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1 Úvod 

 

Škody působené zvěří na zemědělských porostech a pozemcích jsou jedním z 

témat, k němuž se vlastníci honebních pozemků (jejich uživatelé) a držitelé honiteb 

každoročně vrací s obavami, jaký bude počet, rozsah a stanovená výše škod. 

Z objektivního hodnocení této problematiky vyplývá, že škody působené zvěří na 

polních plodinách jsou dlouhodobým problémem a nelze ani do budoucna počítat 

s tím, že se nám jej podaří zcela vyřešit. 

 Je třeba také brát v úvahu, že celá řada zemědělských plodin má poměrně 

značnou regenerační schopnost, a proto poškození polních plodin zvěří je po 

několika dnech růstu minimální nebo téměř žádné. Jde například o jetel, vojtěšku, 

luční porosty, ale i obiloviny v určitých růstových fázích nebo i o luskoviny aj.  

Nejnižší mírou se na škodách podílí zvěř drobná (zajíc, bažant, králík) a to 

pouze 3,4% z celkového podílu zjištěných škod. V daleko větší míře, jak vyplývá i 

z prováděného šetření se na působených škodách na polních kulturách a 

zemědělských porostech podílí především zvěř spárkatá (srnčí, daňčí, mufloní, jelení: 

6,7% a zejména zvěř černá: 89,9%). 

Současné vysoké stavy černé zvěře vedou ke střetům mezi vlastníky 

honebních pozemků (jejich uživatelů) a uživatelů honiteb. Obecně je možno 

konstatovat, že vlastníci honebních pozemků a jejich uživatelé, ale i uživatelé honiteb 

nepřistupují v celé řadě případů k řešení škod zvěří na polních plodinách a 

zemědělských porostech s požadovanou odpovědností a pocitem vlastní viny. Jde 

především o naplňování § 53 zákona č. 449/2001 Sb., který ukládá mimo jiné 

vlastníkovi, popřípadě (uživateli) honebních pozemků – činit k zabránění škod zvěří 

přiměřená opatření. Stejná opatření může učinit se souhlasem vlastníka honebního 

pozemku i uživatel honitby.  

V návaznosti na ustanovení § 53 zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti, 

směřující k zabránění nebo snížení škod působených zvěří na přijatelnou úroveň, je 

třeba konstatovat, že při celkovém posuzování škod zvěří na polních plodinách se, až 

na malé výjimky, dělá velmi málo. Ve většině případů se spoléhá na odstřel zvěře, 

což je sice vhodné, ale z hlediska požadavků právních předpisů o předcházení 

škodám zvěří to je velmi málo. Jde v podstatě o nejjednodušší cestu odporu, jak 

naplnit přiměřená opatření.  

Proto je ze strany uživatelů honiteb žádoucí, v návaznosti na škody 

způsobené zvěří na polních plodinách a zemědělských porostech, věnovat pozornost 

důslednému sledování početních stavů zvěře a jejich regulaci řešit průběrným 

odlovem, s důrazem na zvěř černou – selata a lončáky, která se svým počtem a 

rozsahem na škodách podílí nejvíce. 

K zabezpečení současných stavů spárkaté zvěře, zejména jelení a daňčí je 

třeba zaměřit lov této zvěře v časovém období na plnění plánu lovu samic a mláďat. 

U mufloní zvěře je vhodné pečlivě zvažovat její rozšíření do nových lokalit. 
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V honitbách, kde není spárkatá zvěř vedena v kmenových stavech, je třeba 

požádat úřady o mimořádný odlov. Problémy související se vznikem škod zvěří na 

polních plodinách lze spatřovat i ve zkreslování výsledků sčítání zvěře. 

V neposlední řadě má značný vliv na počet, rozsah a výši škod účelné 

rozmístění krmných zařízení ve vybraných problémových lokalitách honiteb, včetně 

zabezpečování požadovaného množství krmiva s ohledem na počet a druh zvěře. 

Vlastníci honebních pozemků a jejich uživatelé by měli v návaznosti na 

předpokládaný vznik škody působené zvěří kvalifikovaněji zvažovat pěstování 

některých ohrožených plodin v určitých lokalitách, čímž by škodám do značné míry i 

předcházeli. To znamená v rizikových oblastech a lokalitách, kde se každoročně 

škody zvěří opakují, nepěstovat plodiny jako je kukuřice, brambory aj., i když to pro 

mnohé bude značně problematické. 

Pokud tomu ale tak bude, je vhodné velké plochy oseté zemědělskými 

plodinami typu kukuřice aj., uspořádat tak, aby v případě zvýšeného počtu zvěře a 

případných škod v dané lokalitě mohla být odlovena uživateli honiteb, případně 

plašena apod. V praxi to znamená prokládat velké plochy kukuřice a řepky plodinami 

nízkými, čímž by byly vytvořeny možnosti zvěř lépe pozorovat a bezpečně lovit. 

V podstatě každoročně už začátkem měsíce května jsou kultury řepky natolik 

vzrostlé, že poskytují absolutní kryt, zejména zdroj potravy a klid pro černou zvěř. 

Tato zvěř se postupně přemisťuje do obilnin, slunečnice a zejména pak do kukuřice, 

kde setrvává v návaznosti na dobré životní podmínky až do sklizně této plodiny. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že v intenzivní zemědělské krajině v době 

vegetace je jen malá část ploch, na kterých lze černou zvěř bezpečně lovit. 

Důležitým faktorem omezení škod působených spárkatou zvěří (a zvěří 

obecně) je snižování posklizňových ztrát následným dosběrem kukuřičných palic, 

brambor apod. Při sklizni dodržovat agrotechnické lhůty. Stává se skutečností, že při 

velkých ztrátách zemědělských plodin při sklizni (kukuřičné palice, bulvy řepy 

cukrové, brambory aj.) jsou posklizňové zbytky vyhledávány černou zvěří i 

v následujícím roce a tím dochází k významnému poškození i takových kultur, které 

nejsou běžně poškozovány např. obilniny. 

Současně je nutné brát v úvahu, že významně ovlivňuje zvěř i zemědělská 

činnost, zejména využívání mechanizace. Ztráty na zvěři při zemědělských pracích, 

hlavně při sklizni pícnin, se podle statistických údajů stále zvyšují a skutečnost je již 

alarmující.   Mezi hlavní příčiny je možné zařadit zvyšování ploch pícnin a trvalých 

travních porostů, stále rostoucí výkonnost sklízecích strojů a tlak na sklizeň v květnu 

a červnu z důvodu krmení hospodářských zvířat a bioplynových stanic. 

Nezanedbatelnou příčinou je i nedostatečná komunikace a spolupráce mezi 

zemědělci, myslivci a státní správou. Zákony (Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti a 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) sice ukládají vlastníkům a 

nájemcům půdy oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění 

zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na 

ochranu rostlin a provozovatelům mechanizačních prostředků na kosení pícnin 
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používat účinné plašiče zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, 

aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji. 

2 Problematika škod zvěří na zemědělské půdě: 

 

Existence zvěře v naší přírodě je dána a současně podmíněna potravou, která 

je pro její život nezbytná. Volně žijící zvěř v naší přírodě je koneckonců součástí 

národního bohatství a jedním z jeho přírodních zdrojů. Střet zájmů vlastníků 

honebních pozemků (jejich uživatelů) a uživatelů honiteb v tomto směru se 

v mnohých případech odvíjí od vzájemných vztahů mezi uvedenými subjekty. 

