelci na 

sousedním stanoviště a navzájem se tak ujistili, že o sobě vědí. Když byla leč obestoupena, 

hospodář zvolal „Hotovo” a signál byl postupně předáván řadou střelců, až se dostal zpět k 

hospodáři. Troubení signálu na povelku by přes hustý les a z důvodu velké vzdálenosti 

nemuselo být slyšet na všech střeleckých stanovištích. Leč byla rozlehlá, tvořená převážně 

smrkovým porostem. Honcům postup trval přes dvě hodiny. V této leči nebyla ulovena žádná 

                                                           
179 Stanovy mysliveckého spolku Stachy. Veřejný rejstřík a sbírka listin [online]. Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky, 2015. 
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zvěř. Po řadě střelců se tentokrát poslal signál „Konec!”, leč tím byla ukončena a střelci vybili 

své zbraně. 

 Střelec na nejvzdálenější pozici se poté vydal zpět a cestou postupně vyzvedával 

ostatní střelce. Honci terén znali dobře a vydali se přímo k místu konání přestávky. Zde se 

všichni účastníci sešli u nachystaného občerstvení. 

Na druhou leč byli starší střelci převezeni autem, honci zatím čekali na místě 

přestávky, až bude leč obestoupena. Ostatní střelci se pěšky vydali do příkré a kamenité stráně 

ke svým pozicím. Leč byla uzavřena opět zvoláním „Hotovo!” šířeným po řadě střelců. Honci 

se mezitím přesunuli k okraji leče a vytvořili rojnici. Při postupu narazili na několik tlup 

divokých prasat a šest kusů bylo uloveno. Výlož se nekonala, zvěřina byla naložena na vlek za 

automobilem.  

Jako třetí leč byla proháněna část lesa při okraji horských pastvin. Část střelců byla 

rozestavena na okraji pastviny, druhá část stála v lese. Honci zde vyhnali pouze lišku, která 

byla ulovena. 

Po ukončení leče se všichni postupně přesunuli na pastvinu, kde se ráno konalo 

zahájení, a kde byl také připravován výřad. Na výřadu bylo celkem šest kusů prasete 

divokého a jedna liška. Výřad byl obestoupen v souladu se zvyklostmi. V jeho čele, na 

„hřbetních stranách” stál myslivecký hospodář s oběma závodčími, po jeho pravé ruce v řadě 

honci, po levé ruce střelci. Hospodář nejprve vyzval úspěšné střelce k předání úlomků. 

Určeným místem vstoupili do výřadu a postavili se ke hřbetům svých úlovků, měli však stát u 

jejich hlav. Liška byla ulovena myslivcem, který také ulovil jedno z divokých prasat, nestál u 

ní proto žádný střelec. Myslivecký hospodář pak přistoupil ke každému z nich, poblahopřál k 

úspěšnému lovu a na myslivecké čepici předal střelcům úlomky, kteří je připevnili na pravé 

strany svých mysliveckých klobouků a čepic. Předání tedy proběhlo v souladu se zvyklostmi. 

Poté hospodář zhodnotil naháňku, poděkoval účastníkům za kázeň, pozval přítomné na 

poslední leč, a svou řeč zakončil pozdravem, „Lovu zdar!”, po němž následovala obvyklá 

sborová odpověď „Zdar!” 

 Poslední leč spojená s mysliveckým soudem, se konala ve výčepu hostince v obci 

Stachy. Místo pro konání mysliveckého soudu nebylo zvoleno příliš vhodně, jeho průběh 

komplikoval nedostatek prostoru. V čele soudu zasedali ve funkcích soudce, žalobce a 

obhájce dva členové spolku a jeden z hostů, člen sousedního mysliveckého spolku. Soud měl 

jednoduchý průběh a humorný charakter, byl však poměrně přísný. Žalobce postupně 

předvolával všechny účastníky a probírané situace často přeháněl. Prvním z předvolaných byl 

střelec lišky a jednoho z prasat, který byl vyhlášen králem honu. Několik dalších provinilců 
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při střelbě minulo zvěř, případně nestříleli, i když měli téměř jistý přesný zásah. Ostatní 

přítomní byli předvoláni za rozličné drobné přestupky, například za chybné použití 

myslivecké mluvy nebo za telefonování během obestupování leče. Před soudem pak měli 

možnost obhájit se a své jednání vysvětlit, následně byli odsouzeni k zaplacení nevelké 

pokuty, po němž následoval přípitek levou rukou.  

