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Vážené dámy, vážení pánové,

letošní rok již po sedmé je uspořádána myslivecká konference, která je nejen odborným seminářem 

zaměřeným na problematiku myslivosti, ale současně je toto setkání, zejména myslivecké veřejnosti, 

významnou mysliveckou společenskou událostí v Moravskoslezském kraji. Dokladem významu této 

akce je každoročně narůstající zájem účastníků z řad myslivců, odborníků i zainteresované veřejnosti 

o aktuální dění v oboru myslivosti.

Ohlédneme-li se zpět, můžeme konstatovat, že v uplynulých šesti ročnících jsme se zabývali uceleně 

problematikou zvěře drobné a spárkaté dle jednotlivých druhů vyskytujících se v Moravskoslezském 

kraji, veterinární problematikou, rozšířením nepůvodních druhů živočichů a mnohými dalšími neméně 

důležitými tématy. Letošní ročník není tématicky sjednocen jak bývalo zvykem, nicméně jednotlivé 

příspěvky, které jsou zahrnuty v tomto sborníku referátů, obsahují aktuální informace o myslivecké 

činnosti nejen v Moravskoslezském kraji, ale všeobecně v rámci celé republiky.

Myslivost je považována za soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako 

součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků 

jako součásti českého národního kulturního dědictví. Je bezesporu, že myslivost a samotný výkon 

práva myslivosti prochází vývojem, v jehož důsledku dochází ke změnám v přístupech k jednotlivým 

činnostem mysliveckého hospodaření, které jsou ovlivněny zejména výzkumy na úseku myslivosti 

a poznatky z myslivecké praxe. Naší snahou je vždy reagovat na současné dění v oboru myslivosti 

a na mysliveckou konferenci přinášet příspěvky s aktuálními tématy. 

Letošní ročník myslivecké konference Moravskoslezský kraj poprvé uspořádal ve spolupráci 

s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Tato obecně prospěšná

společnost založená Českomoravskou mysliveckou jednotou, o. s., jejími okresními mysliveckými 

spolky, s působností na území Moravskoslezského kraje byla vytvořena zejména za účelem podpory 

rozvoje myslivosti, ochrany přírody a zajišťování osvěty  těchto složek životního prostředí. Nová 

spolupráce bude určitě přínosem jak pro organizační zajištění tak také pro obsahovou náplň naší 

konference a věříme, že bude pokračovat i v následujících letech. 

Nezbývá než si přát, aby i letošní ročník splnil Vaše očekávání a byl přínosem pro další mysliveckou 

činnost. Věříme, že zvuky mysliveckých fanfár Trubačské školy Josefa Selementa, které zazní 

na začátku i v průběhu konference, budou nejenom příjemným obohacením programu ale zároveň 

podtrhnou význam myslivosti  a mysliveckých tradic při našem setkání.

Myslivosti zdar!
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Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu  do Seznamu nemateriálních statků  

tradiční a lidové kultury České republiky 

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., Českomoravská myslivecká jednota, o. s.

A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU

1. Název statku tradiční a lidové kultury 

navrhovaného/navrhovaných k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové  

kultury České republiky (dále jen Seznam):    

“Myslivost“ – plánovité trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí, jako 

přirozená součást života na venkově

2. Periodicita projevu statku: 

Četnost výskytu v jednotlivých regionech České republiky, které nejsou totožné s krajským 

uspořádáním, se nevýznamně liší v závislosti na výskytu bydlišť myslivců, přičemž myslivost je aktivně 

provozována na celém území České republiky. Četnost výskytu v České republice je tak závislá na 

místě pobytu jednotlivých nositelů tohoto kulturního statku – tedy kvalifikovaných myslivců a na 

možnostech provozovat myslivost (na vnějších podmínkách – zda v daném regionu existuje vhodné 

prostředí pro zvěř, její chov a lov apod.)  V místě výskytu tohoto fenoménu jsou jeho nositeli aktivní 

myslivci se složenými mysliveckými zkouškami. Celorepublikově asi 90% myslivců tvoří muži a 10% 

ženy. 

Myslivců, členů Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen ČMMJ) – tedy nositelů této kulturní 

tradice - je v České republice více než 80 tisíc. Myslivost je celoroční záležitost, lze se s ní setkat 

zejména při nejrůznějších loveckých setkáních od září do konce roku, obvykle v místě mysliveckého 

sdružení, avšak ani po zbytek roku nezůstávají myslivci nečinní a aktivně se věnují spolkové činnosti, 

kdy společně vykonávají různé aktivity, např. věnují se opravám mysliveckých zařízení, zakládání 

zvěřních políček, v zimě přikrmování zvěře. Myslivost se vyskytuje též jako individuální aktivita 

každého myslivce, který se věnuje mj. např. troubení, lovecké kynologii, sokolnictví nebo dalším 

souvisejícím aktivitám, např. Různým výtvarným činnostem, rytectví, kovotepectví, spisovatelství a 

samozřejmě v neposlední řadě osvětové činnosti na různých mysliveckých či dětských dnech a 

kulturních akcích. Připomínkou středověkého původu tohoto kulturního statku jsou svatohubertské 

mše a svatohubertské slavnosti, které se obvykle na počátku listopadu konají na nejrůznějších místech 

naší republiky.  

3. Stručný popis statku:

Myslivost je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o 

trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací 

početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů 

jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních živočišných 

a rostlinných druhů. Uvedené činnosti jsou nenahraditelnou součástí pozitivních aktivit člověka v 
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přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví. Úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně volně 

žijící zvěře jsou přitom hlavní součástí myslivosti. Tento aspekt myslivosti je typický pro nynější českou 

myslivost, která historicky vychází z někdejšího Rakousko – uherského pojetí, na něž navázala a tento 

aspekt je její neoddělitelnou součástí. Lidé si záhy uvědomili, že zvěř nelze jen lovit, ale je nezbytné se 

věnovat i péči o ni. Myslivost v sobě zahrnuje i další aspekty, tedy činnosti běžně prováděné myslivci, 

zejména chovy zvěře, obornictví, bažantnictví, ochranu zvěře a jejích biotopů, osvětu, mysliveckou 

kynologii a samozřejmě dodržování mysliveckých zvyků a tradic jako používání myslivecké mluvy, 

úlomků, zálomků, konání výřadů a výloží, pasování. Historicky jde o tradiční škálu činností zahrnujících 

v sobě prvky ochrany přírody i zvěře používající své vlastní metody, tradiční mluvu, zachovávající 

zvyky a tradice a v neposlední řadě filozofii a etiku. Součástí myslivecké filozofie a etiky je především 

vyjádřením uvědomění si odpovědnosti, kterou myslivci vůči přírodě a zvěři v ní mají. Myslivecká etika, 

v níž je vyjádřena celá řada nepsaných pravidel, která jsou myslivci dodržována, se prolíná celým 

dlouhým vývojem myslivosti, během něhož se jejich obsah poněkud měnil, avšak její dodržování je 

znakem odpovědnosti myslivce.

Součástí myslivecké filozofie je uvědomění si toho, že zvěř je neoddělitelnou a důležitou součástí 

přírody, kterou jsou myslivci povinni zachovat pro další generace. Mysliveckou filozofii lze vyjádřit tak, 

že samo střílení myslivce nedělá. Ostatně myslivec nechová zvěř proto, aby ji střílel, ale střílí ji, 

nemocnou, přestárlou či nadpočetnou, proto aby ji choval. Jen ten, kdo se těší ze zvěře a lesa, i když 

to kolem nebouchá, kdo v přírodě pobývá i v době hájení zvěře, když pole i les jsou zamrzlé a zaváté, 

když je málo potravy a zvěř ohrožuje smrt, kdo zvěř v tomto období ochraňuje, ten je pravým 

myslivcem. Ochráncem a chovatelem může být jen myslivec.  

Myslivost v zúženém pojetí vznikla původně k získávání potravy a postupně se její význam měnil. Ve 

středověku se z této tradičně hospodářské činnosti stávala spíše činností zájmovou, zábavou šlechty, 

zatímco v současnosti se myslivost v naší zemi považuje téměř výhradně za zájmovou hospodářskou a 

ochranářskou činnost vycházející z někdejší tradice. Pokud jde o samotný lov zvěře, ten je jen určitou 

součástí mnoha dalších aktivit, k nimž patří např. obornictví, bažantnictví, kynologie, sokolnictví, 

trubačství, fotografování. Dnešní myslivec s ohledem na to, jak se postupně měnil význam myslivosti, 

je přítelem přírody, který se vždy angažoval a angažuje v její racionální ochraně, je starostlivým 

hospodářem, dovede se postarat o zraněnou zvěř z volné přírody, která u něj najde odbornou pomoc 

a je-li to možné, vrací ji zpět do přírody.

      

4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku: 

Česká republika – patří do středoevropského regionu. Je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. 

Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě 

se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických zemí

– Čech, Moravy a části Slezska – a její plošná rozloha činí přes 78 tisíc km2. V současnosti (2008) má 

přes 10 milionů obyvatel. Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů a jejím hlavním městem 

je Praha. 
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Z hlediska výskytu myslivosti není mezi jednotlivými kraji a regiony v rámci České republiky 

významnějšího rozdílu, je aktivně provozována na celém území České republiky. Za tímto účelem 

existují Okresní myslivecké spolky, které mají regionální působnost a zastřešují aktivity myslivců 

v daném regionu. Jejich místní působnost je dána někdejší místní působností okresů. (viz příloha F 

1.2.). Specifické myslivecké hospodaření s konkrétními druhy zvěře je závislé na jejich výskytu 

v regionech. Např. se zvěří kamzičí se hospodaří v nejvyšších polohách Jeseníků a v Lužických horách, 

se zvěří daňčí naopak v nížinách až pahorkatinách, např. na Královéhradecku, Jindřichohradecku, 

Židlochovicku a Litovelsku, se zvěří mufloní na Náchodsku, Žamberecku a Břeclavsku. Historickým 

základem české myslivosti je však péče o drobnou zvěř, tj. o zajíce, bažanta, divokou kachnu a 

koroptev, která se vyskytuje na celém území vyjma nejvyšších horských poloh. Historickými 

specializovanými chovnými zařízeními jsou obory, kterých je na území České republiky asi 195 a 

bažantnice v počtu asi 287, založené v místech s optimálními podmínkami pro konkrétní druh chované 

zvěře.  

5. Identifikace nositele statku:  

a) je-li jím fyzická osoba: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Korespondenční adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Souhlas nositele statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:

Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 

zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a 

posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s 

využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,   

                                                        

b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 

zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se 

Seznamem.  

Datum  a podpis:

b) je-li jím právnická osoba: 

Jméno/název: Českomoravská myslivecká jednota o. s.

Sídlo (adresa): Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

Identifikační číslo:  00443174

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Palas
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                         Ing. Jaroslav Kostečka

Kontaktní telefon: Ing. Jaroslav Kostečka, jednatel, tel. +420608178581

Kontaktní e-mail: jaroslav.kostecka@cmmj.cz 

6. Souhlas nositele/nositelů statku s periodickou redokumentací:

Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním ústavem 

lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, že pokud dojde k 

jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí 

Ministerstvu kultury. 

Datum a podpis: 25. 2. 2011

7. Autor statku, je-li znám: Není znám.

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Korespondenční adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Souhlas autora statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi statku:

a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 

zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a 

posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s 

využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,   

b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 

zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se 

Seznamem. 

Datum a podpis: 

8. Souhlas autora statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:  

Autor statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění. 

Datum a podpis: Autor statku není znám.

9. Držitel práv k užití statku, existují-li tato práva: Tato práva neexistují.                                                                                                                                      

a) je-li jím fyzická osoba: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Korespondenční adresa: 

Telefon: 
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E-mail: 

Souhlas držitele práv k užití statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o držiteli práv k užití 

statku, je-li jím fyzická osoba:

Držitel práv k užití statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 

zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a 

posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s 

využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,   

b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 

zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se 

Seznamem. 

Datum a podpis: 

b) je-li jím právnická osoba: 

Jméno/název:  

Sídlo (adresa): 

Identifikační číslo: 

Statutární orgán: 

Kontaktní telefon: 

Kontaktní e-mail: 

10. Souhlas držitele práv k užití statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho 

zveřejnění:  

Držitel práv k užití statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění. 

Datum a podpis: 

11. Časové zařazení statku:

Kdy a kde myslivost vznikla, není přesně známo. Lov, součást myslivosti, je starý jako lidstvo samo, 

zde je prapůvod myslivosti. Z historických pramenů lze soudit, že od období raného středověku, od 

vzniku prvních států. Panovníci do svých rukou soustředili moc, jejich výsadou bylo též právo lovu i na 

pozemcích, které darovali. Až v pozdější době, kdy sílila moc feudálů, začali propůjčovat i právo lovu. 

Pro panovníka a početnou loveckou družinu se v rozsáhlých lesích stavěly lovecké hrádky např. 

Křivoklát (zmiňovaný již v r. 1109), Jivno, Zbečno, Týřov, Nový Hrad u Kunratic. Lovecký personál je 

usídlován v účelových obcích (Loveč, Lovčice, Psáry, Ohaře, Sokolníky aj.), kde žije družinným 

životem.