Obecně je možno konstatovat, že vlastníci honebních pozemků a jejich uživatelé, ale 

i uživatelé honiteb nepřistupují v celé řadě případů k řešení škod zvěří na polních 

plodinách a zemědělských porostech s požadovanou odpovědností a pocitem vlastní 

viny. Z objektivního hodnocení této problematiky vyplývá, že škody působené zvěří 

na polních plodinách jsou dlouhodobým problémem a nelze ani do budoucna počítat 

s tím, že se nám jej podaří zcela vyřešit. 

2.1 O škodách obecně 

Je třeba brát v úvahu, že celá řada zemědělských plodin má poměrně 

značnou regenerační schopnost, a proto škody způsobené zvěří v tomto směru jsou 

už po několika dnech minimální nebo téměř žádné. Jde například o jetel, vojtěšku, 

luční porosty aj. V daleko větší míře, jak vyplývá i z prováděného šetření v regionech 

vybraných okresů se na působených škodách na polních kulturách a zemědělských 

porostech podílí především zvěř spárkatá (jelen, zvěř daňčí a zejména zvěř černá). K 

posuzování škod zvěří na zemědělských pozemcích, polních plodinách a 

zemědělských porostech (z hlediska množství a rozsahu) je potřeba přistupovat 

diferencovaně. Vzhledem k mizivým stavům zajíce polního, bažanta obecného nebo 

králíka divokého jsou škody drobnou zvěří až na některé výjimky přijatelné. Ale i přes 

uvedené konstatování by nebylo správné, aby škody působené drobnou zvěří na 

tomto úseku byly podceňovány a brány na lehkou váhu. Mohou nastat i případy, kdy 

početní stavy drobné zvěře budou neúměrně vysoké a úživnost zemědělských plodin 

v dané lokalitě bude pro zvěř z hlediska její nutné obživy nedostačující, a proto se 

škody působené touto zvěří mohou výrazněji projevit. Význam škod působených 

drobnou zvěří na polních plodinách bývá zemědělci v některých případech mnohdy 

až nadhodnocený. 
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Podíl škod působených zvěří 

 

Hlavní škody však působí zvěř spárkatá. K zabezpečení současných stavů 

spárkaté zvěře, zejména jelení, daňčí a mufloní je třeba zaměřit lov této zvěře 

v časovém období na plnění plánu lovu samic a mláďat. Důležitou prevencí 

v předcházení škodám zvěří je zamezení šíření nových druhů spárkaté zvěře (např. 

zvěř dančí a mufloní) do nových lokalit. 

V honitbách, kde není spárkatá zvěř vedena v kmenových stavech, je třeba 

požádat orgány státní správy myslivosti o mimořádný odlov. V posledních letech 

došlo u celé řady okresů ke značnému nárůstu početních stavů černé zvěře. Jde 

především i o okresy s nízkým podílem lesa a s intenzivním využíváním půdy pro 

pěstování obilovin, kukuřice, řepky, brambor aj. Naopak v oblastech s převahou 

travních porostů a extenzivnějším využíváním půdy dochází k úbytkům černé zvěře.  

Důvody nárůstu početních stavů černé zvěře jsou dány a lze je spatřovat 

především v pěstování atraktivních plodin, které mají sice svůj význam pro 

zemědělce z hlediska ekonomického, na straně druhé však vytváří pro černou zvěř 

výhodnou krytinu a zdroj potravy. 

Výše uvedené plodiny jsou pěstovány převážně na velkých souvislých 

plochách. Po vniknutí černé zvěře do těchto ploch osetých atraktivními plodinami 

(kukuřicí, řepkou, bramborami, slunečnicí aj.) se zde zdržuje i po celé vegetační 

období, čímž je pro značnou část roku výrazně snížena či znemožněna možnost 

černou zvěř lovit.  

V podstatě každoročně už začátkem měsíce května jsou kultury řepky natolik 

vzrostlé, že poskytují absolutní kryt, zejména zdroj potravy a klid pro černou zvěř. 

Zvěř se postupně přemisťuje do obilnin, slunečnice a zejména pak do kukuřice, kde 

setrvává v návaznosti na dobré životní podmínky až do sklizně plodiny. 

90%

7%
3%

zvěř černá

ostatní zvěř sparkatá

drobná zvěř
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Nemalý vliv na přesun černé zvěře z našich lesů do polí v období léta až 

podzimu má také masové využívání lesů obyvatelstvem za účelem turistiky, 

rekreační činnosti, ale zejména potom sběru lesních plodin a hub. 

 

 
Výskyt černé zvěře ve světě 

 

Černá zvěř na území  České republiky je původním druhem, ale její početnost 

se v průběhu historie značně měnila. Odlov černé zvěře až do konce II. světové války 

byl pouze sporadický.  Od konce II. světové války dochází nejen v České republice, 

ale i v celé Evropě ke zvyšování nejen stavů, ale i odlovů černé zvěře až do 

současnosti (např. v r. 2010 byla v ČR překročena hranice odstřelu 140 000 kusů). 

Příčin proč je černé zvěře tolik, existuje celá řada. Jedná se např. o vysokou 

reprodukční schopnost, porušování zásad chovu a lovu černé zvěře, vysoká 

přizpůsobivost současné zemědělské krajině (monokultury řepky a kukuřice), skvělá 

vitalita, aj.  
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Podle šetření v terénu bylo zjištěno, že vysoké početní stavy černé zvěře 

způsobují téměř 90% škod zvěří na zemědělských plodinách. Druhé místo zaujímá 

ostatní spárkatá zvěř (především zvěř srnčí a dančí) se 7% a 3% způsobených škod 

připadají na zvěř drobnou. Zde se jedná především o ojedinělé škody způsobené na 

vzcházející slunečnici. Nízké procento škod vzniklých drobnou zvěří je zapříčiněno 

především mizivými stavy drobné zvěře v krajině a rozptýleností poškozených ploch 

v polních plodinách. 

Při srovnávání polních plodin, které jsou poškozovány černou zvěří, bylo 

zjištěno, že 66% škod bylo způsobeno na obilovinách.  Z těchto škod připadá 18% na 

škody způsobené černou zvěří na ozimých obilovinách v době vegetačního klidu. 

Druhé místo s 20% zaujímá kukuřice, třetí místo s 10% zaujímají trvalé travní 

porosty, škody na řepce představují 3,9% a ostatní škody 0,1%. 

Vzhledem k největšímu zastoupení obilovin v  osevech (především porosty 

bezosinatých odrůd pšenic) patří tato skupina k neohroženějším plodinám. I když 

v porostech kukuřice je % poškození nejvyšší vzhledem k nižší výměře osevů je se 

zastoupením škod řazena až na druhé místo. S nárůstem ploch kukuřice pěstované 

pro energetické účely narůstá i % poškozených porostů. Škody na řepce bývají často 

podceňovány, jelikož nepropustné porosty neumožňují hlubší kontrolu, která je 

možná až při desikacích nebo sklizni. 