Na tuto naháňku, která je zde posledním společným lovem v mysliveckém roce, se 

pravidelně sjíždí stejná skupina přátel zdejších členů. Hlavním potrestáním hříšníků je 

zostuzení se před mysliveckými přáteli, kteří posměchem a humornými narážkami na jejich 

účet nešetří. Myslivci, kteří se při této naháňce žádného prohřešku nedopustili, byli odsouzeni 

za prohřešky z let minulých, neboť podle soudu „jednou potrestat nestačí”. Tyto připomínky 

mezi přihlížejícími vyvolaly diskuze o dalších prohřešcích z této doby. V průběhu si 

účastníci, zejména členové soudu, všímali drobných prohřešků ostatních myslivců a hlásili je 

žalobci, který si je zapisoval. Zřejmě z toho důvodu dbali účastníci na příkladné chování a 

mysliveckou mluvu. V průběhu naháňky například jeden z myslivců v nepozornosti zavěsil 

zbraň na pravé rameno. Když si všiml, že je pozorován dvěma opodál stojícími myslivci, 

posteskl si, že „to u soudu zas schytá“. 

 

5.7 Myslivecký spolek “Vysoká” Nahořany 

 

Honitba Nahořany se nachází poblíž stejnojmenné vsi, ležící u města Volyně v okresu 

Strakonice. Myslivecký spolek vznikl v roce 1992 za účelem výkonu práva myslivosti v 

pronajaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu, a s 

podmínkami nájemní smlouvy180. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, statutárním 

orgánem je pak výbor, za který jednají předseda spolku Milan Vaněček a jednatel Josef 

Lávička. Základním dokumentem jsou stanovy spolku, v platnosti od 9. října 2015. Uvádějí, 

že kromě společného výkonu práva myslivosti spolek pečuje o zvelebování myslivosti, a to 

především působením na soustavný růst odborné úrovně svých členů, seznamováním mládeže 

s myslivostí, provádí praktickou část přípravy uchazečů o lovecký lístek, podporuje 

sokolnictví, stará se o výcvik a použití lovecky upotřebitelných psů, pečuje o bezpečnost při 

zacházení s loveckými zbraněmi, propaguje myslivost a ochranu přírody a jiné. Mezi 

povinnosti členů spolku patří aktivně přispívat k rozvoji myslivosti, platit členské příspěvky, 

svým jednáním a chováním dbát i mimo spolek na dobrou pověst spolku a hájit jeho zájmy, 

                                                           
180 Úplný výpis ze spolkového rejstříku: Myslivecký spolek "Vysoká" Nahořany. Veřejný rejstřík a 
sbírka listin [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2015. 
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plnit rozhodnutí členské schůze, výboru, revizní komise a další uložené úkoly a případné 

škody způsobené vlastním zaviněním spolku nahradit. Členovi, který své povinnosti neplní, 

může výbor udělit výtku, dočasné omezení lovu, či snížení nebo zrušení podílu na 

hospodaření spolku. Pokud dojde k opětovnému prohřešku, člen může být vyloučen ze 

spolku. Členská schůze, jako nejvyšší orgán spolku, rozhoduje o přijetí či vyloučení člena, 

volí předsedu, místopředsedu a další členy výboru, v případě neplnění povinností je může i 

odvolat. Dále schvaluje plány hospodaření spolku a další. Revizní komise spolku je 

kontrolním orgánem spolku, který kontroluje činnost a hospodaření spolku, zjišťuje závady a 

návrhy na jejich odstranění předkládá členské schůzi181. 

 

5.7.1 Bažantí hon 7. 11. 2015 

 

V této honitbě jsou velmi nízké stavy jak zvěře spárkaté, tak pernaté. Jedinou 

možností, jak uspořádat společné lovy, je umělý odchov bažantů. Dvakrát ročně se zde konají 

společné poplatkové lovy na bažanty, které spolku financují část jeho aktivit. Jednou ročně se 

bažantí hon pořádá i pro členy a jejich přátele z řad myslivců. To byl také případ tohoto 

společného lovu. 