Myslivost v širším pojetí, s péčí o zvěř, vznikla po r. 1620, lov se řídil přísnými předpisy, personál nosil 

stejnokroj a profesi se učil jako řemeslu. Na cechovní uzavřenost, vyučenost a formální obřady se kladl 

velký důraz. Mezníkem byl rok 1849 - císařským patentem byla myslivost spojena s vlastnictvím půdy. 

Důležité bylo hospodaření v honitbách, byla stanovena minimální výměra pozemků, s právem vlastníka 
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lovit. Hospodaření je pro českou myslivost typické a důležité, na rozdíl od mnoha zemí, kde lov zvěře 

je právem obecným. V polovině 19. st. přistupuje k myslivosti ještě více prvek ochranářský a myslivci 

jsou tak významnými ochránci přírody. Roku 1883 vznikl „Ústřední spolek pro ochranu honby a zvěře v 

Čechách“, do programu si dal zavedení plemenné knihy loveckých psů  - od r. 1886 je vedena „Česká 

kmenorodá kniha psů“. V r. 1923 byl jedním ze zakladatelů dnešní ČMMJ.   

12. Taxonomické zařazení statku: 

Myslivost je zvláštním odvětvím lidské činnosti, v nynější době se nejedná o činnost profesionální, ale 

zájmovou, i když původně byla myslivost spojena s profesí lesníka.  Myslivost je systematicky 

propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. 

Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací 

jednotlivých druhů zvěře. Její neoddělitelnou součástí je zachování a ochrana přírody a v ní volně žijící 

zvěře.  Myslivost je fenomén trvající staletí. Důvodem jeho vzniku bylo obstarání potravy. Člověka lov 

provází po celou dobu jeho existence, pokud se jedná o vlastní fenomén myslivosti, postupným 

poměrně komplikovaným vývojem přistupovala k samotnému lovu celá řada dalších činností, které 

dnes k myslivosti neodmyslitelně patří. Myslivost v novodobém českém, podstatně širším pojetí lze 

právem považovat za kulturní hodnotu.  

Myslivost v novodobém pojetí je záměrná činnost zahrnující především chov zvěře, její racionální 

ochranu, ochranu jejích biotopů i lov s cílem zachovat zvěř i pro příští generace. Nelze opomenout 

kulturní aspekt myslivosti, zachovávání loveckých zvyků a tradic, využití tradičních postupů a metod. 

Do myslivosti patří také myslivecká kynologie, střelectví, obornictví, bažantnictví, sokolnictví a další 

specifické činnosti, které souvisejí s péčí o zvěř, ochranou zvěře a jejího životního prostředí.

Myslivost se do své dnešní podoby vyvíjela po staletí. Postupně se vytvářel určitý styl činnosti, který se 

navenek projevoval dodržováním určitých často nepsaných pravidel, určitým jednáním a zvyklostmi. 

Tyto zvyky mají smysl pro ty, kteří myslivost aktivně provozují. Jak se vyvíjela společnost, vyvíjely se i 

myslivecké tradice a zvyky.    

13. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují: 

- faktory ekonomické:

 Vysoké finanční náklady spojené s organizačním zabezpečením autentických příležitostí, při 

nichž je provozována myslivost (pronájmy honiteb, úhrady úlovků, úhrady nákladů na 

loveckého průvodce, vyšší náklady při pořízení a následné péči o loveckého psa či dravce, 

vyšší náklady na budování mysliveckých zařízení, na krmení pro zvěř i na udržování tradic) –

tyto okolnosti mohou působit negativně právě na četnost výskytu myslivosti v její 

nejautentičtější podobě.

 Nárůst nákladů na pomůcky nezbytné pro vykonávání myslivosti – lovecké brašny, lovecké 

zbraně, tradiční myslivecké uniformy aj. – opět zde hraje roli ekonomický faktor, kdy zvyšující 

se náklady na materiál a výrobu mohou odradit od jejich pořízení. Jsou pak pořizovány 

lacinější náhražky či užíváno netradiční levné ošacení, které skutečné autentické ošacení spíše 
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nezdařile imituje.

- faktory klimatických změn, civilizační faktory či znečištění:

 Vlivem změny biotopů a intenzivního zemědělství vymizely z přírody některé druhy dříve 

vcelku hojné zvěře  - typickým příkladem je koroptev nebo křepelka. Úbytek remízků a 

křovinatých pozemků na okrajích obcí měl negativní vliv i na další druhy zvěře – např. divokou 

populaci bažanta. Chemizace zemědělství  - moření osiva přináší úbytek divokých holubů. 

Negativně na stavy zvěře působí automobilismus, další ztráty působí nešetrné sklizně, při 

nichž dochází k mrzačení a úhynu zejména mláďat srnčí zvěře, zajíců a ničení hnízd pernaté 

zvěře.

- faktor míry zainteresovanosti místních společenství:

 Potenciální, ale zvyšující se riziko možného vymizení fenoménu způsobuje snižování populace. 

Určitou roli hraje urbanizace a migrace obyvatelstva do měst, kdy ve větších městech je 

obtížné myslivost aktivně provozovat.

 faktor negativní medializace a narůstajících extremistických názorů:

 Myslivost má celou řadu příznivců zejména na venkově, ale také řadu odpůrců rekrutujících se 

z řad ortodoxních, extrémistických ochránců přírody odmítajících jakékoliv tradiční kulturní 

hodnoty, pokud se dotýkají lovu, chovu a dalšího nakládání se zvířaty.  Nutno konstatovat, že 

současný způsob života, kdy lidé se přírodě a přirozeným procesům v ní se odehrávajícím 

vzdalují, nahrává extrémistům brojícím proti nakládání se zvířaty v rámci trvale udržitelného 

soužití člověka s přírodou, v tomto konkrétním případě proti myslivosti. Paradoxně právě takto 

je myslivost skutečně ohrožena. 

 Myslivost je také vysoce ohrožena negativní medializací a to zejména v posledních letech, kdy 

jednotlivý exces, např. je opakovaně medializován, je mu často přikládán mnohem větší 

význam, než tomu ve skutečnosti je. Naproti tomu o pozitivní zprávy, i přes skutečnost, že 

myslivost je nesporně celospolečensky prospěšná činnost, mají média jen malý zájem. 

 Lidé přesídlení do velkých aglomerací nemající možnost úzkých kontaktů s přírodou a takto 

omezeni ve svém povědomí o přírodě, pak naslouchají jak extrémním hlasům brojícím proti 

myslivosti pod rouškou ochrany přírody, případně ochrany zvířat proti týrání, tak i negativní 

často neobjektivní medializaci a jejich pohled na věc je tak značně zkreslený, čímž přispívají 

k umělé politizaci problematiky. 

 Na druhou stranu rizikovým faktorem také může být přílišná popularizace myslivosti, kdy do 

řad myslivců mohou pronikat lidé, kteří si myslivost zejména díky nějakým zahraničním 

zkušenostem zúžili na pouhý lov, přičemž tradiční aktivity bez hlubších vědomostí o nich jim 

blízké nejsou. 
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14. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku statku, existují-li tato rizika: 

Při návrhu opatření pro zachování prvku je třeba vycházet z ohrožení, která by mohla způsobit 

vymizení prvku, či jeho podstatnou redukci: 

a)Vysoké pořizovací náklady na vybavení – podmínkou pro aktivní výkon myslivosti je pořízení si 

alespoň základního vybavení, případně loveckého psa. 

Opatření: Je třeba i nadále podporovat chovy zejména národních plemen loveckých psů tak, aby se 

tito stali dostupnými pro zájemce o myslivost a došlo k poklesu jejich cen.  V současné době je toto 

opatření prakticky naplňováno tak, že odchovy národních plemen loveckých psů jsou dotovány v rámci 

dotační politiky Ministerstva zemědělství. Tato podpora je zakotvena přímo v zákoně č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti a to v ustanovení § 62 odst. 2, který říká, že: Stát podporuje vybrané činnosti 

mysliveckého hospodaření uvedené v této části zákona poskytováním služeb nebo finančních 

příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na

 zlepšování životního prostředí zvěře,

 podporu ohrožených druhů zvěře,

 oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,

 chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,

 použití dravců v ochraně rostlin,

 preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře,

 ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin,

 chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti. Na  jeho základě 

jsou uváděny  vybrané činnosti každoročně v zákoně o státním rozpočtu jako dotační tituly. 

Nadále je třeba toto opatření zachovat.

b) Ohrožení negativní medializací a to zejména v posledních letech, kdy jednotlivý exces je opakovaně 

medializován, je mu často přikládán mnohem větší význam, než tomu ve skutečnosti je. Naproti tomu 

o pozitivní zprávy i přes skutečnost, že myslivost je vysoce pozitivní, často média zájem nemají.

Opatření: ČMMJ jakož i Okresní myslivecké spolky se budou nadále angažovat na celostátní i 

regionální úrovni v popularizaci myslivosti a při vytváření jejího pozitivnějšího mediálního obrazu. 

Nadále budou pořádány nejrůznější kulturní a společenské akce, myslivci se budou účastnit 

pořádaných výstav.

K životaschopnosti myslivosti přispívá také postoj jednotlivých obcí, kde myslivci žijí a působí, z nichž 

některé obce podporují myslivce tak, že je zvou a spolupracují s nimi na různých zvykových akcích pro 

veřejnost pořádaných v obcích. Ukázky např. loveckých psů při těchto akcích zvyšují reprezentativnost 

a oblibu u veřejnosti, zlepšují image obcí a ve svých důsledcích toto napomáhá reprezentativní funkci 

tohoto kulturního statku. K opatřením na podporu kladného postoje k myslivosti přispívá osobní 

angažovanost všech myslivců a pozitivní postoj ke vzájemné spolupráci v rámci obcí. Pořádání 
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kulturních akcí pro širokou veřejnost (plesy či myslivecké a dětské dny) rovněž přispívá k pozitivnímu 

obrazu myslivců u veřejnosti.

Další aktivity přispívající k zachování prvku:

Ministerstvo zemědělství bude i nadále prostřednictvím svých grantových systémů podporovat akce, 

jichž se myslivci pravidelně aktivně zúčastňují, a na nichž dochází k osvojování myslivosti – termín: 

průběžně.

ČMMJ bude za podpory Ministerstva zemědělství minimálně 1x za pět let pořádat odborný seminář o 

odborných otázkách myslivosti pro zájemce z řad odborné veřejnosti a zástupce státní správy - termín: 

min.1x za 5 let

ČMMJ bude každoročně pořádat nejméně jedno mezinárodní sokolnické setkání a dva kynologické 

memoriály za podpory ministerstva zemědělství a dalších orgánů státní správy a samosprávy na 

regionální úrovni a přispěje tak k volnočasovým aktivitám občanů v daném regionu – termín: 

každoročně

ČMMJ se bude i nadále za podpory ministerstva zemědělství a dalších orgánů státní správy a 

samosprávy aktivně účastnit tematických výstav (Země živitelka, Natura Viva, Silva Regina). Cílem 

účasti na těchto akcích bude popularizace myslivosti u široké veřejnosti, získávání potenciálních 

zájemců o myslivost a případných podporovatelů myslivosti – termín: pravidelně při konání akcí

ČMMJ se bude aktivně prostřednictvím Ministerstva zemědělství podílet na tvorbě právních předpisů 

týkajících se myslivosti tak, aby došlo k vytvoření vhodných mechanismů přispívajících k udržení 

myslivosti – termín: průběžně

Členové ČMMJ budou přispívat do odborných a zájmových časopisů a přispívat tak nejen k popularizaci 

myslivosti, ale i ke zvyšování odbornosti – termín: trvale.

ČMMJ bude permanentně efektivně spolupracovat s domácími hromadnými sdělovacími prostředky 

všech typů a přispívat tak k popularizaci myslivosti mezi širokou veřejností – termín: trvale, průběžně

ČMMJ zabezpečí výrobu a koncepční distribuci širokého a pestrého sortimentu propagačních materiálů 

všeho druhu (brožury, letáky, obrazové nosiče) – termín: trvale.

ČMMJ ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství či některým renomovaným nakladatelstvím bude 

usilovat o vydávání odborných publikací o myslivosti, jejichž autorem by byl některý ze členů ČMMJ, či 

překladu zahraniční odborné literatury – termín: 1x za 5 let.

ČMMJ bude prostřednictvím OMSů garantovat odbornou úroveň mysliveckých zkoušek, bude pořádat 

přípravná školení pro zájemce a umožňovat jim získání potřebné praxe – termín: každoročně dle počtu 

zájemců o složení zkoušek. 

ČMMJ bude garantovat výchovu zájemců o myslivost. Přitom bude mít na zřeteli budoucí náhradu 

osobností, které v sobě spojují vysoké teoretické i praktické znalosti v jednotlivých součástech 

myslivosti. Termín: průběžně.

ČMMJ bude i nadále zabezpečovat informovanost o myslivosti a aktivitách svých členů prostřednictvím 

internetových stránek ČMMJ – termín: průběžně.
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15. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není přímou přílohou 

tohoto listu: 

Prameny:

 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění platné právní úpravy

 Vyhláška Mze č. 244/2002 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o myslivosti

 Vyhláška Mze č. 350/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách 

provádění lovu

 Vyhláška Mze č. 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých 

druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

 Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o 

zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

 Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude 

vymezena část honitby jako bažantnice 

 Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 

mysliveckého hospodaření v honitbě

 Stanovy Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.