Samotné ozimé obiloviny po vzejití nejsou pro černou zvěř příliš lákavé, ale riziko 

poškození spočívá právě v nedostatečném zapravení posklizňových zbytků 

předplodiny, které snadno černá zvěř nachází. Mezi nejrizikovější plodiny z pohledu 

posklizňových zbytků patří kukuřice na zrno, kukuřice na siláž, řepa cukrová a 

brambory. Vyrýváním černá zvěř narušuje půdní povrch a tím likviduje porosty 

ozimých plodin. Některé posklizňové zbytky, jako např. části bulev cukrovky nebo 
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brambory, zůstávají v půdním profilu nepoškozené do jarních měsíců a tak se stávají 

rizikem pro výsev např. jarních obilovin, když jsou při předseťové přípravě půdy 

vyzdviženy na povrch nebo k povrchu půdy. 

2.2  Faktory ovlivňující škody působených černou zvěří na plodinách 

V České republice patří ozimy mezi nejhojněji pěstované plodiny. Nejčastější 

ozimou plodinou je ozimá pšenice, která byla v loňském roce vysetá cca na 755 000 

ha, další v pořadí je ozimá řepka, vysetá na cca 392 000 ha, ječmen ozimý vysetý na 

110 000 ha, triticale vyseté na 41 000 ha a žito ozimé, vyseté na cca 27 000 ha.  

Pomocí dotazníkového šetření u zemědělských subjektů bylo zjištěno, že 66% 

škod zvěří bylo způsobeno na obilovinách, které patří vzhledem k největšímu 

zastoupení v osevech k  nejvíce postiženým plodinám. Z těchto škod připadá 18% na 

škody způsobené černou zvěří na ozimých obilninách v době vegetačního klidu. 

Druhé místo s 20% zaujímá kukuřice, třetí místo s 10% trvalé travní porosty, škody 

na řepce představují 3,9% a ostatní škody 0,1%. 

Samotné ozimé obiloviny po vzejití nejsou pro černou zvěř příliš lákavé, ale 

riziko poškození spočívá právě v nedostatečném zapravení posklizňových zbytků 

předplodiny, které snadno černá zvěř nachází. Vyrýváním narušuje půdní povrch a 

likviduje porosty ozimých plodin. Některé posklizňové zbytky, jako např. části bulev 

cukrovky nebo brambory, zůstávají v půdním profilu nepoškozené do jarních měsíců 

a tak se stávají rizikem pro výsev např. jarních obilovin, když jsou při předseťové 

přípravě půdy vyzdviženy na povrch nebo k povrchu půdy. 

3  Způsoby poškození plodin v době vegetačního klidu 
 

Na plochách ozimých plodin v době vegetačního klidu nachází černá zvěř 

potravu pouze v podobě posklizňových zbytků předplodiny. Mezi nejrizikovější 

plodiny z pohledu posklizňových zbytků patří kukuřice na zrno, kukuřice na siláž, 

řepa cukrová a brambory. Špatné zapravení posklizňových zbytků představuje riziko 

pro následující pěstované plodiny. Tyto posklizňové zbytky černá zvěř velice ráda 

vyrývá a tím na pozemcích působí nemalé škody.  

Posklizňové zbytky mohou vznikat nejen neefektivní slizní zastaralou 

technikou, ale i např. polehnutím porostu v povětrnostně nepříznivém období nebo i 

poškozováním porostů černou zvěří. Např. kukuřice bývá černou zvěří polámána tak, 

že při sklizni palice nemohou být zemědělskou technikou sklizeny a proto bývají 

zapraveny do ornice při následné orbě. Po zasetí ozimých plodin jsou černou zvěří 

vyrývány a tím černá zvěř nepřímo poškozuje oseté pozemky ozimými plodinami i 

v zimním období. Někdy bývá povrch půdy narušen tak, že brání průjezdu 

zemědělské techniky. Neobvyklé není ani vyhrabávání posklizňových zbytků kukuřice 

jezevci v prvních jarních měsících nebo při oteplení v zimním období. Tyto škody 



 

8 
 

bývají spíše rozptýlené a v poměru se škodami působenými černou zvěří vzhledem 

k velikosti a populační hustotě jezevce zanedbatelné. 

3.1 Vliv kukuřice jako předplodiny na poškození následných plodin 

Výsev ozimých plodin po kukuřici na siláž, je z pohledu škod černou zvěří 

méně rizikový, než u kukuřice pěstované na zrno. Při sklizni kukuřice na siláž musí 

vždy dojít k narušení zrna, jelikož zrno, které nebude narušeno při sklizni, projde 

skoro beze zbytku trávicím traktem skotu. Posklizňové zbytky z kukuřice na siláž 

s poškozeným zrnem rychleji v půdním profilu podléhají rozkladu než nenarušená 

zrna kukuřice na zrno, a proto nejsou tak černou zvěří vyhledávány.  V případě 

zaorávky nepoškozených palic kukuřice na zrno i na siláž je riziko vyhledávání a 

rozrývání pozemků černou zvěří stejně vysoké. V tomto případě je nebezpečné 

pěstování odrůd ozimých pšenic, které jsou vysévány ve druhé polovině 

agrotechnické lhůty a umožňují tak výsev po kukuřici na zrno. 

3.2 Poškozování porostů ozimé řepky 

 Významnou pěstovanou plodinou v současnosti je řepka ozimá. Řepka ozimá 

bývá černou zvěří poškozována především v období vegetace, jelikož černá zvěř tyto 

plochy vzrostlých plodin využívá jako útočiště, ve kterých nachází bohatou potravní 

nabídku a klid. Škody na řepce bývají často podceňovány, jelikož nepropustné 

porosty neumožňují hlubší kontrolu, která je možná až při desikacích nebo sklizni. 

Řepka je první plodinou, kterou černá zvěř zjara velice rychle obydluje. Při sklizních 

řepky se pouze přestěhuje do kukuřic, které v té době tvoří již vzrostlé monokultury. 

Vzhledem k časnému výsevu řepky, který by měl být proveden nejdéle 

v poslední dekádě srpna, patří řepka mezi plodiny, které jsou ve vegetačním klidu 

méně poškozovány černou zvěří. Z 90% jsou obvyklou předplodinou řepky obiloviny, 

hlavně ozimá pšenice a ozimý ječmen, případně ozimé žito či triticale, proto zde 

nehrozí riziko rozrývání pozemků černou zvěří. Posklizňové zbytky z ozimých 

obilovin jako předplodin řepky bývají do půdy zapraveny podmítkou ihned po sklizni, 

poté většinou rychle vzchází spolu se semeny plevelů. Po vzejití jsou brzy zapraveny 

do půdy orbou, po které následuje předseťová příprava a výsev řepky. 

 Riziko pěstování je především tam, kde předplodinou ozimé řepky jsou rané 

brambory. Rané brambory jsou sice z pohledu pěstování řepky nejvhodnější 

předplodinou, ale vzhledem k riziku škod černou zvěří nejnáchylnější ke škodám. 

Vzhledem k nízkým výměrám pěstovaných raných brambor nejsou škody významné.  

Obdobně mohou být poškozovány i ostatní pěstované ozimé plodiny jako 

např. ozimé žito, ozimý ječmen, triticale a i minoritně pěstované ozimé meziplodiny, 

které bývají vysévány na konci léta a sklizeň je prováděna na jaře následného roku. 

Jedná se např. o řepici nebo jetel nachový. 
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3.3 Poškozování trvalých travních porostů a ovocných dřevin 

V posledních letech působí černá zvěř poměrně velké škody na trvalých 

travních porostech zejména v blízkosti lesů. Rozsah škod je vysoký a má stále 

vzestupnou tendenci. Náklady na odstraňování těchto škod jsou poměrně vysoké a 

preventivní opatření jsou těžko aplikovatelná. Podobná situace je i v ovocných 

sadech. V sadech dochází též velmi často okusu stromů, které způsobují zajíci a 

srnčí zvěř. Prevence spočívá pouze v dokonalém oplocení sadů.  