 Sraz účastníků honu se konal ráno v malé myslivecké klubovně ve vsi Krušlov, kde 

bylo připraveno občerstvení, proběhla kontrola dokladů a registrace. Poté se účastníci pěšky 

přesunuli na místo zahájení honu. Nástupní formace při zahájení honu nebyla dle 

předepsaných pravidel. V čele nástupu stál předseda spolku a myslivecký hospodář, naproti 

němu střelci, napravo trubači, na levé straně honci, kteří byli pouze dva. Trubači, z nichž 

jedním byl myslivecký hospodář, na zahájení zatroubili signál „Počátek honu”, všichni 

přítomní smekli pokrývky hlavy. Hospodář si pak vzal slovo, přivítal zejména hosty, honce a 

lovecké psy. Oznámil lovenou zvěř, kterou byl bažant obecný, zvěř myslivosti škodící, 

případně zvěř černá. Seznámil přítomné s počtem a pořadím lečí, s používanými signály pro 

zahájení a konec leče, upozornil na bezpečnosti při střelbě a na dodržování myslivecké 

vzdálenosti při střelbě. Pravděpodobně z důvodu nízkého počtu honců, kteří pro svou činnost 

navíc nepotřebovali tolik pokynů, mluvil hospodář zejména ke střelcům. Na závěr popřál 

přítomným „Lovu zdar!”, následovala sborová odpověď „Zdar!”. Myslivecký hospodář spolu 

s trubačem zatroubili pozdrav „Lovu zdar!”, účastníci si nasadili pokrývky hlavy a střelci se 

rozdělili do dvou skupin, tzv. křídel, každé z nich mělo obestoupit jednu stranu leče.  

                                                           
181 Stanovy mysliveckého spolku "Vysoká" Nahořany. Veřejný rejstřík a sbírka listin [online]. 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2015. 
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Všechny leče měly kruhový tvar. Při jejich okrajích byli rozestaveni střelci a uvnitř 

byli přichystané bažantí voliéry, otevřené již od ranních hodin, z nichž mohli bažanti odlétat.  

Na první leč se šlo pěšky. Závodčí každého křídla určil pozice střelcům, seznámil je se 

směrem prohánění leče a s místy, kam je možné bezpečně střílet, a kde bude stát vedlejší 

střelec. Celá leč byla obestoupena, když se dva závodčí na konci obou křídel sešli. Poté 

hospodář zatroubil jednoduchým tónem začátek 

leče. Honci prošli lečí a z voliér vyhnali poslední bažanty. Po ukončení každé leče se v okolí s 

pomocí loveckých psů dohledávaly raněné a zalétnuté kusy, každá dohledávka trvala zhruba 

jednu hodinu. 

Druhá leč probíhala stejným způsobem. Všechny leče byly ukončovány zatroubením 

signálu povelkou, ulovená zvěř se sesbírala a předala na výlož, která sloužila pouze k evidenci 

ulovených kusů. Účastníci se poté sešli na určeném místě, kde se konala přestávka na 

občerstvení. Hospodář obešel střelce a u každého z nich si zapsal počet ulovených kusů, počet 

postřelené zvěře a směr jejího letu nebo místa přistání. Ulovená zvěř se naložila na korbu 

auta. 

Hospodář následně obeznámil účastníky s průběhem třetí leče a znovu rozdělil střelce 

na křídla. Probíhala opět stejným způsobem jako leče předchozí. 

Po dohledání veškeré postřelené zvěře se účastníci přemístili na místo určené pro 

výřad, kde byli v řadách vyloženi nejprve bažantí kohouti, pod nimi bažantí slepice, každý 

desátý kus byl povytažen z řady. Výřad byl ohraničen do tvaru obdélníku, ve dvou rozích byli 

zapáleny ohně. Kolem výřadu byli účastníci honu rozestavěni dle předepsaných zvyklostí. U 

hřbetů zvěře stál myslivecký hospodář společně s předsedou spolku a trubačem, po jejich levé 

ruce honci, po pravé střelci. Všichni přítomní, kromě hospodáře a trubače, smekli pokrývky 

hlavy. Hospodář nejprve oznámil, že na honu bylo uloveno celkem 92 kusů pernaté zvěře. 

Poté poděkoval za účast a hladký průběh honu. Trubač zatroubil „Konec honu” a účastníci si 

znovu nasadili pokrývky hlavy. Hospodář pak pozval přítomné na poslední leč spojenou 

s mysliveckým soudem a plesem, a na následující naháňku. Následně vyzval dva členy, aby 

se ujali vydávání zvěře. Vstoupili do ohraničení výřadu určeným místem, každý střelecký host 

dostal po jednom kohoutovi, členům a psovodům byly rozděleny bažantí slepice. Zbylá zvěř 

byla předána do tomboly, která se konala večer v rámci mysliveckého plesu. Hospodář poté 

provolal pozdrav „Lovu zdar!”, odpovědí mu bylo sborové „Zdar!”. Přítomní si nasadili 

pokrývky hlavy a společně zamířili do místního kulturního domu, kde byla připravena večeře. 