 Zkušební řád pro zkoušky z výkonu pro plemena loveckých psů (FCI)

 Zkušební řád pro sokolnické zkoušky

 Hodnocení trofejí zvěře podle pravidel 

Literatura:

 ANDRESKA J.: Vývoj myslivosti. Praha1969, 1980

 ANDRESKA J. - ANDRESKOVÁ E.: Tisíc let myslivosti. Vimperk 1993

 ČABART J.: Vývoj české myslivosti. Praha 1958

 DORT J. - VACA D.: Lovu zdar! Kouzlo starých mysliveckých pohlednic. Kostelec n. Černými Lesy 

2006 

 FAKTOR Z.: Lovecké zbraně a střelivo. Praha 1973

 FAKTOR Z. - LANKAŠ K.: Rukověť loveckého střelectví, Praha 1982

 FEUEREISEL J.: Zelená čísla. Praha 2010

 FEUEREISEL J. - LIBOSVÁR F.: Obrana myslivosti. Praha 2009

 HROMAS J. A kol.: Myslivost. Písek 2000, 2008

 CHADT J. E.: Dějiny lovu a lovectví. Louny 1909

  JAVŮREK J.: Myslivost. Praha 1961

 kolektiv: Penzum znalostí z myslivosti, 11. vydání. Praha 2011

 KOLLER J.: Kynologická příručka. Praha 1979

 KOVAŘÍK J.: Myslivost v zrcadle pověr. Praha 2009

 KOVAŘÍK J.: Česká myslivecká bibliografie. Praha 2010
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 KOVAŘÍK J.: Etika v myslivosti. Praha 2008

 KOVAŘÍK J.: Myslivecké ceremoniály. Praha 2007

 KOVAŘÍK J.: Myslivecký Slavín. Praha 2007

 KOVAŘÍK J.: O patronech myslivosti a jiných světcích. Praha 2011

 KOVAŘÍK J.: Tradice v myslivosti. Praha 1993, 1994

 KOVAŘÍK J.: Z dějin mysliveckého písemnictví. Praha 2011

 KOVAŘÍK J.: Zvěř, lov a myslivost v české lidové slovesné kultuře. Praha 2006

 KOVAŘÍK J.: Zvěř, lov a myslivost v naší heraldice a filatelii. Praha 2008 

 RAKUŠAN C.: Myslivecká mluva. Praha 2007

 RAKUŠAN C.: Myslivecký slabikář. Praha 1959

 RAKUŠAN C.: Základy myslivosti. Praha 1988

 RAKUŠAN C. A kol.: Myslivecký slovník naučný. Praha 1992

 STERNBERG Z.: Sokolnictví. Praha 1969, 2007

 TICHÁ V., TICHÝ J.: Atlas plemen loveckých psů. Praha 2003 

 VACH – KOVAŘÍK: Myslivecké zvyky a tradice. Praha 1973

 VOCHOZKA V.: Myslivost. Uhlířské Janovice 1927, 1999

 WOLF a kol.: ABC Myslivosti. Praha 1977

 Myslivost, Stráž myslivosti 1923 – 2011

 Zpravodaje Klubu sokolníků 1973 – 2010

Audiovizuální prameny:

 Filmy: Lovci bez výstřelu, Člověk a dravec

 Seriál: Tisíc let myslivosti (ČT), 56 dílů

 CD: Myslivecká encyklopedie

 Internetové stránky: www.cmmj.cz

B. ZDŮVODNĚNÍ  KANDIDATURY 

Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž plnění musí být popsáno, jsou mimo jiné: 

Statek je 

a)  dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci 

V ČR se myslivost vyskytuje na celém území – tam, kde ji jednotliví myslivci provozují. Myslivost u nás 

má hluboké kořeny a mimo lovectví je obohacena o celou škálu veřejností pozitivně vnímaných 

činností. Vychází mj. i z někdejších Rakousko-uherských  kulturních a loveckých tradic, patří do 

kulturní pokladnice našeho národa. V posledních letech tradice a zvyky v myslivosti zaujímají opětovně 

své místo, vrací se ke kořenům a neodmyslitelně patří k  řadě mysliveckých slavností a v širším pojetí 

ke kultuře, tradicím a společenskému životu především na venkově. Myslivost lze zahrnout do tradiční 

kultury, není již dávno výsadou úzké skupiny osob odvozující se z jejich postavení. Dnešní myslivci 

jsou často na venkově nositeli kultury. Při akcích, které pořádají, se schází obyvatelé obcí a myslivost 
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je venkovskému způsobu života blízká. Nepochybně plní svoji sociální funkci, patří k významným 

volnočasovým aktivitám, přibližuje člověka přírodě a myslivci se identifikují s komunitou, v níž 

myslivost vykonávají. Hony, myslivecké plesy, přehlídky trofejí, svatohubertské mše a další aktivity 

mají kulturní funkci, jsou společenskou událostí, které se účastní nejen samotní nositelé statku, ale 

rovněž laická veřejnost. Členství v komunitě myslivců se stává výrazem kladného vztahu k tradičnímu 

způsobu života na venkově v rámci zemědělského roku, kdy péče o zvěř a její prostředí, stejně jako 

využití jejích plodů, bylo a je jeho samozřejmostí.     

b)  je součástí nehmotného kulturního dědictví  tak,  jak  je definováno v bodě 2  tohoto Metodického 

pokynu 

Nemateriálním statkem se dle definice rozumí zkušenosti, znalosti, dovednosti, které skupiny, či 

společenství považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Projevují se v oblastech 

společenských zvyklostí, obřadů a slavností, vědomostí a zkušeností týkajících se přírody a v ústních 

tradicích a vyjádřeních. Tuto definici myslivost naplňuje ve vyjmenovaných bodech, neboť souhrn 

činností naplňujících pojem myslivost je souhrnem vědomostí o možnostech rozumného využití přírody 

člověkem, o péči o prostředí zvěře a jejím chovu. Tyto vědomosti a zkušenosti nelze načerpat pouhým 

samostudiem z knih, vždy jsou předávány zkušenými myslivci začátečníkům, začínající myslivec 

získává praxi ve společenství. Myslivost se často dědí z otce na syna, v mnohých rodinách má 

mnohaleté tradice přecházející z generace na generaci. Myslivost naplňuje definici i v tom smyslu, že 

se projevuje celou řadou společenských zvyklostí komunitou přísně dodržovaných, kdy nedodržování 

mysliveckých tradic, etiky, myslivecké mluvy je komunitou považováno za prohřešek, který bývá 

symbolicky trestán na tzv. mysliveckých soudech, které mají zábavný a poučný charakter. Při 

mysliveckých aktivitách a činnostech se dodržují tradiční zvyklosti, k nimž patří používání úlomků a 

zálomků, loveckých fanfár a signálů (viz příloha). Myslivci při výkonu myslivosti pořádají celou řadu 

obřadů a slavností, které mají tradici několik století. K nejtypičtějším obřadům patří přijímání mezi 

myslivce po složení mysliveckých zkoušek, pasování na lovce trofejové zvěře po ulovení prvního kusu 

této zvěře a výlože a výřady ulovené zvěře, kterými myslivci vzdávají hold ulovené zvěři, ke 

slavnostem patří troubené svatohubertské mše. Myslivost je tedy nemateriálním statkem ve smyslu 

definice, který komunita myslivců považuje za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. 

c)  je vysoce autentický 

Myslivost se nelze naučit samostudiem. Vždy je nezbytné praktické nabývání zkušeností pod dohledem 

zkušených myslivců, jak tomu bylo odedávna. To je plně respektováno a zakotveno ve vyhlášce 

ministerstva zemědělství, mj. upravující vzdělávání myslivců. Myslivci skládají myslivecké zkoušky. 

Po dobu existence novodobé myslivosti byly respektovány tradiční postupy a praktiky užívané po 

staletí, je užívána specifická terminologie, dodržovány tradice, etika a zápisem myslivosti na Seznam 

nemateriálních kulturních statků tradiční a lidové kultury dojde ke zvýšení podpory a respektu ke všem 

těmto tradičním praktikám uplatňovaným v myslivosti. Ze všech těchto důvodů je i myslivost dnešních 

dnů autentická, je-li uskutečňována skutečnými nositeli tohoto kulturního statku.
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d)  je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které statek nese, a to zejména z pohledu historie, 

etnologie, kulturní antropologie aj. sociálních věd apod. 

nebo 

e)  je vysoce reprezentativní vzhledem k podobným statkům v regionu, nebo v celém státě, pokud 

jsou podobné statky rozšířeny po celém jeho území. 

Na území ČR se žádný obdobný fenomén nevyskytuje. Pokud se jedná o srovnání se světem, podobné 

pojetí myslivosti se vyskytuje pouze v zemích někdejšího Rakousko – Uherska. V ostatních zemích na 

světě se vždy jedná o pouhý lov zvěře. Chybí mu složka ochranářská a chovatelská a v neposlední 

řadě i tradice. Česká myslivost má literárně zpracovanou oblast myslivecké kultury, zvyků a tradic –

tedy nadstavbovou oblast ekonomického aspektu myslivosti, což nemá žádná jiná národní myslivost 

ani ve středoevropském regionu, ani jinde ve světě. Tato nadstavba je organicky propojena s 

praktickým vykonáváním myslivosti. Prokazatelně se na našem území ve své modernější podobě, 

obohacené o ochranu zvěře a jejího prostředí vyskytuje nejméně od dob pobělohorských. Za dobu své 

existence se její principy měnily jen málo. Vytvořila si své vlastní účelné praktiky, jejichž pomocí lze 

zvěř chovat a rovněž postupy, jimiž lze lovit. Novodobá myslivost k někdejšímu pojetí přidala další 

postupy, jimiž lze zvěř odchovávat a ji i její prostředí chránit. Z těchto metod a postupů se četností 

užívání časem stávají tradice. Myslivost je konzervativní lidskou činností setrvávající na osvědčených 

postupech a principech. K tradičním patří nejen způsoby lovu, ochrany zvěře, výcviku a výuky, ale v 

neposlední řadě řada obyčejů, která po staletí myslivci dodržují a při nejrůznějších příležitostech 

využívají, myslivost si vyvinula svoji vlastní terminologii, tradiční mluvu, která je stejně jako mnohé 

obyčeje dodnes myslivci přísně dodržována. Myslivost si zachovává i vlastní tradice související s etikou 

a filozofií myslivosti, jejíž součástí je úcta ke zvěři, nošení loveckého i slavnostního oděvu atd. Škála 

činností, které ve svém souhrnu tvoří fenomén nazývaný myslivost, je obsahově bohatá a naprosto 

unikátní. Jedná se naprosto ojedinělý projev soužití člověka s přírodou a jejího uváženého využívání 

podléhajícího zákonným a morálním normám.

Dále statek: 

f)  je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména z 

hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity; 

Myslivost v českém pojetí je naprosto ojedinělým fenoménem, nejen množstvím a rozsahem činností, 

které obsahuje, ale rovněž souhrnem etických a morálních norem a svou filozofií preferující úctu ke 

zvěři. Tento fenomén se vyskytuje pouze v zemích někdejšího Rakousko–Uherska. Jinde jde především 

o lov zvěře, ostatní tradiční činnosti, zejména péče o zvěř a její prostředí, užívání loveckých fanfár, 

lovecké mluvy, tradičního oděvu aj. nejsou jeho nedílnou součástí tak, jako je tomu u české myslivosti. 

Sám název statku je naprosto jedinečný a nemá ve světě obdoby, do ostatních jazyků je přímo 

nepřeložitelný. Název fenoménu je odvozen od slova „myslet“, vyjadřuje zapojení morálně volní složky 
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a rozumu do této činnosti. Vyjadřuje skutečnost, že se nejedná o honbu za úlovkem, ale o 

systematickou činnost člověka v přírodě podléhající psaným i nepsaným pravidlům, zákonům, etice a 

morálce. 

g)  je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství nebo jiných skupin, popřípadě 

dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich svobodným, předběžným a poučeným 

souhlasem. 

Svobodný, předběžný a informovaný souhlas společenství byl zcela jednoznačně vysloven a následně 

písemně stvrzen představiteli jak Myslivecké rady, tak volenými zástupci jednotlivých regionů.

C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Statek k zápisu do Seznamu navrhl:  Českomoravská myslivecká jednota, o. s.