3.4 Prevence vzniku škod působených zvěří 

Prevence škod zvěří je v České republice ošetřena zákonem o myslivosti 

449/2001Sb., § 53 (Opatření k zábraně škod působených zvěří. Tento zákon ukládá 

vlastníkovi nebo nájemci honebního pozemku činit přiměřená opatření směřující 

k zabránění škodám zvěří. Stejná opatření může činit i uživatel honitby po souhlasu 

vlastníka pozemku. 

Za přiměřená opatření jsou obecně považována taková opatření, která při 

splnění účelu budou technicky přiměřená a ekonomicky únosná. Technicky 

přiměřená ve skutečnosti znamená, že budou snadno proveditelná. Ekonomicky 

únosná znamená, že vynaložené náklady na jejich provedení nebudou neúnosně 

zatěžovat toho, kdo je činí a nebudou vyšší než škoda, které mají zabránit. Při 

provádění přiměřených opatření zákon zakazuje zraňování zvěře. 

Vysoké stavy černé zvěře a s nimi spojené škody nejsou problémem pouze 

nedostatečného odlovu ze strany uživatelů honiteb, ale i problémem zemědělského 

hospodaření, které je ovlivněno tržní ekonomikou a poptávkou po pěstování 

lukrativních plodin.   

Proto je ze strany zemědělských subjektů žádoucí dodržování zásad správné 

agronomické praxe, jako je dodržování agrotechnických lhůt (setí, popř. sázení, 

sklizně aj.). Sklizeň provádět tak, aby posklizňových zbytků bylo co nejméně. Pro 

zapravení posklizňových zbytků rizikových předplodin je nutné využívat hlubokou 

orbu, umožnit odlov i v období vegetace (pruhy oseté nízkými plodinami např. jarní 

ječmeny. Porosty, které poskytují černé zvěři klid, je vhodné rozdělit mezipásy. 

 Vhodná jsou i krátkodobá opatření jako budování nenáročných oplocenek, 

instalace zradidel (zvuková, světelná, pachová), repelentní nátěry aj. Vhodná je i 

úprava stávajících prvků v krajině (péče o remízky, staré úvozové cesty, sečení 

dosavadních mezí aj.), která by umožnila efektivnější odlov a minimalizaci škod. 
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4 Prevence střetů zvěře a zemědělské techniky 

 

4.1 Sklízecí a žací stroje  

Při kosení pícnin v jarních měsících docházelo i při ručním sekání k poranění 

srnčat a zajíčků, protože do věku asi jednoho týdne je u mláďat vyvinut velmi silný 

instinkt pudu sebezáchovy spočívající v tom, že se při nebezpečí přikrčí a i při 

slabém kontaktu se nehýbe. Četnost poranění a usmrcení mláďat se zvyšovala 

úměrně se zvyšováním rychlosti pojezdu sklízecí techniky a zvětšováním šířky 

záběru. Aby k tomu nedocházelo, začaly se vyvíjet a uplatňovat různé druhy ochrany, 

které spočívalo většinou v kombinaci vyhánění zvěře z porostů a vyhledávání mláďat 

a uplatnění plašičů na zemědělských strojích.  

4.2 Mechanické plašiče na sklízecích strojích  

Řetězový plašič 

V 70. letech se plašiče používaly v masovém měřítku jako např. optické 

plašiče, celá řada plašičů se vyráběla v zemědělských dílnách jako např. řetězový 

plašič.  

 

Řetězový plašič na rotační liště ŽTR 165 

Pomocí závaží umístěného na řetízcích byl „pročesáván“ porost, který byl 

sekán při následném přejezdu. Účinnost byla podle autorů lepší než u optických 

plašičů a bylo možné je použít i když nesvítilo slunce. Nejsou však žádné informace 

o tom, že se takové řešení ještě používá. 
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Rameno s řetízky se často umísťovalo i před žací lištou. Srnčata do týdenního 

vzrůstu však řetízky mnohdy nezvedly. Další variantou tohoto řešení byly 

prodloužené řetízky, čímž se zvýšil i akustický efekt a prodloužil kontakt se zvěří. 

 

 

Řetězový plašič s dlouhým řetězem 

 

Sáňový plašič 

Ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) byl vyvinut 

sáňový plašič, který vytláčel zvěř z porostů pomocí vzpružin, na které byly připojeny 

řetízky, a které byly připevněny na  rám ve tvaru sání, který byl tažen na rameni 

připevněném k traktoru. Tyto „sáně“ byly taženy po porostu, který byl sekán při 

následujícím přejezdu. Tento typ se neosvědčil pro obtížnost manipulace. 

Hřebenový nadzvedávač 

Hřebenový nadzvedávač  byl používán v Německu.  Traktorista nebo jeho 

pomocník mohl sledovat při kosení šikmý hřeben, který pročesával porost před žacím 

strojem a pokud narazil na srnče, nadzvedl jej, ale současně zabránil přístupu 
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srnčete k žací liště.  Zařízení se osvědčilo jen u nízkých a málo hustých porostů, a 

poměrně rovného terénu. V případě, kdy se na šikmém hřebenu objevilo srnče, 

musel traktorista zastavit a přenést jej na posekanou část louky. Mezery mezi 

jednotlivými dráty hřebenu nemohly být velké, aby mezi nimi srnče neprolezlo. Při 

větších rychlostech traktoru se mnohdy nezabránilo poranění zvířat. 

Tyč se vzpružinami 

Tento typ byl podobné konstrukce jako řetízkový plašič pouze s tím rozdílem, 

že místo řetízků byly na tyči umístěny ocelové pružné pruty pomocí vzpružiny. Porost 

byl pročesáván pruty kopírujícími povrch pole. U hustých porostů byla nízká účinnost 

a velká poruchovost.   

 

Tyč se vzpružinami 

Ve VÚLHM byl také vyvinut a zkoušen plašič, který využíval tlaku výfukových 

plynů z traktoru k rozezvučení píšťal umístěných na rámu na boku traktoru před žací 

lištou. Výfukový plyn byl také vháněn do trysek, které vyúsťovaly do sekaného 

porostu. Tento plašič se neujal, protože ostrý zvuk píšťal byl nepříjemný i pro 

traktoristu a zplodiny z výfukových plynů znečišťovaly porost. 

 

Plašič s píšťalami využívajícími výfuk traktoru 
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Ochranné nástavce žací lišty 

Tento ochranný prvek představoval ocelové dráty ve tvaru znázorněném na 

obr. 8, které byly připevněny šrouby k prstům žací lišty. Pomocí těchto drátů byla 

zvěř vytlačována z prostoru před lištou, takže se nemohla dostat do přímého 

kontaktu s žací lištou. Většímu rozšíření v praxi bránila velká poruchovost. 