 Součástí poslední leče byl myslivecký soud, který měl opět humorný charakter. Na 

jeho zahájení trubač zatroubil nepříliš povedenou fanfáru. Za soudním stolem zasedl 
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myslivecký hospodář v roli soudce, ve funkci žalobce předseda spolku a jeden z členů spolku 

jako obhájce. Nejprve byl na řadě přípitek levou rukou k příležitosti narození trubačova 

potomka. Poté hospodář vyhlásil krále honu, který ulovil nejvíce bažantů, všichni členové 

soudu mu poblahopřáli a poděkovali za obohacení výřadu. Král honu pak soudu zaplatil 

vyměřený poplatek a požádal jednoho z přihlížejících myslivců, aby ho zastoupil při přípitku. 

Myslivec v roli obhájce porušil mysliveckou zvyklost, jelikož skleničku držel v pravé ruce, 

zůstalo to však bez povšimnutí. Následoval potlesk pro krále honu a soud poté přistoupil k 

trestání hříšníků. Jako jedni z prvních byli souzeni dva myslivci, jeden člen a jeden host. Byli 

žalobcem obviněni, že po druhé leči, avšak ještě před ohlášením jejího konce, předčasně 

opustili svá střelecká stanoviště, zamířili na místo konání svačiny a cestou přibírali další 

střelce. Slovo si vzal obhájce a hájil hříšníky poukázáním na obtížný terén, který mohl 

znesnadnit provinilcům návrat z leče, a aby nezaostávali za ostatními, vyrazili společně dříve. 

I přes obhajobu byli odsouzeni k zaplacení pokuty, po kterém následoval přípitek, obhájce 

opět připíjel pravou rukou. Tentokrát už však byl upozorněn jedním z přihlížejících myslivců 

a následně se za to sám odsoudil k zaplacení peněžitého trestu. Další účastníci naháňky byli 

souzeni za různé, zejména střelecké prohřešky, například za střelbu na bažanta letícího příliš 

nízko nebo vysoko, za nevhodně umístěný zásah, za nepřipravenost při zahájení leče. Všichni 

byli odsouzeni k zaplacení peněžitých pokut v různé výši a rozsudek byl zakončen společným 

přípitkem soudu a provinilce. Dva ze členů soudu, předseda a hospodář, během rozsudků, a 

také v průběhu celého honu, často používali vulgární výrazy. Při soudu tento prohřešek u 

ostatních účastníků však trestali. 

 Po skončení soudu se sál začal připravovat na nadcházející myslivecký ples. Každý 

člen spolku měl při mysliveckém plesu svůj úkol, někdo prodával lístky do tomboly, někdo 

vydával ceny, někdo zas vybíral vstupné. V deset hodin večer se začala vydávat tombola a o 

půlnoci se vyhlašovala hlavní cena, kterou bylo jedno z ulovených divokých prasat. 

 Z mého pohledu bylo účelem tohoto soudu především to, aby své prohřešky dotyční 

zdůvodnili a tím se sami zesměšnili. Mnoho účastníků bylo odsouzeno bezdůvodně, smysl 

tedy spočíval zejména v zaplacení „pokuty” do společné kasy spolku. 
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6. Závěr 
 

V teoretické části jsem na základě studia literatury a dalších pramenů shrnula 

zvyklosti a obyčeje, tak jak jsou chápány pod pojmem „myslivecké tradice”. Některé z nich 

jsou uzákoněny nebo stanoveny mysliveckým morálním kodexem, takzvaným mysliveckým 

řádem. Prezentovala jsem jejich ideální podobu dle předepsaných způsobů. 

V analytické části práce jsem se věnovala vlastnímu výzkumu, který byl zaměřen na 

prozkoumání skutečné formy mysliveckých zvyklostí a obyčejů v praxi. 