Jméno či název navrhovatele a datum předložení návrhu: Českomoravská myslivecká jednota, o. s. 

dne 28. 2. 2011
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Snižování počtu úhynů zvěře na silnicích a ochrana zemědělských a lesních kultur 

pachovými repelenty a dalšími zařízeními

Ing. František Havránek, CSc. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště -

Strnady

První souhrnné vyhodnocení údajů problematiky střetů zvěře s dopravními prostředky provedl v ČR 

Volf  (1985). Dále uvádím část tohoto dnes již historického přehledu, který byl zpracován dříve 

citovaným autorem.  Landstatter (1973) uvádí, podle průměrných údajů z let 1973-81, že ročně 

uhynulo v Rakousku na silnicích 2 tisíce ks zvěře jelení, téměř 30 tisíc ks srnčí zvěře, 33 tisíc ks zajíců, 

15 tisíc ks bažantů, 4 tisíce zvěře kamzičí, atd. Další autor (An. in Volf 1985) odhadoval roční ztráty 

zvěře na dálnicích v NSR pouze na 5 tisíc ks zajíců, 400 ks králíků, 400 ks srnčí zvěře. Ueckermann 

(1964) uvádí 3 tisíce zajíců, 900 ks srnčí zvěře ročně atd. An. (1969) naopak uvádí, že v roce 1980 

činily ztráty zvěře na všech vozovkách NSR 800 ks jelení zvěře, 700 ks daňčí zvěře, 70 tisíc srnčí zvěře 

(což tvoří 11% celkového úlovku), 1500 ks zvěře černé, 150 tisíc zajíců. Dále uvádí, že celková 

hodnota ztrát zvěře by činila 10 135 mil. DM, z čehož na srnčí zvěř připadá 67%. O spektru druhů 

zvířat, která hynou na silnicích vypovídá sledování v oblasti Lousane, kde bylo v roce 1980 usmrceno 

22 zajíců, 178 koček, 13 psů, 31 lišek, 14 jezevců, 25 kun, 2 tchoři, 1 lasice, 30 ježků, 2 hranostajové, 

4 srnci, 1 divoké prase, 3 bažanti, 1 kachna divoká, 2 poštolky, 1 vrána, 1 krahujec, 7 kání, 1 výr atd 

(An. in Volf 1985)) [pokud je to autor uváděn již výše, tak zde chybí rok]. Podobné údaje, ne vždy 

však shodné, uvádí celá řada dalších autorů, například Keller (1969), Vaug (1973), atd. Zde je třeba si 

uvědomit, že uvedené historické údaje vznikaly v době vyšší populační hustoty drobné zvěře a nižším 

provozu na komunikacích.

V Čechách se v té době tímto problémem systematicky nezabýval nikdo. Určité dílčí výsledky 

publikovala Štrychová (1964), Hell (1975), Herz (1974) a další. V podstatě sledovali úhyny zvěře na 

poměrně krátkých úsecích silnic, častokrát pouze po určité období v roce. Z výše uvedených šetření 

usuzuje Herz (1974) na snížení výřadů zaječí zvěře u nás ulovené o 14% ročně.

Zkušenosti v zabraňování střetů zvěře s motorovými vozidly, eventuálně dokumentace účinnosti 

ochranných zařízení nebyla u nás, ani v zahraničí zevrubně dokumentována. Publikované výsledky se 

omezovaly pouze na povšechné vyjádření v procentech, či kusech zachráněné zvěře tím či oním 

zařízením, které omezuje zvěři vstup na vozovku. V principu autoři navrhují k omezení střetů zvěře 

s motorovými vozidly intenzivnější zvuk klaksonu, doporučují tlumení světel automobilů při spatření 

zvěře, rozšíření řidičských zkoušek o předmět chování řidičů ke zvěři. Dále doporučují zmnožení 

dopravních značek, udávajících pravděpodobný výskyt zvěře na silnicích a jejich respektováni. 

Z optických zařízení se zkouší různé světelné a odrazivé efekty. Jedná se o různé typy odrazových a 

svítících zařízení, montovaných v různé vzdálenosti a různým způsobem okolo dálnic. Francouzští 

autoři doporučují používání žlutých světel v reflektorech aut, které prý neoslňují zvěř tak, jako 

reflektory s bílým světlem (An. in Volf 1985). Ve Švédsku se částečně osvědčilo zařízení na dunivé 

rány vysílané v nepravidelných intervalech. V NSR patentovali použití aromatických látek k zabránění 
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přístupu zvěře k dálnicím, atd. V poslední době se zkouší, snad s úspěchem, využití ultrazvukových vln 

vysílaných z reproduktorů jak na motorových vozidlech, tak umístěných podél vozovky. Bližší 

informace o konstrukci těchto zařízení však u nás není známa. Řada autorů se shoduje na nejvyšší 

efektivnosti mechanických překážek, tedy různých variant plotů a podobných zařízení. Jiní autoři 

doporučují pro ochranu zvěře budování nadchodů a podchodů přes vozovku atd. V převážné míře však 

u uváděných zařízení nejsou zprávy o konkrétních výsledcích k dispozici.

U nás se tímto problémem zabývalo úspěšně jen málo autorů. Na silnicích západního Slovenska to byl 

Herz (1984), který sledoval po dobu necelého roku úsek asi 600 km silnic. Jeho doporučení lze shrnout 

na působení na ohleduplnost řidičů vůči zvěři a tlumení světel automobilů v noci. Na jižní Moravě bylo 

poukazováno na možnosti odvedení zvěře od silnic pomocí soustavy remízků, větrolamů a podobně. 

Na rozdíl od jiných autorů uvádí, že silnice se stromořadím mají menší ztráty na zvěři než silnice bez 

okrajových porostů. Hromas (1976), po shrnutí problematiky dochází k názoru, že  nejefektivnější  je 

oboustranné oplocení dálnic a navrhuje různé typy plotů pro jednotlivé druhy zvěře (Volf 1985). 

O vyhodnocování ztrát zvěře na komunikacích a výší vzniklých škod se pokusila řada dalších autorů, 

například Huijser et al. (2006). Při tom kalkuloval hodnotu opravy vozidla, transport nepojízdného 

vozidla, odvoz usmrcené zvěře, ztráty na lidském zdraví, atd. pro podmínky USA. Průměrnou škodu 

vyčísluje při srážce vozidla s jelencem běloocasým na 8 000 USD, havárii vozidla s jelenem wapiti  pak 

na 17 000 USD a havárii s losem dokonce až na 29 000 USD.  V Německu hodnotil ztráty zajíců na 

silnicích podle denní a roční periody Spittler (1996). V jednom regionu bylo ze 103 zajíců přejeto mezi 

půlnocí a 4 hodinou ranní 6 kusů, mezi 4 až 8 hodinou ranní 20 kusů, mezi 8 hodinou až 12 hodinou 6 

kusů, mezi polednem a 16 hodinou 7 zajíců, mezi 16 hodinou až 20 hodinou bylo přejeto 19 kusů a 

mezi 20 hodinou až půlnocí bylo přejeto 30 ks. Kritické je tedy období soumraku až půlnoci a období 

od půlnoci do svítání. Naopak nejmenší riziko srážky vozidla a zajíce je od osmi hodin ráno do 

šestnácti hodin odpoledne.  V rámci roční periody se pak ukázalo nejrizikovějším obdobím  perioda od 

dubna do srpna, především pak v jarních měsících. Naopak relativně nižší počet ztrát byl zjištěn 

v periodě od září do března. Na počtu ztrát zaječí zvěře se podílí samozřejmě intenzita provozu 

potažmo tedy třída silnice. Ukázalo se, že na silnicích nižšího řádu, byl přejet jeden zajíc na cca 3-4 

km, zatím co na silnicích řádu vyššího 6-7 kusů na jednom kilometru. Volf (1985) vykazuje na jeden 

kilometr silnic na Klatovsku ztrátu 0,39 kusu srnčího, 0,66 kusu bažanta a 1,39 kusů zajíce. Nejhorší 

přitom byla situace na jaře a na podzim. Na D1 bylo (Volf 1985) na jednom kilometru sraženo 0,5 ks 

srnčího, 1,5 ks zajíce a 0,5 ks bažanta. Vyčíslení ztrát na jednom kilometru dálnice činilo podle Volfa 

(1985) 150,- Kč za rok/1km. Tentýž autor pak konstatuje, že počty úhynů na dálnici cca 2 roky po 

otevření prudce klesají, ale přesto se trvale ustalují na 2-3 ks zvěře na 1 km a rok. Proto je třeba 

současně s výstavbou dálnic učinit taková opatření, která uvedeným, zvýšeným škodám mohou 

zabránit nebo je alespoň podstatně snížit.

Havránek et al. (2007) anketou zjistil, že  53% hospodářů hodnotí škody na zvěři podél dálnic jako ne 

příliš významné.  37% hospodářů uvádí, že větší škody na zvěři vznikají na silnicích I. a nižších tříd než 

na dálnici na jejíž riziko, signalizované trvalým provozem si zvěř zvyká (ztráty vznikají především na 

srnčí, černé a zaječí zvěři). Týž autor déle konstatuje, že podle čísel myslivecké statistiky se 
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nepotvrdila hypotéza o zvýšeném negativním vlivu dálnic na populace zvěře v okolních honitbách, byla 

ověřena prostřednictvím porovnání údajů myslivecké statistiky náhodně vybraných honiteb, 

sousedících s dálnicemi a honiteb s nimi sousedícími, bez kontaktu s dálnicemi. Hodnoceny byly úlovky 

zajíce, lišek a srnčí zvěře a hlášené úhyny uvedených druhů. Celkem byla srovnávána plocha 22 105 

ha (přiléhající k dálnici) a plocha 22 618 ha (nepřiléhající k dálnici). V honitbách sousedících s dálnicí 

bylo v průměru za rok (2005) loveno 3,46 ks zajíce/100 ha, v honitbách bez kontaktu s dálnicí to bylo 

3,17 ks/100 ha. Hlášený úhyn zajíců byl přitom vyšší v oblastech mimo dálnice 0,52 ks/100 ha, oproti 

situaci v honitbách sousedících s dálnicí 0,18 ks/100 ha. V případě srnčí zvěře bylo kolem dálnic loveno 

v průměru 1,59 ks srnčího/100 ha, mimo dálnice to byly 2 ks/100 ha. Úhyn srnčí zvěře byl v obou 

případech srovnatelný 0,53 ks/100 ha kolem dálnic a 0,59 ks/100 ha v honitbách mimo dálnici. Také 

lov lišek byl v obou srovnávaných skupinách honiteb téměř stejný, kolem dálnic to bylo 1,46 ks/100 

ha, mimo kontakt s dálnicí 1,64 ks/100 ha.

Výše uvedené hodnocení tedy nepotvrdilo hypotézu o zvýšené zátěži populací zvěře v oblastech podél 

dálnic (nebyl uvažován nasávací efekt). Hypotéza o tom, že dálnice nepředstavují výrazně zvýšenou 

zátěž populací zvěře odpovídá zkušenostem z praxe, stejně jako některým dřívějším pracem (viz. Volf 

1985), které ukazují na to, že na 1 km dálnic hyne srovnatelný počet zajíců a další zvěře, jako 

například na silnicích I.třídy i tříd nižších. 

Skutečností je, že finanční ohodnocení ztrát, které vznikají  střety zvěře a vozidel, lze stanovit velmi 

obtížně (kromě hmotných ztrát i utrpení zraněných lidí a zvířat, atd.), spíše se jedná o doklad významu 

celé problematiky, včetně pohledu ekologického. Pro dílčí řešení uvedeného problému se nabízí řada 

opatření, jejichž účinnost závisí na konkrétní situaci v dané lokalitě a na jejich optimální kombinaci jak 

z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomicky.

Poměrně účinné a relativně levné jsou aplikace různých pachových repelentů nebo, optických a 

akustických zařízení. 

Nejnověji účinnost pachového repelentu Hagopur uvádí Hrouzek et al. (2011). Bezpečnost na silnicích 

poměrně znatelným způsobem ovlivňuje pohyb volně žijících živočichů po krajině. Jejich trasy jsou jen 

těžko změnitelné, mají svoji logiku. Jsou to cesty z místa klidu a bezpečí do míst pastvy a za vodou, 

v období páření pak vyhledávání vhodného partnera. Tyto trasy lze v přírodě nalézt ještě z dob, kdy o 

automobilech a silnicích pro ně nikdo neměl ani potuchy.  

Policie ČR zaznamenává ročně kolem dvou set tisíc dopravních nehod, na nichž se asi pěti procenty 

podílejí srážky s volně žijícími živočichy. Tyto statistické ukazatele ukazují, že v řadě honiteb, které 

jsou protnuty komunikacemi, vznikají výrazné ztráty na zvěři a na ostatních volně žijících živočiších, 

ale také je ohrožen motorista. Přitom je evidována jen zvěř – tedy srážky, která zůstala ležet přímo na 

vozovce nebo v nejbližším okolí a kterou nestihli řidiči odvézt.

Z hlediska vegetačního období dochází ke střetu s drobnou zvěří nejčastěji brzo na jaře, kdy v okolí 

vozovek, vlivem teplotní inverze, raší nejdříve rostlinný pokryv a dále v létě, kdy v bezprostředním 

okolí silnic dozrávají semena a plody planých druhů rostlin, bylin či keřů. 

Z klimatického hlediska dochází nejčastěji ke střetům v období po deštích či bouřce, kdy především 

bažantí slepice vodí kuřátka na otevřené plochy, aby rychleji oschla. V zimním období tmavý asfaltový 
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podklad na rozdíl od okolního prostředí přitahuje víc sluneční paprsky a jeho povrch vyřazuje víc tepla 

než okolní prostředí a zvěř se k němu chodí vyhřívat. Kromě toho zvěř láká i prosolené okolí silnic.

U spárkaté zvěře dochází nejčastější kontakty motoristů se srnčí zvěří na přelomu července a srpna 

(až polovina) a v období října – listopadu (cca čtvrtina). V prvním období nastává u srnčí zvěře říje, při 

níž se podstatně zvyšuje pohyb zvěře, zejména při pronásledování srny srncem, kromě toho jsou v té 

době na polích intenzivní polní práce a lesy bývají plné turistů, houbařů a různých zájmových 

sportovních skupin.