 

Ochranný nástavec žací lišty 

4.3 Optické plašiče 

Nejjednoduššími optickými plašiči jsou reflexní zradidla, která se využívají 

hlavně k vyhánění zvěře z porostů před jejím sekáním, ale lze je aplikovat i na 

traktory nebo zemědělskou techniku.  Sestávají z reflexních materiálů, které při 

slunečním svitu a jejich pohybu vytvářejí optické záblesky. Na zemědělské technice 

byly uplatňovány reflexní oranžovo-červené plachty umístěné na rámu traktoru nebo 

stroje tak, aby záblesky slunce byly kolmo ve směru jízdy a následujícího záběru 

stroje. Použití hliníkových folií navíc ve větru způsobovaly kovový hluk, který bylo 

slyšet i na 100 m. Nevýhodou těchto řešení byla jejich neúčinnosti při zatažené 

obloze. 

Proto se začaly uplatňovat světelné oranžovo- červené majáčky se sirénou. 

Tyto plašiče využívaly přirozeného strachu zvěře z ohně a patřila k nejvíce 

používaným sériově vyráběným plašičům dodávaným při koupi zemědělských strojů. 

Pro zesílení záblesků byla opatřena odrazovými zrcadly. 

4.4 Akustické plašiče 

Akustické plašiče jsou založeny na principu vytváření zvuku nebo hluku, 

kterého se zvěř bojí nebo je pro ni nepříjemný.  V 80. letech byl sériově vyráběn 

plašič PZZ, který sestával z generátoru přerušovaného vysokého tónu o kmitočtu 8 

kHz přerušovaný střídou 1 kHz se směrovým reproduktorem o citlivosti 103 dB. 

Zařízení bylo napájeno 12 V a připojovalo se autokonektorem do zásuvky na 

traktoru. Plašič byl nasměrován před traktor, takže traktorista zvuk téměř neslyšel. 
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Současná řešení 

V současné době se výrobci zemědělské techniky problematikou plašičů vůbec 

nezajímají, takže veškerá ochrana zvěře při zemědělském hospodaření je na 

spolupráci s místními myslivci, kteří se ve většině případů snaží pozemků, které mají 

být sekány, zvěř vytlačit instalováním plašičů den před sekáním nebo vyháněním 

pomocí psů těsně před sekáním.  

Akustický plašič 

V ČR se akustické plašiče instalované na zemědělských strojích používají, 

velni málo, zato v sousedním Německu patří k nejrozšířenějším nejen proto, že jsou 

nejlevnější, ale také proto, že jsou miniaturní a snadno se připevní na stroje nebo 

traktor. Převážně jsou to směrové piezosirény, které se používají v zabezpečovací 

zařízení jako alarmy a jejich cena se pohybuje v desítkách EUR.  

Piezosirény 

Piezosirény jsou velmi výkonné zvukové zdroje s poměrně nízkým příkonem. 

Podle německých zkušeností při akustickém tlaku 105 dB vyžene z porostu zajíce od 

3 měsíců, srnčata od 3 týdnů a veškerou dospělou zvěř. Doručuje se umístit na stroje 

2 piezosirény. 

Ultrazvukový bzučák 

Ultrazvukové bzučáky mají oproti piezosirénám tu výhodu, že neruší obyvatele 

žijící v přilehlém okolí ke sklízeným pozemkům. Zvěř reaguje podobně jako u 

piezosirén. 

4.5 Plynové plašiče 

Na zemědělské stroje, respektive i na traktory je možné umístit i plynové 

plašiče. Plynové plašiče pracují s propanovým nebo butanovým plynem. Pro aktivaci 

používá piezoelektrický zapalovací systém. Síla zvuku muže být regulována 

prostřednictvím zasouvání připojeného kanónu. Vydává detonace s frekvencí od 20 

vteřin do 60 minut s možností plynulé regulace. 

4.6 Pachové plašiče 

Na zemědělské stroje je možné umístit i pachové plašiče, které zavětří porost, 

který bude sekán pří následujícím přejezdu. Zvěř se tak přemístí dál od sekaného 

porostu, a pokud se seká od středu pole, tak se tímto způsobem vytlačí do okolního 

krytu, aniž by došlo k jejímu ohrožení. Pachové plašiče lze umístit i na zemědělské 

stroje nebo traktory 
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4.7 Vyhledávání zvěře pomocí PIR čidel 

Tato metoda je ve stádiu výzkumu. Jedná se o využití pohybových infra čidel, 

které reagují na změnu teplotních polí v zorném úhlu. V Německu se používá 

k vyhledávání mláďat ručně nesená teleskopická tyč osazená 10 čidly, záběrem 6 m 

a hmotností 5 kg. Řešení znázorněné na obr. 18. vyhledává mláďata v pásu porostu 

následujícího přejezdu sekačky. Informace o detekované poloze zvěře mohou být 

sdělovány dalšímu personálu, který se může pohybovat po posekané části pozemku 

například na čtyřkolce s GPS navigací a může nahlášená místa výskytu mláďat 

zkontrolovat a srnčata přemístit na bezpečné místo. Nevýhodou tohoto systému je 

poměrně velké procento chybových nálezů. 

4.8 Vyhledávání pomocí denních kamer 

Prohledávání porostu před záběrem sekačky denní kamerou je dnes již 

poměrně levná záležitost, ale vyžaduje další personál buď přímo v traktoru, nebo 

pokud je snímán pás porostu následujícího přejezdu sekačky další personál na 

samostatném mobilním prostředku.  

4.9 Vyhledávání pomocí termovizních kamer 

Prohledávání porostu pomocí termovizní kamery případně v kombinaci 

s denní kamerou umístěných na traktoru nebo stroji je nejspolehlivější metodou 

vyhledávání mláďat v porostech pícnin.  Zatím se používá ve výzkumných 

projektech, neboť celý systém je velmi drahý. Často se využívá i kombinace 

vyhledávání pomocí dronů a předávání informací o poloze mláďat v koordinátách 

GPS pomocnému personálu případně traktoristovi.  

4.10 Stroje na zpracování půdy 

Ze strojů na zpracování půdy jsou pro zvěř, hlavně malé zajíce, nejvíce 

nebezpečné diskové brány a diskové podmítače, stroje pro předseťovou přípravu 

půdy (kompaktomat), drobicí nebo Cambridge válce a případně í secí stroje 

s předzpracováním půdy. Na tyto stroje lze aplikovat plašiče, které se používají na 

sklízecích a žacích strojích. Vhodné je použití termovizní kamery umístěné přímo na 

traktoru, neboť povrch pole je bez porostu a zvěř (zalehlí zajíčci a hnízdící ptactvo) je 

na monitoru velmi zřetelně vidět i na vzdálenost několika desítek metrů. 

4.11 Metody pohybu strojů po poli 

Způsob pohybu sklízecích strojů po poli je jednou z možností, jak předcházet 

střetů strojů se zvěří. V české legislativě (Zákon o myslivosti) je zakotvena povinnost 
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sekání porostů od středu pole k jeho okrajům, aby zvěř nemusela přebíhat přes 

posekané plochy, ale v krytu přešla na okraj pozemku a ukryla se v sousedním 

porostu. Tato správná zemědělská praxe se však používá velmi zřídka. Zde by měly 

orgány státní správy účinněji dohlížet a případně ukládat sankce tak, aby se tato 

nejlevnější metoda prevence stala samozřejmostí. 