Výzkum jsem provedla formou otevřeného zúčastněného pozorování v mysliveckých 

komunitách. Na jeho základě jsem srovnala myslivecká pravidla s praxí a snažila jsem se 

zjistit, zda se za dodržováním mysliveckých zvyklostí skrývá úcta k přírodě a ke zvěři, která 

je hlavní deklarovanou hodnotou myslivosti v normativních mysliveckých textech, a také jak 

případně chápat jejich nedodržování. Dále mě zajímalo, zda jejich správné dodržování podle 

stanovených pravidel působí naopak jako sociální kontrola ve vztahu myslivců k samotné 

myslivosti, a jaký má vliv na mysliveckou etiku. 

 Výzkumem jsem zjistila, že mezi nejčastěji dodržované zvyklosti společných lovů 

patří předávání úlomků, opatřování ulovené zvěře „posledním hryzem”, lovecké troubení, 

nástupní formace při zahájení a ukončení, tradice poslední leče a mysliveckého soudu. 

Společných lovů se myslivci účastní, pouze pokud jsou pozváni a vždy je používána 

myslivecká mluva. Střelci si obvykle své úlovky ošetřují sami, kromě případů poplatkových 

lovů, kdy se tohoto úkolu většinou zhostí lovecký personál. Při slavnostním zahájení 

společných lovů i při jejich ukončení účastníci vždy smekali klobouky a dodržován je také 

pozdrav „Lovu zdar!” se sborovou odpovědí „Zdar!” 

Průběh všech mysliveckých zvyklostí a ceremoniálů má přesně stanovená pravidla, 

kterým se věnuji v teoretické části, ovšem v praxi se v naprosté většině případů objevují spíše 

jejich pozměněné a zjednodušené verze. Často není dodržováno předepsané rozestavení 

účastníků při nástupech, správná forma troubení loveckých signálů, správné postavení 

úspěšných střelců u ulovené zvěře při předávání úlomků. Dále jsem pozorovala, že 

myslivecký soud je vždy provázen konzumací alkoholu, což je odbornou literaturou 

považováno za zcela nevhodné. 

 

Dle mého názoru však přesně stanovené postupy při vykonávání mysliveckých 

zvyklostí nemají na úctu myslivců ke zvěři zásadní vliv, důležitější je, že se samotné zvyklosti 

dodržují. Například to, zda kolem výřadu stojí u hlav zvěře střelci nebo organizátoři, nemá 
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samo o sobě podstatný význam. Na mysliveckou etiku působí především skutečnost, že 

nástup nad ulovenou zvěří proběhne. Pokud bychom si představili společný lov bez 

slavnostního zahájení a ukončení, bez předávání úlomků a „posledních hryzů”, bez 

mysliveckého pozdravu a mluvy, zkrátka bez alespoň některého, v teoretické části zmíněného 

projevu úcty, byl by pouhým shromážděním lovců za účelem ulovení zvěře. I když by 

proběhlo podle chovatelských pravidel a z důvodu udržení normovaných stavů zvěře, o úctě 

ke zvěři by však nemohla být řeč, neboť by nebyla nijak prokazována. 

V případě poplatkových lovů je situace poněkud komplikovaná. Na příkladu 

společného lovu pořádaném lesním závodem Konopiště, by se, dle úrovně provádění 

některých mysliveckých zvyklostí, na první pohled mohlo zdát, že na úctu ke zvěři je zde 

dbáno. Je třeba však přihlédnout  k tomu, že o živou zvěř je zde pečováno pouze za účelem 

pozdějšího hromadného odstřelu. Během dvoudenního společného lovu došlo k usmrcení více 

než tisíce kusů pernaté zvěře. Abychom mohli hovořit o výkonu práva myslivosti v souladu s 

mysliveckými mravy, měla by snaha o zachování mysliveckých zvyklostí jít ruku v ruce s 

šetrným přístupem ke zvěři živé i ulovené.  

 Opačným příkladem je honitba Velký Bor - Obora. Zvyklosti dodržené na zde 

popisovaném společném lovu měly téměř vždy předepsaný průběh, úcta ulovené zvěři byla 

mimo jiné vyjádřena konáním výlože, předáním úlomků a „posledními hryzy”. Místní 

myslivci však prokazují úctu i zvěři živé. Snaží se předcházet vzniku škod na zemědělských 

plodinách tím způsobem, že divoká prasata v období setí a před sklizněmi z dotčených ploch 

vyhánějí. Počet černé zvěře v této lokalitě přesahuje normované stavy, přesto však myslivci 

postupují tímto způsobem, než aby situaci řešili mnohdy jednodušším, nemysliveckým 

odstřelem bachyní s mláďaty. 