V říjnu dochází k intenzivnímu pastvení zvěře před zimním obdobím a tudíž opět ke zvýšené migraci 

zvěře zejména do nesklizených porostů kukuřic, či na plochy oseté atraktivními plodinami, např. 

řepkou či vojtěškou. V případě příhraničních oblastí pak k přesunu na nesklizené či na zimu oseté

plochy v sousedním Německu.

Ke zvýšení rizika srážek motoristů se zvěří přispívají i zarostlé a neudržované náspy a příkopy kolem 

cest, takže je opravdu těžké přebíhající zvěř včas zahlédnout a prakticky většinou již nelze střetu se 

zvěří zabránit. 

Škody na majetku a zdraví motoristů je možné částečně omezit. Ale ne všude je možné účelně využít 

technických prostředků, jakými jsou např. odrazová zradidla, která odráží do porostů světelné záblesky 

z projíždějících vozidel. V zimním období se jako nejvhodnější jeví tzv. odváděcí krmení v porostech 

minimálně ve vzdálenosti cca 100 m od komunikace, případně po dohodě s vlastníkem nebo 

nájemcem zemědělských pozemků je vhodné odkrýt ozimy zapadlé sněhem kolem lesních porostů. 

Jsou však místa kde v přechodu zvěře přes silnici nic nezabrání. Tyto úseky by měly být označeny jako 

úseky s vysokým nebezpečím srážky s volně žijící zvěří včetně případného snížení povolené rychlosti. 

S tím, že by pomohlo i to, kdyby pojišťovny poskytující pojištění na srážku se zvěří, takovéto úseky 

vyloučily z pojištění a podílely se na jejich vyznačení.

Přehled různých druhů pachových, optických, akustických nebo kombinovaných repelentů použitelných 

pro ochranu silnic uvádí Havránek et al. (2011). 

Nejdříve uvádí příklad z Brandenburska, kde provedli myslivci zajímavý test některých pachových 

repelentů. Článek z časopisu Unsere Jagd (An. 2007) Testy probíhaly v honitbě o výměře 900 ha, 

přičemž 400 až 500 ha zde bývá oseto kukuřicí a pole mají výměru od 15 ha do 100  i  více . V okolí 

jsou lesy, které jsou atraktivní pro černou zvěř, takže se jedná téměř o ráj černé zvěře.

Test byl zahájen začátkem září a trval až do února. Brandenburští myslivci chtěli mít jistotu, že se zvěř 

v oblasti opravdu vyskytuje a proto prováděli intenzívní kontroly, aby mohli následně doložit reakci 

zvěře na plašící prostředky a omezení dalších škod. Po intenzivní kontrole a obchůzkách revíru byly 

repelenty umístěny tam, kde již byly patrné škody způsobené zvěří. Účinek byl hodnocen 

prostřednictvím zmapování stop přicházející resp. odcházející zvěře a na sklizených průsecích.

Přípravky "Wildgranix" od firmy SeNaPro GmbH a přípravek z programu pro zvěř "Zum 

Constantinforst"  měly formu granulátu. Relativně nový repelent Porocol od firmy Invatec GmbH byl 

dodán jako kompletní systém. Jedná se o kapalný prostředek, stejně jako u produktů "Biotec-
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Wildsperre", "Kornitol Rot" a "Hukinol" z nabídky firmy Alljagd Versand GmbH. Samozřejmě existují na 

trhu ještě další prostředky, test se však měl soustředit na ty v Německu nejběžnější.

Kapalné přípravky

Hukinol využívá k odpuzování zvěře šíření koncentrovaného zápachu lidského potu. Prostředek je již 

po delší dobu na trhu a byl již podruhé testován. Láhev o obsahu 0,5 l vystačí zhruba na 1 hektar a 

stál 27,- Euro. Repelent se nakape na savý materiál (např. hadry nebo vatové kuličky) a upevní se na 

stromech nebo sloupech ve vzdálenosti cca 10 až 20 metrů. Nakapávání přípravku na textilii je třeba z 

důvodu intenzivního zápachu provádět vždy po větru. Pro lidský nos je tento zápach bestiální - proniká 

obalem a ulpívá též na oblečení. Použití přípravku v osídlených oblastech nelze doporučit.

Účinnost Hukinolu se v prvních dnech ukázala jako dobrá až velmi dobrá, avšak po silných deštích 

prudce poklesla. Srnčí zvěř si velice rychle zvykla. Doba účinku trvala, jak se zdá, v závislosti na 

povětrnostních podmínkách cca 1 až 3 týdny, potom se musel přípravek znovu nakapat. Účinná látka 

je dobrá, avšak doporučovaný způsob aplikace je problematický a trvání účinku je pro velké plochy 

oseté kukuřicí příliš krátká. Použití přípravku je viditelné a je možno jej jednoduše ukončit odstraněním 

nosných prvků. Jejich likvidace však představuje problémy. Ke krátkodobé ochraně malých ploch je 

Hukinol vhodný, avšak pro lán o rozloze 100 ha je jeho použití spojeno s velkou spotřebou, přípravek 

je poměrně drahý a jeho aplikace není příjemná. Tento přípravek je také k dostání jako "Hukibomb" v 

láhvi s pachotěsným uzávěrem.[zde by měl být asi ocitéván ňáký zdroj nejspíš firemní leták nebo web]

Biotec-Wildsperre je komponován z aromatických pachů medvěda a vlka. Tekutina voní spíše příjemně 

nasládle a stříká se na zem v odstupech 10 m. Biotec se dodává v 5-litrových  aerosolovouvých láhvích 

za 99,- EUR. Toto množství by mělo vystačit na 40 ha, nebo na 30 km při aplikování přípravku po 

obvodu dané plochy. Prostředek je tedy velice vydatný. Aplikace byla bezproblémová. Bohužel 

bezprostředně po aplikaci velmi intenzivně pršelo. Druhý den ráno a v dalších dnech byl výskyt stop 

srnčí a jelení zvěře omezen, což nebylo možno konstatovat v případě divokých prasat. Opakovaný 

pokus přímo na jednom průseku v kukuřici nebyl rovněž příliš úspěšný (An. 2007) 

Kornitol Rot využívá různé, blíže nespecifikované, intenzivně páchnoucí aromatické látky, avšak jejich 

pach není tak pronikvý jako u Hukinolu. Dodává se v litrových lahvích za cenu 5,90 EUR. Pětilitrové 

balení za cenu 69,90 EUR je trochu výhodnější. Prostředek má působit dva až čtyři týdny. Existují 

speciální nosiče aromatických látek, tzv. Kornitol-Strips z rouna divokých prasat, které se upevňují na 

dřevěné tyčky ve výšce 50 až 80 cm, nebo se zavěšují na šňůru maximálně po 10 m. V testu byly 

použity jako nosný materiál hadry vždy po 4 až 6 m. Spotřeba přípravku byla relativně vysoká. Použití 

přípravku je viditelné a je možno je kdykoli ukončit. V prvních třech dnech po aplikaci, kdy pršelo 

přešlo přes tuto bariéru jen několik divokých prasat a žádná jelení zvěř. Jako skutečná zábrana proti 

divokým prasatům však Kornitol nefungoval. Podmínky se pak v důsledku opakovaných silných dešťů 

dále zhoršily. Účinnost Kornitolu se může projevit při lepších povětrnostních podmínkách a v oblastech, 

které jsou divokými prasaty osídleny řidčeji. V podmínkách “ráje černé zvěře” nebyl tento přípravek 

dostačující. Doba účinku je příliš krátká, příliš často se musí přípravek doplňovat (An. 2007).
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                                          Kdy to začíná být kritické?

1. Bezprostředně po výsevu kukuřice až do vyrašení výhonků kukuřice divoká prasata magicky 

přitahuje. Výhoda pro myslivce: kukuřice neposkytuje zatím úkryt, lov zvěře je snadný i při 

špatných světelných podmínkách. Po dvou až třech týdnech největší riziko poklesá.

2. Hlavní problémy začnou v době, kdy kukuřice dosáhne mléčné zralosti. Od této doby je na poli 

až do pozdního podzimu zhruba dva metry vysoká „džungle“.

3. Nové nebezpečí hrozí od listopadu do března, jestliže byla na původním kukuřičném lánu špatně 

provedena sklizeň a potom byla půda zorána. Divoká prasata naleznou každý zaoraný kukuřičný 

klas. Přímá škoda na vysetém ozimu je sice malá, protože  kultura odnožuje, ale problémy 

nastávají při sklizni, protože divoká prasata zanechávají na poli díry hluboké často až jeden 

metr.

Porocol je nabízen firmou Invatec GmbH jako kompletní systém. Kromě vlastní účinné látky, která je 

chemicky příbuzná kyselině mléčné, jsou dodávány tubusy s obsahem 5 mililitrů a knoty, které patří 

k této sadě deseti speciálních sloupkových zařízení. Sada stála 49,50 EUR a vystačí na cca 400 až 500 

m. Sloupky jsou z umělé hmoty, odolné proti povětrnostním vlivům. Do hlavice sloupku, která má 

přibližně velikost pěsti, vloží uživatel nádobku s účinnou látkou opatřenou knotem. Sloupky je možno 

rozmístit plošně, nebo v řadě. Vzduch cirkuluje zářezy, které jsou na hlavici zařízení, zatímco víko 

chrání účinnou látku proti dešti. Doba účinku jedné ampule (tubusu) se má podle výrobce pohybovat 

kolem šesti měsíců. Sada pro doplňování látky obsahující deset lahviček stojí 29,90 Eur. Ředitel firmy 

Invatec, osobně aplikoval tento systém společně s brandenburskými myslivci, protože dle jeho 

zkušeností závisí úspěch  do značné míry na provedení. Zvolený 20ti-hektarový lán vykazoval velké 

škody způsobené černou a jelení zvěří a nacházel se uprostřed lesa. Aplikace přípravku proběhla 

v lese, ve vzdálenosti asi 30 m od pole, po třech stranách pole. Čtvrtá strana sousedila těsně s dalším 

polem a skýtala tak divokým prasatům možnost opustit lán ošetřený repelentem. Bylo ovšem nutno, 

dbát následujícího: sloupky s tubusy nestavět příliš blízko ke kukuřici An. 2007). Myslivec, který byl 

přímo na místě zaškolen pro hodnocení průběhu testu, hlásil již po několika dnech: „Žádná zvěř tady 

již nechodí“. Bez ohledu na veškeré přívaly deště byl účinek systému více než jednoznačný. Na 

začátku února byl systém instalovaný na začátku září stále ještě funkční, aniž by bylo nutno obnovovit 

tubusy s účinnou látkou. Přirozeně došlo k ojedinělým proniknutím černé zvěře do testovaného 

prostoru – konaly se nátlačky –  ale ošetřené plochy, nebyly prasaty trvale obývány.

Při silném dešti účinek přípravku dočasně ochabl, avšak při respektování převládajícího směru větru 

stačí aplikovat systém pouze na jedné nebo dvou stranách chráněné plochy. Zelené sloupky jsou na 

poli dobře vidět a tím zde vyvstává možnost „sabotáže“od náhodných chodců! V lese však nebyly 

žádné problémy. Systém lze bez problému a rychle přemístit také na jiné plochy. Možná by měl být 
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uzávěr hlavice tubusu opatřen dětskou pojistkou, podobně jako u tekutých domácích čisticích 

prostředků. Tím by mohla být tato sada používána také v ohrožených parcích, na hřbitovech nebo 

golfových hřištích a na veřejných komunikacích. Kromě toho by bylo vhodné uvést na sadu nápis: 

„Pozor  myslivecké zařízení“.

     
Granuláty

Posypové granuláty mají několik výhod: jsou pro člověka téměř bez zápachu a téměř neviditelné. 

Granuláty lze aplikovat ručně nebo pomocí zemědělských strojů, současně je lze využít jako hnojivo. 

Doba jejich účinku je ale bohužel značně omezena, a materiál, který je potřebný na jeden hektar, je 

objemný se značnou hmotností. Jedná se například o hliněný graqnulát „Zum Constatntiu Forst“ nebo 

Wildgranix, které jsou však doporučovány pouze pro ochranu zemědělských kultur – nikoliv pro 

odpuzení zvěře od tělesa silnic.

Z výše popsaných pznatků německých myslivců (An. 2007) tedy vyplývá, že principem všech 

testovaných plašících prostředků je zablokovat spády zvěře nebo celé  plochy pomocí nesnesitelného 

zápachu, nebo zápachu který signalizuje nebezpečí. Při testech bylo zjištěno, že divoká prasata mají již 

po krátké době skon k pronikání přes linii kteréhokoliv repelentu. 

Nemá smysl aplikovat prostředek podle vlastního uvážení. Je nutno naprosto přesně dodržovat pokyny 

výrobců, např. vzdálenost linie s granulátem od kukuřičných lánů.  Stoprocentní ochranu proti škodám 

způsobeným zvěří pachové repelenty trvale nezaručují.  Závislost účinnosti repelentů na 

povětrnostních podmínkách je vysoká. Přípravky mohou být vždy jen doplňkovým opatřením k lovu 

zvěře. 

Podle zkušeností brandenburských myslivců byl tedy jednoznačným vítězem testu systém Porocol, 

protože kromě jiného řeší slabinu většiny plašících zařízení: sloupkové tubusy chrání vlastní náplň 

repelentu proti předčasnému vyvětrání a šíří pach prostřednictvím cirkulace vzduchu v tubusu. Systém 

může snadno aplikovat jedna osoba a vydrží po celou sezónu pěstování kukuřice.