 

Nesprávný a správný postup při sekání porostů 

5 Řešení problematiky škod zvěří na polních plodinách 

 

K posuzování škod zvěří na zemědělských pozemcích, polních plodinách a 

zemědělských porostech (z hlediska množství a rozsahu) je potřeba přistupovat 

diferencovaně. Drobná zvěř (zajíc, králík, bažant aj.) působí škody na polních 

plodinách v přijatelném rozsahu, až na některé výjimky. I přes uvedené konstatování 

by nebylo správné, aby škody působené drobnou zvěří na tomto úseku byly 

podceňovány a brány na lehkou váhu. Mohou nastat i výjimky, kdy početní stavy 

drobné zvěře budou neúměrně vysoké a úživnost zemědělských plodin v dané 

lokalitě bude pro zvěř z hlediska její nutné obživy nedostačující, a proto se škody 

působené touto zvěří mohou výrazněji projevit. Význam škod působených drobnou 

zvěří na polních plodinách bývá vlastníky honebních pozemků v některých případech 

mnohdy nadhodnocený. Dokladem jsou poznatky bývalých rozhodčích komisí, 

KTERÉ škody zvěří v jednotlivých regionech okresů ve smyslu zákona č. 23/1962 

Sb., o myslivosti v uplynulém období řešily. Je třeba brát v úvahu, že celá řada 

zemědělských plodin má poměrně značnou regenerační schopnost, a proto škody 

způsobené zvěří v tomto směru jsou už po několika dnech minimální nebo téměř 

žádné. Jde například o jetel, vojtěšku, luční porosty aj. V daleko větší míře, jak 

vyplývá i z prováděného šetření ve regionech vybraných okresních úřadů se na 

působených škodách na polních kulturách a zemědělských porostech podílí 
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především zvěř spárkatá (jelen, zvěř daňčí  a zejména zvěř černá). Z objektivního 

hodnocení této problematiky vyplývá, že škody působené zvěří na polních plodinách 

jsou dlouhodobým problémem a nelze ani do budoucna počítat s tím, že se nám jej 

podaří zcela vyřešit. Existence zvěře v naší přírodě je dána a současně podmíněna 

potravou, která je pro její život nezbytná. Volně žijící zvěř v naší přírodě je 

koneckonců součástí národního bohatství a jedním z jeho přírodních zdrojů. Střet 

zájmů vlastníků honebních pozemků (jejich uživatelů) a uživatelů honiteb v tomto 

směru se v mnohých případech odvíjí od vzájemných vztahů mezi uvedenými 

subjekty. Obecně je možno konstatovat, že vlastníci honebních pozemků a jejich 

uživatelé, ale i uživatelé honiteb nepřistupují v celé řadě případů k řešení škod zvěří 

na polních plodinách a zemědělských porostech s požadovanou odpovědností a 

pocitem vlastní viny.  

Jde především o naplňování § 53 zákona č. 449/2001 Sb., který ukládá mimo 

jiné vlastníkovi, popřípadě (uživateli) honebních pozemků – činit k zabránění škod 

zvěří přiměřená opatření. Stejná opatření může učinit se souhlasem vlastníka 

honebního pozemku i uživatel honitby. 

V návaznosti na ustanovení § 53 zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti, 

směřující k zabránění nebo snížení škod působených zvěří na přijatelnou úroveň, je 

třeba konstatovat, že při celkovém posuzování škod zvěří na polních plodinách se, až 

na malé výjimky, dělá velmi málo. Ve většině případů se spoléhá na odstřel zvěře, 

což je sice vhodné, ale z hlediska požadavků právních předpisů o předcházení 

škodám zvěří to je velmi málo. Jde v podstatě o nejjednodušší cestu odporu, jak 

naplnit přiměřená opatření. Prioritou ve vědomí vlastníků a uživatelů honebních 

pozemků jsou převažující ekonomické ukazatele, což je možné do značné míry 

respektovat, na druhé straně to však vede mnohdy k  nerespektování zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, který v tomto směru taxativně vymezuje a ukládá 

vlastníkům a uživatelům honebních pozemků i uživatelům honiteb, jak uvedený 

problém zabezpečit a řešit. Při posuzování míry odpovědnosti za způsobené škody a 

výše úhrady se jeví potřebné ze strany vlastníků a uživatelů honebních pozemků a 

uživatelů honiteb, aby do budoucna věnovali náležitou pozornost zejména 

následujícím otázkám. Ze strany uživatelů honiteb je žádoucí, v návaznosti na škody 

způsobené zvěří polních plodinách a zemědělských porostech, věnovat pozornost 

důslednému sledování početních stavů zvěře a jejich regulaci řešit průběrným 

odlovem, s důrazem na zvěř černou – selata a lončáky, která se svým počtem a 

rozsahem na škodách podílí nejvíce. 

K zabezpečení současných stavů spárkaté zvěře, zejména jelení a daňčí je 

třeba zaměřit lov této zvěře v časovém období na plnění plánu lovu samic a mláďat. 

U mufloní zvěře je vhodné pečlivě zvažovat její rozšíření do nových lokalit. 

V honitbách, kde není spárkatá lovná zvěř vedena v kmenových stavech, je 

třeba požádat okresní úřady o mimořádný odlov. Problémy související se vznikem 

škod zvěří na polních plodinách lze spatřovat i ve zkreslování výsledků sčítání zvěře. 



 

18 
 

V neposlední řadě má značný vliv na počet, rozsah a výši škod účelné 

rozmístění krmných zařízení ve vybraných problémových lokalitách honiteb, včetně 

zabezpečování požadovaného množství krmiva s ohledem na počet a druh zvěře. 

Vlastníci honebních pozemků a jejich uživatelé by měli v návaznosti na 

předpokládaný vznik škody působené zvěří kvalifikovaněji zvažovat pěstování 

některých ohrožených plodin v určitých lokalitách, čímž by škodám do značné míry i 

předcházeli. To znamená v rizikových oblastech a lokalitách, kde se každoročně 

škody zvěří opakují, nepěstovat plodiny jako je kukuřice, brambory aj., i když to pro 

mnohé bude značně problematické. 

Pokud tomu ale tak bude, je vhodné velké plochy oseté zemědělskými 

plodinami typu kukuřice aj., uspořádat tak, aby v případě zvýšeného počtu zvěře a 

případných škod v dané lokalitě mohla být tato odlovena uživateli honiteb, případně 

plašena apod. V praxi to znamená prokládat velké plochy plodinami nízkými, čímž by 

byly vytvořeny možnosti zvěř lépe pozorovat a bezpečně lovit. 

Důležitým faktorem omezení škod působených spárkatou zvěří (a zvěří 

obecně) je snižování sklizňových ztrát následným dosběrem kukuřičných palic, 

brambor apod. Při sklizni dodržovat agrotechnické lhůty. Stává se skutečností, že při 

velkých ztrátách zemědělských plodin při sklizni (kukuřičné palice, brambory aj.) jsou 

tyto zbytky vyhledávány černou zvěří i v následujícím roce a tím dochází 

k významnému poškození i takových kultur, které nejsou běžně poškozovány. Tak 

například obilniny (brambory, kukuřici aj.), černá zvěř vyrývá a tím i významně 

poškozuje nově oseté plodiny. 

Vzájemnou spoluprací a koordinací s uživateli honiteb možné více jako dosud 

využívat různých poplašných (světelných), zvukových a jiných zařízení, odpuzujících 

příchod zvěře do osetých ploch, kde je potenciální nebezpečí vzniku škod zvěří. 

Velmi málo nebo vůbec se nepoužívá k odpuzování zvěře proti nežádoucímu vstupu 

zvěře na osetou plochu rizikovými plodinami různých nátěrů aj. 