 Při společných lovech v rámci mysliveckých spolků nebo soukromých honiteb míra 

dodržování zvyklostí a jejich forma závisí především na organizátorech. Pokud sám 

myslivecký hospodář či vedoucí honu na provádění zvyklostí příliš nelpí a nejde ostatním 

příkladem, nikdo z účastníků sám iniciativu nepřevezme. Lze to pozorovat na dvou zde 

zmíněných příkladech. Při jedné z naháněk v honitbě Čisovice hospodář zřejmě zapomněl 

předat úlomky úspěšným střelcům, nikdo mu však tento zvyk nepřipomněl. Druhým 

příkladem je poplatková naháňka mysliveckého spolku Chlum Hluboš, kdy při výřadu 

hospodář dvakrát překročil jeho ohraničení, upozorněn na svou chybu však nebyl. V podobné 

situaci při zakončení bažantího honu v mysliveckém spolku Radětice - Stěžov byl dotyčný 

myslivec napomenut předsedou spolku, ještě než stačil ohraničení překročit. I přesto se 

nevyhnul lehce škodolibému posměchu přihlížejících myslivců. Lze tedy usuzovat, že se 
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zvykem nepřekračování linie výřadu alespoň někteří myslivci obeznámeni jsou. Jelikož při 

společných lovech v mysliveckém spolku Chlum Hluboš proběhlo z hlediska dodržování 

zvyklostí více nedbalostí, myslivci, kteří tuto chybu zaznamenali, zřejmě nebyli průběhem 

společného lovu dostatečně motivováni k tomu, aby vzniklou situaci komentovali. V obou 

těchto případech také hrál pravděpodobně svou roli respekt účastníků k mysliveckým 

hospodářům a vděčnost za možnost se společného lovu účastnit. 

 Zvyklostmi osamělých lovů jsem se v této práci podrobněji nezabývala. Členové a 

povolenkáři menších honiteb se těchto lovů účastní ve většině případů bez loveckého 

průvodce, nepodléhají tedy žádné kontrole. Záleží pak na myslivcích samotných a jejich 

vztahu k přírodě a úctě k lovené zvěři, jestli provedou stráž u padlého kusu nebo zda ulovené 

spárkaté zvěři věnují „poslední hryz”. 

 Z průběhu těchto společných lovů jsem vypozorovala, že dodržování jejich pravidel 

souvisí s podrobností úvodní řeči mysliveckého hospodáře nebo vedoucího honu. Pokud 

obsahuje pouze minimum informací o zásadách bezpečnosti při manipulací se zbraní, o druhu 

a velikosti lovené zvěře a organizaci lovu, nejsou účastníci příliš motivováni tato pravidla 

důkladně dodržovat. Příkladem je bažantí hon lesního závodu Konopiště, kde ve stručném 

proslovu ředitele chybělo upozornění na tzv. mysliveckou vzdálenost při střelbě, v tomto 

případě od deseti do čtyřiceti metrů, a docházelo pak k jejímu častému porušování. Opačným 

příkladem je honitba Velký Bor. Úvodní řeč při zahájení společného lovu byla velmi obsáhlá, 

vedoucí honu několikrát zdůrazňoval bezpečnostní pravidla, maximální povolenou váhu 

lovené zvěře a značnou část proslovu věnoval plánovanému průběhu všech lečí. Při tomto 

společném lovu nedošlo k žádnému porušení pravidel nebo k nemysliveckému jednání 

účastníků, lze se tedy domnívat, že svůj podíl na tom měla dobře připravená úvodní řeč. 

 Jako sociální kontrola při společných lovech by měly fungovat myslivecké soudy. Na 

zde uvedených příkladech jsem se snažila ukázat, že jejich původní smysl, tedy pokárání za 

prohřešky proti mysliveckému chování, se vytrácí a jeho hlavní účel spočívá v pobavení 

přítomných a vybrání drobného poplatku do kasy mysliveckého spolku. Větší vliv než 

myslivecké soudy má na mysliveckou etiku posměch a zostuzení se před kolektivem. 

Výzkum jsem prováděla pouze v rámci dvou krajů, výsledky proto nelze plošně 

generalizovat. Aby bylo možné se o výstupy zkoumání opřít, bylo by třeba výzkumu ve více 

mysliveckých komunitách po celé České republice. 
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