Tento systém je možné používat i k ochraně lesních ploch, u kterých se pečuje o jejich přirozené 

zmlazování, dále k ochraně nové výsadby v lesích, nebo též k redukci střetů zvěře na silnicích.

I když němečtí myslivci vycházeli z toho, že výsledky testu byly ovlivněny konkrétními podmínkami, 

neměl žádný z testovaných plašících přípravků vlastnost naprosto spolehlivého zajištění ošetřených 

ploch.
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Test pachových repelentů ve stručném přehledu (ceny roku 2008 v Německu)

Prostředek Spotřeba

(ha / 1 

b.m.)

Cena

(EUR)

Aplikace Výsledek testu

Hukinol 0,5 litru / ha 27,- vždy po 10-20m nakapat 

na savý materiál, textilii

1-3 týdny účinek dobrý 

až velmi dobrý;

po dešti  byl účinek 

nepříznivě ovlivněn

Biotec

Wildsperre

5 litrů / 40 ha 

resp. 30 km 

při aplikaci 

prováděné po 

obvodu plochy

99,- vždy po 10 m nastříkat na 

zem

max. 1 týden malý 

účinek

Karnitol Rot 5 litrů / 10ha 69,90 vždy po 3 – 10 m nakapat 

na nosiče aromatické 

látky nebo textilii

cca 2 týdny malý účinek, 

po dešti téměř neúčinný

Porocol Balení po 10 

nádobkách o 

obsahu 5 ml; 

vystačí na 500 

m

49,50 aplikovat v tubusech na 

sloupcích, které jsou 

součástí systému

5-6 měsíců velmi dobrý 

účinek, také po dešti

Hliněný granulát

„zum 

Constantinforst“

15-litrové 

vědro / 

1000 b.m.

59,90 ve vzdálenosti 10-25 m 

před ohroženými 

plochami provést posyp 

ve tvaru pásů

malý účinek

Wildgranix granulát 

s Biotec-

zábranou proti 

zvěři; 20 kg 

pytel / ha

20,- ve vzdálenosti 10-25 m 

před ohroženými 

plochami posypat ve 

tvaru pásů

2-3 týdny dobrý až velmi 

dobrý

Uváděné ceny přípravků jsou čtyři roky staré a ceny se vlivem podmínek na trhu a inflací změnily.  

K výsledkům citovaného článku z časopisu Unsere Jagd, (An. 2007) je třeba poznamenat, že 

z uváděných repelentů se na našem trhu objevují především přípravky Hukinol, Kornitol a Porocol. 

Velmi populární je u nás Hagopur popřípadě Armacol, které však v uvedeném testu zahrnuty nebyly. 

Havránek et al. (2011) uvádí, že pokud se týče granulovaných přípravků Wildgranix a Tongranulat 

„zum Constantinforst“, byla jejich účinnost ověřována v ČR s ne příliš velkým úspěchem. Například 
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přes linii Wildgranixu přešla do pšenice černá zvěř již první noc po aplikaci. Což ovšem neznamená, že 

se to nemůže stát při aplikaci přípravků, jejichž účinnost byla hodnocena lépe. Při hodnocení účinnosti 

přípravků se jedná především o frekvenci selhání – žádný pachový ohradník není skutečný plot. 

Úspěšnost v konkrétních situacích závisí do značné míry na správné aplikaci a to jak na aplikaci 

doporučené výrobcem, tak na její realizaci v honitbě.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti zahájil ověřování účinnosti optických zařízení a 

pachových repelentů na základě iniciativy a spolupráce s OMS Pardubice již v roce 2007. Cílem šetření 

bylo srovnání účinnosti obou systémů, tj. různých pachových repelentů (Hagopur, Hukinol, Armacol) a 

odrazek Swaraflex, umísťovaných na „patníky“ podél silnic. Pachové repelenty vykazovaly účinnost 

poněkud vyšší. Z hlediska ekonomického, pokud budeme uvažovat pouze pořizovací cenu (bez 

pracnosti aplikace), se jeví jako efektivnější pachové repelenty. Skutečností však je, že při životnosti 

směrového sloupku (patníku) 4-5 let, není cenový rozdíl oproti pachovým repelentům, které musíme 

alespoň po 3 měsících obnovovat, tak výrazný jak by se na první pohled zdálo. Výhodou pachových 

repelentů je skutečnost, že s nimi můžeme „migrovat“ podle měnící se polohy rizikových úseků silnic 

(např. podle meziroční změny zemědělských kultur). Podle prvních zjištění na Pardubicku se snížil 

počet střetů mezi zvěří a vozidly  cca o 60-80%. V Pardubickém kraji se dále úspěšně rozvíjí projekt 

ochrany zvěře na vozovkách prostřednictvím pachových repelentů. Není však orientován pouze na 

přípravek Hagopur, ale jsou zde ve spolupráci OMS ČMMJ a VÚLHM, na desítkách kilometrů testovány 

různé přípravky a způsoby jejich aplikace. V roce 2010 bylo v Pardubickém kraji myslivci vytipováno a 

ošetřeno pachovými repelenty 60 km silnic. Používán byl Hagopur, Kornitol a Armacol, a to jednak 

z důvodu ověření účinnosti a jednak proto, aby nedocházelo k návyku zvěře. Pardubičtí myslivci vedli 

evidenci střetů vozidel a zvěře před a po ošetření rizikových úseků silnic (Havránek et al. 2007) 

V poslední době se na našem trhu objevuje přípravek LIMES, jedná se o preparát, který se pro člověka

vyznačuje typickým, zápachem česneku. Aplikace je velmi jednoduchá, spočívá v zavěšení přípravkem 

napuštěných „tyčinek“ na větve stromů, nebo kolíky. Trvanlivost zařízení je cca půl roku jak uvádí 

výrobce, ale podle našich šetření ještě déle. Výrobce uvádí snížení škod zvěří na lesních a 

zemědělských kulturách o 30% a více. Podle našich zkušeností je tento údaj seriozní a účinnost lze 

v tomto případě považovat, ve srovnání s řadou dalších přípravků na našem trhu, za velmi dobrou. 

Testy účinnosti přípravku LIMES podél silnic probíhají ve spolupráci s OMS Pardubice. Dle dosavadních 

orientačních testů se jeví jeho účinnost minimálně srovnatelná s ostatními pachovými repelenty a 

srovnatelná je i nákladovost. 

Účinnost pachových, ale i optických repelentů je značně ovlivňována způsobem aplikace. Ten je třeba 

je měnit například také podle toho, zda přípravek používáme podél silnic nebo na ochranu 

zemědělských kultur. Ve druhém případě je riziko překonání linie repelentu samozřejmě větší 

vzhledem k tomu, že zvěř je k tomu stimulována potravní nabídkou. Například firma Hagopur vyvinula 

velmi účinný způsob aplikace pachového repelentu do speciální pěny, která funguje jako zásobník 

vlastního repelentu, ze kterého je pach postupně uvolňován. Firma vyrábějící Porocol šla naopak 

cestou speciálních tubusů (nádobek), umísťovaných na sloupcích, tato aplikace se však jeví oproti 

jiným repelentům poněkud dražší. Na stejném principu funguje aplikace Hagopuru vyvinutá ve 
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VÚLHM, zařízení je však válcovitého tvaru a zavěšuje se na větve stromů, takže se kromě odraženého 

světla reflektoru vozidla a pachu repelentu uplatní i částečný pohyb zařízení. Další velmi účinný způsob 

aplikace, kromě zmíněné pěny, vyvinula také firma Hagopur. Jedná se o aluminiové roletky, na 

kterých jsou filcové terčíky, které se nasytí pachovým repelentem. Zařízení se i v mírném vánku 

pohybuje a vydává kovové zvuky, odráží světlo a samozřejmě šíří pach repelentu. Na smysly zvěře tak 

působí čtyřmi způsoby, je tak výrazně umocňována účinnost přípravku a pro použití při ochraně 

zemědělských kultur považujeme využití roletek, nebo jejich alternativ, za nezbytné. Na některých 

místech se lépe uplatní například aplikace Hagopuru do pěny v kombinaci s reflexní páskou, která má 

velký plašící efekt díky pohyblivému optickému signálu. Ten vysílá i ve velmi mírném vánku pohybující 

se šroubovice.

Při ověřování účinnosti různých pachových repelentů (Hagopur, Armacol) a jejich kombinací na 

zabezpečení komunikací nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly.    Vzdálenost mezi jednotlivými 

aplikacemi repelentů, které jsou doporučovány výrobci (pod 20 m) nezvyšují průkazně jejich účinnost 

ve srovnání s aplikacemi do 35 m. Na méně rizikových úsecích si tedy můžeme dovolit trochu šetřit, 

pokud to nejde jinak. Dle některých zkušeností uváděných z praxe může s délkou ošetřeného úseku 

klesat účinnost repelentů. Zvýšené riziko střetů na silnicích přitom můžeme kromě místních zkušeností 

očekávat tam, kde jsou silnice lemovány alejemi ovocných stromů, a tam kde jsou součástí 

komunikace škarpy.

Při ochraně zemědělských kultur je třeba si uvědomit, že veškeré pachové repelenty působí dočasně, a 

čím déle jsou instalovány, tím narůstá riziko jejich selhání. Kromě toho mohou být za určitých 

podmínek překonány již první den po instalaci (směr silného větru, vyplašení zvěře, atd.). To se může 

stát i v případě ochrany prostoru silnic, kdy se ale překonání ošetřeného prostoru zvěří promítne do 

hodnocení pouze v případě střetu s vozidlem, a to jen jako procentuální snížení účinnosti přípravku. 

V případě zemědělských kultur je takový případ někdy hodnocen jako totální selhání. 

Závěrem výše uvedeného lze konstatovat, že pro snížení četnosti střetů zvěře a dopravních prostředků 

na silnicích jsou pachové repelenty velmi vhodné a účinné. Pro ochranu zemědělských kultur 

(popřípadě srnčat před vysečením) vzhledem k tomu, že nepůsobí jako neprostupný plot, je jejich 

účinnost využitelná jen v omezeném období, v řádu týdnů. Pro dobrou účinnost pachových repelentů 

na polích je velmi důležité je kombinovat s dalšími systémy, jako jsou optická zradidla (odrazky, 

reflexní pásky, atd.), nebo různé akustické repelenty (kovové zvuky, hlasy, atd.). Tato skutečnost je 

v praxi většinou opomíjena.

Další bohužel opomíjenou, popřípadě naší praxí zavrženou metodou, je ochrana zemědělských kultur 

pomocí elektrických ohradníků. Je to v důsledku chybných instalací těchto zařízení, které se musí řídit 

trochu jinými pravidly, než při zaplocování pastvin pro domácí zvířata. 
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Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Martin Hlaváč

Právní forma:   Obecně prospěšná společnost
Zapsaná 2. srpna 2012  do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v 
Ostravě

Zakladatel:  ČMMJ Okresní myslivecký spolek Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,
                     Ostrava

Předmět obecně prospěšných služeb:

1. Organizování vědeckých a odborných seminářů, konferencí, sympozií a kongresů z oblasti 
ochrany životního prostředí, rozvoje venkova a myslivosti na národní i mezinárodní úrovni,

2. spolupráce s ostatními domácími i zahraničními institucemi, zabývajícími se problematikou 
ochrany přírody, životního prostředí a myslivosti,

3. ediční a publikační činnost, včetně přípravy a zpracování odborných monografií za účelem 
aplikace vědeckých poznatků do praxe,

4. prezentace činnosti společnosti v masových médiích, propagační a osvětovou činnost,

5. vytváření podmínek pro zachování biodiverzity v příhraničních oblastech mezi Českou 
republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou a vytvoření profesionální sítě 
mezinárodní spolupráce v této oblasti,

6. získávání dotačních prostředků z fondů ČR a EU, podporujících ochranu životního prostředí, 
rozvoj venkova a myslivost a následná realizace podpořených projektů,

7. provádění poradenství, vzdělávací a výchovné činnosti zaměřené na problematiku ochrany 
životního prostředí, rozvoje venkova a myslivosti, se zvláštním důrazem na výchovu dětí                   
a mládeže, podpora tvorby materiálů pro výuku a osvětu.

Martin Hlaváč, telefon: 603 818 855, email: hlavac.martin@email.cz
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Některé odborné podklady pro širší diskuzi o problematice chorob volně žijící zvěře

MVDr. Šárka Hejlová, CSc., MVDr. Šárka Straková

V současnosti se mezi mysliveckou veřejností diskutuje celá řada odborných témat, kterým je i 

v médiích věnována určitá pozornost jako jsou např. svrab lišek a možnost přenosu na lovecké psy i 

člověka. Přemnožení černé zvěře a s tím související možnost přenosu chorob na člověka i lovecké psy 

(svrab, Aujezskyho choroba). Ošetření zvěřiny, možnosti uvádění na trh a povinnosti proškolené 

osoby, trichinoskopie – odběr vzorků – jsou aktuální témata v naší současné myslivosti. Současná 

legislativa umožňuje nový přístup k problematice vyšetření zvěře po ulovení a rozhodování o zvěřině, 

ale současně také klade vyšší nároky na znalosti a odborné vědomosti z oblasti chorob volně žijící 

zvěře na mysliveckou veřejnost.