Z hlediska předcházení jak škodám zvěří na polních plodinách by nemělo být 

opomíjeno ze strany vlastníků a uživatelů honebních pozemků a uživatelů honiteb 

trvalé sledování příčin a jejich vývoje.  Současně s tím i účinnými opatřeními škodám 

zabraňovat.  

V posledních letech došlo u celé řady okresů ke značnému nárůstu početních 

stavů černé zvěře. Jde především o okresy s intenzivním využíváním půdy pro 

pěstování obilovin, kukuřice, řepky, brambor aj. 

Důvody nárůstu početních stavů černé zvěře jsou dány a lze je spatřovat 

především v pěstování těchto atraktivních plodin, které mají sice svůj význam pro 

zemědělce z hlediska ekonomického, na straně druhé však vytváří pro černou zvěř 

výhodnou krytinu a zdroj potravy. 

Výše uvedené plodiny jsou pěstovány převážně na velkých souvislých 

plochách, většinou u lesních masivů, do nichž má tato zvěř velice vhodný přístup. Po 

vniknutí černé zvěře do těchto velkých ploch osetých atraktivními plodinami (kukuřicí, 

řepkou, bramborami, slunečnicí aj.) se zde zdržuje několik dnů, týdnů, ba dokonce i 
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déle, čímž je pro značnou část roku výrazně snížena či znemožněna možnost černou 

zvěř lovit. 

V podstatě každoročně už začátkem měsíce května jsou kultury řepky natolik 

vzrostlé, že poskytují absolutní kryt, zejména zdroj potravy a klid pro černou zvěř. 

Tato zvěř se postupně přemisťuje do obilnin, slunečnice a zejména pak do kukuřice, 

kde setrvává v návaznosti na dobré životní podmínky až do sklizně této plodiny. 

Nemalý vliv na přesun černé zvěře z našich lesů do polí v období léta až 

podzimu má také masové využívání lesů obyvatelstvem za účelem turistiky, 

rekreační činnosti, ale zejména potom sběru lesních plodin a hub.  

Z uvedených skutečností vyplývá, že intenzivní lov zvěře v této době (od 

května do listopadu) není prakticky možný a stává se věcí náhody.  

Důsledkem chybného mysliveckého hospodaření není v mnohých regionech 

vhodná struktura populace – zejména se to týče poměru pohlaví. V populaci je 

neúměrně vysoké zastoupení samičí zvěře – bachyní i věkové struktury černé zvěře 

samčí. Chybí zde zejména staří kňouři a do procesu reprodukce se zapojuje zvěř 

mladá, často i ve věku lončáků. 

Z rozboru výše uvedených skutečností vyplývají nejenom souvislosti vzniku 

škod zvěří na polních plodinách a zemědělských porostech, ale současně jsme 

nuceni se zamyslet nad tím, jak škodám předcházet, jak je řešit, aby dosahovaly 

požadované únosné míry. 

Snahou a cílem metodické příručky je přiblížit objektivní příčiny vzniku škod 

zvěří na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech, 

konkretizovat celý komplex skutečností, které mohou do značné míry rozsah a výši 

škod ovlivnit. V neposlední řadě ukázat na současný stav a východiska řešení škod 

v následujícím období. 

Jak již bylo řečeno tento příspěvek je určen jednak pro vlastníky nebo 

uživatele honebních pozemků, ale současně i pro uživatele honiteb na území ČR, při 

uplatňování náhrady škod způsobených zvěří (provozem) na zemědělských 

pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech, ve smyslu zákona o 

myslivosti č. 449/2001 Sb. 

V obsahové části jsou konkretizovány jednak některá obecná pojednání o 

škodách způsobených zvěří na zemědělských pozemcích, polních plodinách a 

zemědělských porostech, ale především jsou zde zvýrazněna příslušná ustanovení 

zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, týkající se škod způsobených užíváním honitby 

zvěří a na zvěři. 

Komentář k jednotlivým ustanovením zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., 

konkretizuje nejenom odpovědnost uživatele honitby, ale i vlastníků nebo uživatelů 

honebních pozemků, jak škodám zvěří předcházet a společným úsilím je řešit. 

V návaznosti na příslušná právní ustanovení zákona o myslivosti č. 449/2001 

Sb., ale i dalších právních předpisů souvisejících s řešením škod způsobených zvěří 

na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech, dává 

vodítko nejen vlastníkům honebních pozemků, ale také uživatelům honiteb, jak řešit 
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ve smyslu všech právních předpisů škody způsobené zvěří (provozem) 

v podmínkách jednotlivých honiteb. 

Zejména je zvýrazněna posloupnost jednotlivých úkonů při vymáhání výše 

náhrady způsobené škody vlastníky a uživateli honebních pozemků soudní cestou, 

což vyžaduje celou řadu náročných administrativních úkonů, které jsou s tímto 

spojeny. 

Pro ujednocení všech postupů při řešení dané problematiky je v obsahové 

části zapracována celá řada příloh a různých vzorů, kterých je možno vlastníky nebo 

uživateli honebních pozemků, ale i uživateli honiteb plně využít. 

5.1 Všeobecné pojednání o škodách působených zvěří na 

zemědělských pozemcích, polních plodinách, zemědělských 

porostech a jejich příčinné souvislosti 

Úvodem dané problematiky škod zvěří na zemědělských pozemcích, polních 

plodinách a zemědělských porostech v oblasti uplatňování a oceňování výše náhrady 

škody ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a na něj navazující další 

právní normy je třeba podotknout, že poslední léta si vyžádala mnohá řešení a 

problémů s tím spojených. 

Škody působené zvěří na honebních zemědělských pozemcích, polních 

plodinách a zemědělských porostech jsou jedním z témat, k němuž se vlastníci 

honebních pozemků a uživatelé honiteb vracejí s obavami, jaký bude jejich počet, 

rozsah a stanovená výše.  

 Řešení narůstajících rozporu souvisejících se vznikem škody mezi vlastníky 

honebních pozemků (jejich uživateli) a držiteli honiteb působených provozem 

myslivosti a zvěří si doslova vynucuje uvedený problém řešit a hledat adekvátní 

možnosti nápravy, směřující k oboustranné spokojenosti.  

Uplynulá léta potvrzují skutečnost, že škody působené zvěří jsou problémem 

dlouhodobým a nelze ani do budoucna počítat s tím, že se nám je podaří zcela a 

bezezbytku v budoucnu vyřešit. Existence zvěře v naší přírodě je dána a současně 

podmíněna potravou, která je pro její život a existenci nezbytná. Volně žijící zvěř 

v naší přírodě je koneckonců součástí i našeho národního bohatství. Z uvedených 

důvodů je nanejvýše žádoucí, abychom při posuzování škod zvěří na zemědělských 

pozemcích a polních plodinách z hlediska objektivity přistupovali diferencovaně a 

s potřebou odpovědností.  

Získané poznatky při řešení škod působených zvěří potvrzují skutečnost, že 

vlastníci honebních pozemků, ale i uživatelé honiteb nepřistupují při řešení škod 

s požadovanou objektivitou a zejména potom s pocitem odpovědnosti ve smyslu 

zákona o myslivosti č. 4549/2001 Sb., a na něj navazující další právní předpisy. 