Vstup ČR do EU v roce 2004 zásadním způsobem změnil přístup k prohlídce jatečných zvířat a masa, 

prohlídce zvířat z farmových chovů a vyšetření zvěře po ulovení a ošetření zvěřiny. Závazná Nařízení č. 

853 a č. 854 z roku 2004 (s platností některých kapitol až v roce 2006), přinesly řadu změn, se 

kterými se musely příslušné dozorové orgány vyrovnat. Co je ve stručnosti obsahem těchto nařízení 

s ohledem na problematiku zvěře a zvěřiny?

Nařízením EP a Rady (ES) č. 853/2004 se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 

živočišného původu. Jsou zde uvedeny otázky školení myslivců (lovců) ve zdravotních a hygienických 

otázkách, manipulace s velkou volně žijící zvěří, manipulaci s drobnou volně žijící zvěří a dále maso 

farmové zvěře. 

Nařízením EP a Rady (ES) č. 854/2004 se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol 

produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Zabývá se opět volně žijící zvěří a zvěří 

s farmových chovů. Jedna kapitola je pak věnována zvláštnímu nebezpečí, tzn. nákazám, resp. 

parazitózám, přenosným na člověka.

Jedná se o:Přenosné spongiformní encefalopatie, Cysticerkózu, Trichinelózu, Vozhřivku, Tuberkulózu, 

Brucelózu.

Určité novum je tedy úloha a postavení prohlížitelů v případě prohlídky ulovené zvěře a zvěřiny a 

zároveň určitý rovný přístup k prohlídce volně žijící zvěře a zvěřiny, zvěře z farmových chovů a 

prohlídce jatečných zvířat a masa.  

Nařízení č. 853/2004 umožňuje určitou část veterinárního dozoru v oblasti zvěřiny přenechat tzv. 

laickým prohlížitelům za předpokladu jejich řádného proškolení v souladu s příslušným předpisem. 

Jsou zde stanoveny okruhy školení. Školení těchto pracovníků (prohlížitelů) probíhá za spolupráce 

Státní veterinární správy ČR, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Středoevropského institutu 

ekologie zvěře.  Podle nařízení ES musí být proškolena alespoň jedna osoba loveckého týmu. 

Loveckým týmem se rozumí místní myslivecká organizace (ČR 2 osoby, 15 hodin). Co by mělo školení 

obsahovat? Jsou to základy anatomie, fyziologie, etologie volně žijící zvěře, příznaky a patologické 

změny při chorobách, onemocnění vyvolané kontaminacemi prostředí a dalšími faktory, které mohou 

mít vliv na poživatelnost masa, hygienické předpisy, manipulace se zvěří po usmrcení, právní předpisy 
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týkající se zvířat a veřejného zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že pracovník, který bude proškolen, 

disponuje určitým vědomostním základem.

Co se týká prohlídky ulovené zvěře a manipulaci se zvěřinou v porovnání s prohlídkou jatečných zvířat 

a masa, jsou zde rozdíly v samotném získávání zvěřiny a masa jatečných zvířat. Je to otázka porážky x 

otázka lovu (vykrvení), identifikace zvířat, která souvisí se zdravotním stavem před porážkou x 

ulovením, doba lovu x porážky jatečných zvířat, odchylky kvality zvěřiny nebo masa (drobné 

krváceniny, pohmožděniny, mírná vyhublost, výraznější pachové odchylky- kastrace zvířat).

Před porážkou zvířat, ulovením zvěře musíme počítat s faktory, které silně ovlivňují kvalitu popř. 

zdravotní nezávadnost masa, zvěřiny. Těmto vlivům říkáme obecně intravitální vlivy, to znamená vlivy 

působící během života zvířete. V jakém prostředí zvíře žije, pohybuje se, jakou přijímá potravu, zda si 

může potravu vybírat nebo ne. V oborách se provádí přikrmování jadrnými krmivy a objemovými 

krmivy, jinak je tomu může být ve farmových chovech (senáže, siláže), Zoohygienické podmínky 

chovu, vlivy působící na zdravotní stav, např. znečištění prostředí, kontaminanty, cizorodé látky 

v krmivu a ve vodě, parazité a obecně nákazová situace v chovech, lokalitách, územích.

Na vlastnosti zvěřiny má zásadní vliv výživný stav zvěře, dále způsob jejího získávání, ošetření a 

uchovávání po ulovení. Dalším z faktorů může být pohlaví a stáří zvířat.

To znamená, že je třeba dodržovat společné znaky při ošetřování masa a orgánů jatečných zvířat, 

zvěře. Jsou to předběžná prohlídka, vyvržení, vykolení, vychlazení masa, uchovávání, skladování masa, 

zvěřiny.

Nelze ovšem opominout nákazovou situaci v dané lokalitě, oblasti, území. Zde je nezbytná velmi úzká 

spolupráce mezi všemi dozorovými orgány, které se problematice věnují. Otázka informovanosti 

prohlížitelů se jeví velmi důležitá a je velmi složité se v této problematice orientovat. Pro příklad je zde 

uvedeno několik nákaz/parazitóz, na které je v posledních letech zaměřena pozornost.

Onemocnění jsou rozdělena do tří skupin:

A. Uvedená v Nařízení EU 854/2004

B. Ta, která byla v posledních letech sledována v EU

C. Uvedená na portálu SVS ČR

ad. A  Onemocnění uvedená v Nařízení EU 854/2004

TRANSMISIVNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (TSE) 

neboli prionové choroby, jsou vzácná neurodegenerativní onemocnění lidí a zvířat. Jsou způsobena 

nahromaděním patologicky změněného proteinu tzv. PRIONU. Projevují se progresivními poruchami 

centrálního nervového systému. Vždy končí smrtí postiženého jedince.

 Spongiformní encefalopatie člověka: Creutzfeldt- Jakobova nemoc, Gertsmanův-Strausslerův –

Schenkerův syndrom, Kuru, Fatální familiární insomnie (FFI).

 TSE zvířat: Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), Scrapia (klusavka) - ovce a kozy, 

Přenosná encefalopatie norků (TME), Spongiformní encefalopatie koček (FSE), Chronické 
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chřadnutí jelenovitých (CWD) - spárkatá zvěř, losi; Spongiformní encefalopatie jiných zvířecích 

druhů, zoo zvířata, antilopa, kozoroh.

CYSTICERKÓZA

Cysticercus cellulosae

Je vývojovým stadiem tasemnice dlouhočlenné- Taenia solium, jejíž dospělci parazitují u člověka-

zoonóza, mezihostitelem je černá zvěř.

.

Životní cyklus Taenia solium: A: vajíčko s ekosférou, 

B,B1 mezihostitelé, C- cysticercus ze svaloviny 

mezihostitele

Ve svalovině srdeční, v jazyku (viz obrázek), žvýkacích, šíjových a mezižeberních, bránici, kýtě se 

nacházejí bílé váčky velikosti hrášku.

Cysticercus pisiformis se vyskytuje u zajíců a králíků (viz břišní dutina králíka). Jedná se o vývojová 

stadia Taenia pisiformis, jejímž konečným hostitelem jsou pes, kočka, volně žijící masožravci.

TRICHINELÓZA 

Člověk se infikuje larvami rodu Trichinella požitím syrového nebo nedostatečně upraveného masa, 

zvěřiny, především černé zvěře (medvěd, jezevec, kočkovité, psovité šelmy). Larvy parazitují v příčně 

pruhované svalovině. Jako pohlavně diferencovaní jedinci v tenkém střevě. Onemocnění může být 

smrtelné.



32

Životní cyklus Trichinella spiralis: A-pohlavně zralá samice, B- pohlavně zralý samec ve střevě 

hostitele, C- larva produkovaná samicí, D- larva enkapsulovaná ve svalovině.

Opouzdřená larva Trichinella spiralis ve svalu (zvětšeno 100x)

VOZHŘIVKA (MALEUS)

Je to vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění lichopytníků (koně, osli, muly), zřídka velkých 

masožravých šelem, ojediněle ovcí, koz, krav. Je to nákaza přenosná na člověka. Může mít akutní 

nebo chronický průběh. Nakažená zvířata vylučují zárodky výtokem z nosu, slinami, hnisem, ke 

kontaminaci může dojít postroji i nástroji obecně. Člověk se může nakazit např. vdechnutím, kůži. 

Nákaza se může projevit za několik týdnů až měsíců. Postihuje většinou nejprve plíce, později sliznice 

nosu a kůže, vnitřní orgány a to tvorbou uzlíků až vředů. Při akutní vozhřivce dochází k úhynu 

v průběhu 2-3 týdne nemoci. Chronická forma může trvat až několik let a může přejít do formy akutní.

TUBERKULOZA- TBC

Je bakteriální onemocnění člověka, domácích zvířat a volně žijící zvěře. K nakažení může dojít 

potravou, vdechnutím. V místě vstupu infekce dochází k primární zánětlivé reakci postiženého orgánu, 

včetně příslušných mízních uzlin. Zánětlivé změny se projevují 

nejčastěji jako žluto-bílá, suchá, drobivá, zesýrovatělá ložiska. 

Později mohou být postiženy další orgány.

U žijících zvířat lze TBC diagnostikovat pouze obtížně. Jako 

chronicky probíhající onemocnění se může projevovat hubnutím a 

slábnutím zvířete. 

Tuberkulóza střev u jelena
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Aviární tuberkulóza

BRUCELÓZA

Je to bakteriální onemocnění přenosné na člověka. Hlavním klinickým příznakem je zmetání březích 

zvířat (potraty u lidí), u samců se onemocnění projevuje zánětem varlat a nadvarlat. U volně žijící 

zvěře jsou postižení především zajíci.

Zánět varlat – zajíc

Ad. B Onemocnění v posledních letech sledovaná v EU

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA) H5N1

Virové onemocnění vodních ptáků a u hrabavých především bažantů a koroptví. Původcem 

onemocnění jsou různé subtypy ptačí chřipky. Subtyp H5N1 je nebezpečný také pro člověka. Příznaky 

onemocnění jsou variabilní v závislosti na druhu a stáří ptáků. Dochází k náhlým úhynům velkého 

množství zvířat bez výraznějších příznaků. Mohou se projevovat dýchací potíže, otoky hlavy, vodnaté 

průjmy, vysoká žíznivost, nechuť k pohybu, cyanotické zabarvení hřebínků a lalůčků, krváceniny 

v podkoží. V posledním stádiu se objevuje stáčení hlavy na záda. Mortalita je 50% -100%.  U vodní 

drůbeže může probíhat bez zjevných příznaků, ale úhyn odchovávané pernaté zvěře může být 100%. 

ZÁPADONILSKÁ HOREČKA - WEST NILE FEVER

Je virové onemocnění. U většiny nemocných probíhá infekce zcela bez příznaků. Původce choroby se 

obvykle dostává do lidského organismu ze slinných žláz infikovaného komára. Kromě člověka byl virus 

nalezen u koček, psů, koní, ptáků (i stěhovavých). Pokud se objeví klinické příznaky, jsou to tyto: 

horečka, bolesti hlavy, ospalost, slabost, bolesti svalů, bolesti kloubů, výražky a další kožní projevy. 

V těžších případech jsou to zánět mozkových blan, obrny. Výskyt onemocnění a úmrtí stoupá. 

 Do stejné skupiny a podobné vlastnosti má Usutu virus a Bagaza virus.
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TRICHOMONÓZA

Parazitární onemocnění ptáků, vyvolané Trichomonas sp. Parazituje u holubů, kachen, husí, volně 

žijících ptáků. Je lokalizován v dutině zobáku, hrtanu, hltanu, voleti, játrech, žláznatém žaludku, ve 

střevech. Projevuje se tvorbou membrán a uzlíků na postižených sliznicích, mohou se zvětšovat, až 

ucpou hrtan a průdušnici. Dále mohou postihnout játra, plíce, střeva, pupek atd.

Klinické projevy: zvýšená teplota, celková skleslost, ztížené dýchání, nažloutlý trus s hlenem, hubnutí, 

zvětšený a deformovaný zobák. U chronické formy se objevují povlaky na sliznici dutiny zobáku, 

později se mění na krvavou hmotu hnilobného zápachu. Hynutí vyčerpáním.

PSINKA

Virové onemocnění psů s vysokou úmrtností (až 80%). Vnímavá jsou především štěňata od 3 do 12 

měsíců. Psi se převážně nakazí vdechnutím viru šířícího se vzduchem. Virus se po vdechnutí množí ve 

sliznici dýchacího aparátu, dále se šíří do lymfatických tkání. Klinické příznaky jsou velmi proměnlivé. 

Objeví se výtoky z nosu, zvýšená teplota, zánět spojivek, nechutenství. Virus může dále napadat 

trávicí, močopohlavní nebo i centrální nervový systém. Onemocnění je často doprovázeno dalšími 

virovými a bakteriálními infekcemi. Objeví se zdrsnění a ztloustnutí tlapek a nosu. U mladých psů se 

po prodělané psince objeví tzv. „ psinkový chrup“. Nejtěžší formou psinky je napadení centrální 

nervové soustavy. - třesy, ztráta hybnosti končetin, strnutí krku.

Nositeli psinky mohou být liška, jezevec, rys, kuna lesní, kuna skalní. V posledních měsících se znovu 

zvýšila intenzita výskytu tohoto onemocnění u volně žijící zvěře, tzv. sylvatická forma, nebezpečí pro 

lovecké psy, nutnost pravidelně očkovat i dospělé psy nejen štěňata.

TOXOPLASMA GONDII

Toxoplazmóza je parazitární onemocnění způsobené kokcidií Toxoplasma gondii. Mezihostiteli mohou 

být všichni teplokrevní živočichové včetně 

člověka. Definitivním hostitelem jsou 

kočkovité šelmy. Onemocnění probíhá ve 

většině případů bez klinických příznaků.                                                                                                           

                                                                         

Životní cyklus Toxoplasma gondii: 

Hostitel- kočka

Mezihostitele: člověk, drobní savci
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NEOSPORA CANINUM

Je to parazit (patří mezi kokcidie). Pes figuruje ve vývojovém cyklu N. caninum v úloze definitivního 

hostitele, ale i mezihostitele. Pes jako definitivní hostitel vylučuje v trusu oocysty. Vylučování může 

trvat od několika dnů až po několik měsíců. I množství vylučovaných oocyst je velmi variabilní.

U psů v roli mezihostitelů působí neuromuskulární onemocnění – poruchy hybnosti končetin, jsou 

postiženy svaly krku. U starších psů mohou být zjištěny záněty srdečního svalstva, plic, kůže. Dalšími 

mezihostiteli mohou být skot koně, ovce, kozy, někteří volně žijící přežvýkavci a šelmy.

LEISHMANIA INFANTUM  

Leishmaniózu vyvolává bičíkovec z rodu Leishmania. Přenašeči bičíkovců jsou pakomáři.  Způsobuje 

poruchy nervové soustavy, zmnožením buněk kůže, sliznic a vnitřních orgánů. U kožní formy se u psů 

objevují na hlavě, nosu, nadočnicových obloucích, uších, pysku objeví uzlíky, po jejichž rozpadu 

zůstávají jizvy a lysiny. Při tzv. vnitřní formě se mohou objevit poruchy hybnosti až znehybnění a psi 

hynou.  Rezervoárem v přírodě jsou kočkovité a psovité šelmy.

ALVEOLÁRNÍ ECHINOKOKÓZA

Je vzácné onemocnění přenosné na člověka, které je vyvoláno larválním stádiem tasemnice 

Echinococcus multilocularis. Larva se vyvíjí ve formě cysty (hydatidy), která se podobá nádoru. Díky 

pomalému růstu hydatid je počáteční fáze onemocnění bez příznaků, klinické obtíže se objevují až po 

několikaleté infekci.  Riziko onemocnění vzhledem k zvýšenému záchytu E. multilocularis roste.

Životní cyklus Echinococcus multilocularis: A-

tasemnice, B- zralý článek, 

C- vajíčko s onkosférou, D,

 D 1-mezihostitelé, E- cysta v játrech, F-skolex.
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VZTEKLINA, Rabies, Lyssa

Je akutní virové onemocnění centrální nervové soustavy teplokrevných živočichů, přenosné na 

člověka. Projevuje se změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, paralýzami a končí smrtí.

Z 19 řádů savců jsou jako rezervoár vztekliny důležité dva řády- Masožravci a Letouni. Hlodavci mají 

pravděpodobně jen malý význam a stejně jako ostatní řády představují jen náhodné hostitelé viru. 

V řadě evropských zemí je vzteklina aktuální zoonózou.

KLASICKÝ MOR PRASAT

Virové onemocnění. Nákaza se šíří přímým stykem nebo prostřednictvím infikovaného krmiva a vody. 

Zdrojem mohou být i dlouhodobí nosiči viru. Nákazu může nepřímo rozvlékat i člověk nebo volně žijící 

ptactvo. Je nutno dodržovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat. Při akutním 

průběhu onemocnění dochází ke zvýšení teploty, malátnosti, ztráty plachosti, žízni, sníženému příjmu 

potravy a průjmu. Při chronickém průběhu jsou příznaky méně výrazné, intenzivnější průjmy. Trus 

může obsahovat i vločky krve. Nenormální chování zvěře, budí podezření na vzteklinu. Jedná se o 

nervovou formu onemocnění, kdy příčinou jsou zánětlivé změny vyvolané v mozku. Změny na 

vnitřních orgánech. Anemické ledviny s tečkovitými krváceninami, na slezině typické hemoragické 

infarkty. V žaludečním a střevním traktu se vyskytují zarudnutí, při chronickém průběhu jsou typickým 

nálezem tzv. butony na sliznici tlustého střeva. Mohou se vyskytnout nekrózy na sleších a na konci 

ocasu. Průběh onemocnění může být komplikovány sekundárními bakteriálními infekcemi.

Mor prasat- tečkovité krváceniny na ledvině

Mor prasat- tzv. butony na sliznici tlustého 

střeva
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AFRICKÝ MOR PRASAT

Vysoce nakažlivé, často akutní, virové onemocnění prasat. Charakterizované horečkou, krváceninami 

na vnitřních orgánech, částečně na lymfatických uzlinách, ledvinách a sliznici zažívacího traktu. 

Úmrtnost je téměř 100%. Může se vyskytnout i chronická a méně nakažlivá forma s méně výraznými 

příznaky a nižší úmrtností.

Infekce vzniká stykem s nakaženými i uzdravenými prasaty-nosiči, příjmem kontaminovaných odpadů, 

močí, trusem, zdechlinami. Byla nalezena i infikovaná klíšťata.  Příznaky se mohou podobat 

onemocnění klasického moru, jsou však o mnoho výraznější.

Nahoře: slezina prasete s AMP

Dole: slezina zdravého prasete  

Změny na ledvině u Afrického moru prasat.

SLAK (Slintavka a kulhavka)

Virové, vysoce nakažlivé onemocnění sudokopytníků. Nákazu přenáší nemocná zvířata kontaktem mezi 

sebou. Velmi důležitá je možnost přenosu choroby prostřednictvím lidí, kteří s nemocnými zvířata přišli 

do kontaktu. Velmi důležitý je přenos viru mlékem, protože v mléce se vyskytuje dříve, než se objeví 

viditelné klinické příznaky nemoci.  Stejně tak se virus vylučuje močí, výkaly a spermatem. Nákaza se 

může šířit také při obchodování s masem a vnitřními orgány a také dalšími produkty z nakažených 

zvířat. Onemocnění se projevuje tvorbou puchýřků na nozdrách, dásních, mléčné žláze a jazyku. 

Puchýře se objevují na končetinách a to zejména mezi spárky. Objevuje se snížená pohyblivost, 

malátnost, teplota, žíznivost a nechutenství.
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Prasklá afta na horním pysku

Afta mezi paznechty

AUJEZSKÉHO CHOROBA (prasata, černá zvěř)

Virové onemocnění domácích zvířat i volně žijící zvěře.  Na šíření nákazy se názory liší. Je to především 

dýchacími cestami, příjmem kontaminovaného krmení, pářením.

Hlavními příznaky onemocnění je neklid, nechutenství, nervové záchvaty, křeče, žíznivost a svědivost 

kůže. Onemocnění vykazuje podobné příznaky jako vzteklina. Nákaza je přenosná na masožravce. Pro 

psy je nákaza smrtelná, nakazí se od nemocné zvěře přímým kontaktem (olizováním vývrhů, krve, 

syrového masa), vhodná vakcína zatím není k dispozici, důležitá je prevence.

Q- HOREČKA

Je onemocnění, které způsobují rickettsie Coxiella burnetií. Postihuje hospodářská zvířata, volně žijící 

zvířata a člověka, u kterého vyvolává akutní horečkovité onemocnění.  V přírodě se udržuje 

v klíšťatech, přenášeči mohou být hlodavci, ale i jiní obratlovci. Nákaza se může šířit mezi zvířaty i bez

přítomnosti klíšťat.

U zvířat může onemocnění probíhat bez příznaků, ale mohou se vyskytnut potraty, záněty pohlavního 

aparátu, záněty horních cest dýchacích.

HEMORAGICKÁ HOREČKA (CRIMEAN-CONGO haemorrhagic fever, CCHF, krymsko-konžská 

hemoragická horečka)

Patří mezi virová onemocnění, která přenášejí klíšťata. K nákaze člověka může dojít kousnutím 

klíštěte, nebo kontaktem s krví infikovaného zvířete. Nástup onemocnění je náhlý, vysoká horečka, 
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bolesti hlavy, únava, bolesti svalů, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, průjem. Onemocnění se 

vyskytuje v jižní Evropě na Balkánském poloostrově, Turecku, Rusku. Jeho teritorium se pomalu 

zvětšuje.

ad. C  Onemocnění uvedená na portále SVS ČR

BLUETONGUE – katarální horečka ovcí, modrý jazyk

Je infekční virové onemocnění přežvýkavců, není přenosné na člověka. Virus vyvolává klinické projevy 

u ovcí a u skotu. Přenášečem viru je hmyzí vektor (pakomáři).

Cyanóza jazyka a pysku

Překrvení a krváceniny na mulci

VIRUS SCHMALLENBERG

Virová nákaza, popsána u ovcí, koz a skotu v Německu a Holandsku (virus byl pojmenován podle 

hospodářství, kde byl poprve zachycen). Virus vyvolává vysokou horečku, průjem, ztrátu kondice, 

výrazné snížení užitkovosti až úhyn. U novorozených mláďat (jehňat), byly popsány vrozené vady a 

deformity. Virus je přenášen   tiplíky a transplacentárně (matka-plod). Riziko přenosu na člověka je 

velice nízké a nebylo zatím potvrzeno.

Výše uvedený přehled zachycuje jen zlomek chorob zvířat, přesto však není nutno podléhat panice. 

Velmi důležitá je spolupráce dozorových orgánů a chovatelů při přesunu a nákupu zvířat s potenciálně 

rizikových oblastí a dále perfektní znalost zdraví zvířat respektive zdravotní situace v jednotlivých 

územích, lokallitách a hospodářstvích v ČR. To spolu s dodržováním předpisů z hlediska hlášení nákaz, 

respektive onemocnění příslušným orgánům veterinární správy  a dodržováním předpisů týkájící se 

manipulace zvěře  a zvěřiny, zajistí produkci kvalitní a zdravotně nezávadné zvěřiny.

Textové i obrazové materiály použité v tomto textu pochází se soukromého archivu autorů a jsou zde 

trvale uloženy.
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Obnova zemědělské krajiny

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., Českomoravská myslivecká jednota, o. s.
Ing. Václav Zámečník, Česká Ornitologická společnost

Zemědělská krajina tvoří více než polovinu rozlohy České republiky a jedná se tak o nejvýznamnější 

typ prostředí. Její podoba se během posledního století významně proměnila. Ještě v první polovině 20. 

století byla krajina diverzifikovaná s políčky o průměrné velikosti 0,23 ha. Od druhé poloviny 20. století 

docházelo ke scelování pozemků spojené s likvidací mezí, polních cest a rozptýlené zeleně, 

pokračovalo odvodňování mokřadních luk, současně se zvyšovaly dávky chemických látek v 

zemědělství a rozvíjela se mechanice. Změny v krajině a ve způsobech hospodaření se podepsaly na 

celkové druhové diverzitě - početnost drobné zvěře a mnoha dříve běžných druhů rostlin i živočichů se 

v průběhu druhé poloviny 20. století dramaticky snížila. Kolaps socialistického zemědělství přinesl v 

devadesátých letech minulého století krátkodobé oživení, jak to dokládá např. indikátor běžných 

ptačích druhů zemědělské krajiny, ale od druhé poloviny 90. let se početnost ptáků zemědělské krajiny 

opět snižuje. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se začalo v krajině hospodařit podle tzv. 

Společné zemědělské politiky. Přestože její součástí jsou také tzv. agroenvironmentální programy, 

které mají za cíl podporovat přírodě šetrné způsoby hospodaření, pozitivní odezva ze strany drobné 

zvěře ani běžných ptačích druhů zaznamenána nebyla. Naopak, v některých ohledech podmínky pro 

získání dotací nepřímo podporovaly zemědělce při odstraňování posledních zbytků krajinných prvků a  

další intenzifikaci výroby. Přestože ochrana krajinných prvků je uzákoněna na národní úrovni a je také 

jednou z podmínek pro získání dotací. Také zvýšená podpora pěstování energetických plodin, zejména 

řepky a kukuřice, způsobila rychlý nárůst ploch s těmito plodinami, často v podobě rozsáhlých 

monokultur.

Od roku 2014 budou v zemích Evropské unie schválena nová pravidla pro získání zemědělských dotací. 

Pokud se má zdravotní stav naší krajiny zlepšit, je nutné prosadit podmínění příjmu dotací zlepšením 

stavu krajiny, zejména zvýšením její heterogenity, motivací navrátit do krajiny krajinné prvky a 

realizovat opatření, která vytvoří vhodné podmínky pro rozmnožování zvěře včetně dostatečné nabídky 

potravy a celoročního krytu. A právě to žádá petice Za obnovu zemědělské krajiny, která vznikla z 

podnětu řadových myslivců a ke které se připojili také ornitologové, zástupci zemědělců a zemědělců. 

Do konce října petici podpořilo svým podpisem 18 000 lidí, což dokládá, že dobrý stav zemědělské 

krajiny není veřejnosti lhostejný. 
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