V mnohých případech to vyplývá i z neznalostí uvedených právních norem, které jsou 

v našich právních předpisech pro odpovědné subjekty taxativně vymezeny. 
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Jde především o naplňování ustanovení § 53 zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, který mimo jiné ukládá vlastníkovi (uživateli) honebních pozemků, činit 

k zabránění škod zvěří přiměřená opatření. Stejná přiměření opatření ukládá zákon 

činit se souhlasem vlastníka honebních pozemků i uživateli honitby. Jde v podstatě o 

soubor takových opatření, která směřují k zamezení vzniku škody nebo k její 

minimalizaci jako např. budování lehkých oplocení, známých ohradníků, různá 

signalizační a zvuková zařízení, odpuzující nátěry apod. 

V návaznosti na přiměřená opatření související s eliminací škod zvěří je velmi 

v malé míře vlastníky honebních pozemků využíváno ustanovení § 39 zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, které stanovuje snížení stavů zvěře až po zrušení jejího 

chovu. Mimo jiné uvedené ustanovení zákona umožňuje pro případ, že pokud nelze 

škody působené zvěří snížit žádnými technický přiměřenými a ekonomicky únosnými 

způsoby – může orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka (uživatele) 

honebních pozemků požádat o snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě 

zrušit chov zvěře, který škody působí. Pokud se tak stane, jde o velmi složitý zásah 

do chovu zvěře a přírody, který je třeba činit ve spolupráci s uživatelem honitby, 

orgánem ochrany přírody, orgánem státní správy lesa a státní správy myslivosti.  

Konstatování v tomto směru lze charakterizovat tím, že v návaznosti na 

ustanovení § 53 a § 39 zákona o myslivosti směřující k eliminaci škod působených 

zvěří, se až na malé výjimky děla velmi málo. Ve své většině se ponejvíce spoléhá 

na odlov zvěře, což je sice vhodné, ale z hlediska stávajících požadavků málo 

účinné. Jde v podstatě o nejjednodušší cestu odporu, jak naplnit požadavky 

související se snížením rozsahu a výši škod. 

Ve vědomí vlastníků (uživatelů) honebních pozemků, ale i uživatelů honiteb 

jsou převažující ekonomické ukazatele, které lze do určité míry respektovat, ale na 

straně druhé to však mnohdy vede k opomíjení příčinných souvislostí vzniku a 

rozsahu škod zvěří, které jsou bezpochyby nezvratné a stávají se předmětem řešení. 

Ve smyslu ustanovení odst. 3 § 54 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti tvoří 

zvláštní složku působených škod zvláště chráněnými živočichy, které hradí stát. Jde 

o zvláště chráněné živočichy ve smyslu zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování 

náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy a druhy zvěře, které nelze 

lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly 

vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv nebo druhy zvěře, 

které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních předpisů a nebyla-li k jejich 

lovu povolena výjimka jako např.: bobr evropský, kočka divoká, los evropský, 

medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk evropský, vydra říční, ale také jestřáb lesní, jeřábek, 

havran polní, káně, sojka obecná, tetřev hlušec a další. 

  Obecně je možné vyjádřit soud, že střet zájmů vlastníků honebních pozemků 

(jejich uživatelů) a uživatelů honiteb se v mnoha případech odvíjí od vzájemných 

vztahů jmenovaných subjektů. Jedna z cest a možností jak stávající situaci v oblasti 

škod působených zvěří na zemědělských porostech, polních plodinách a lesních 
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kulturách řešit, je vzájemná dohoda deklarována pocitem odpovědnosti za škody 

zvěří jak ze strany vlastníků (uživatelů) honebních pozemků, tak i uživatelů honiteb.  

Při hledání možných variant a východisek jak rozsah škod působených zvěří 

na zemědělských pozemcích, polních plodinách a porostech ze strany odpovědných 

subjektů v budoucnu ovlivnit a řešit, je potřebné náležitou pozornost věnovat 

zejména těmto otázkám: 

 

a) ze strany uživatelů honiteb je žádoucí: 

 věnovat trvalou pozornost důslednému sledování početních stavů zvěře a 

její regulaci řešit průběžným odlovem s důrazem na zvěř, která se v lokalitě 

honitby na působených škodách podílí nejvyšším procentem. Zvěř, která 

není v honitbě plánována a na vzniklých škodách se v honitbě podílí, 

požádat orgán státní správy myslivosti o její mimořádný odlov., 

 zásadním způsobem zkvalitnit sčítání zvěře, výsledky sčítání nezkreslovat 

a vytvářet podmínky pro populační skladbu zvěře, ovlivňující neúměrné 

navyšující stavy zvěře, čímž jsou vytvářeny i podmínky pro rozsah a 

četnost škod., 

  náležitou pozornost věnovat účelnému rozmístění krmných zařízení, jakož 

i pravidelné 

 předkládání zvěři vhodných krmiv a jeho množství, 

 ve spolupráci s vlastníky (uživateli) honebních pozemků k eliminaci škod 

zvěří činit společná přiměřená opatření včetně snížení stavů zvěře, která 

se na škodách podílí. Uvedená opatření je nutné zakotvit do plánu 

mysliveckého hospodaření, který je třeba v průběhu kalendářního roku 

bezezbytku realizovat a plnit.  

 

b) ze strany vlastníků (uživatelů) honebních pozemků je potřebné: 

 v návaznosti na potencionální nebezpečí opakujících se škod působených 

zvěří na zemědělských pozemcích, polních plodinách a porostech 

kvalifikovaněji zvažovat jejich pěstování v ohrožených lokalitách (pokud 

tomu tak bude, je vhodné velké plochy oseté zemědělskými plodinami typu 

kukuřice, brambory, aj. uspořádat tak, aby v případě vzniklých škod a 

navýšených počtů zvěře mohla být uživateli honiteb úspěšně lovena. To 

však vyžaduje prokládat velké plochy plodinami nízkými, čímž by byly 

vytvořeny možnosti zvěř lépe pozorovat a lovit), 

 ke snížení škod působených zvěří na honebních zemědělských 

pozemcích, polních plodinách a porostech vytvářet podél lesních masivů 

dělící pruhy, kde bude možnost zvěř vnikající do zemědělských kultur 

jednak pozorovat, ale také lovit, 
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 na výhodných místech kde zvěř vniká do zemědělských kultur typu 

kukuřice, obiloviny apod. vytvářet dotované MZe tak zvané BIOPÁSY, 

které se osvědčují a poskytují zvěři dobré potravní podmínky, 

 nepodceňovat sklizňové ztráty následným dosběrem kukuřičných palic, 

brambor aj., které zvěř následně vyhledává a tím současně způsobuje na 

honebních pozemcích mnohdy škody i velkého rozsahu, 

 při uskladnění zemědělských plodin na honebních pozemcích, dbát na 

řádné zajištění těchto plodin a tím zabránit škodám zvěří, ke kterým taktéž 

často dochází.,  

 ve spolupráci s uživateli honiteb usilovat společným postupem 

k minimalizaci škod zvěří, které na honebních pozemcích porušováním 

(opomíjením) odpovědných subjektů vznikají. 

 

Hledáme-li příčinné souvislosti s nárůstem působících škod zvěří na 

zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech, je třeba, 

zvýraznit myšlenku, že k dané skutečnosti přispěla celá řada okolností, související se 

změnou naší krajiny, kde se zvěř nachází a žije. 

Intenzivní využívání půdy pro pěstování obilovin, kukuřice, řepky, brambor a 

dalších druhů plodin na velkých plochách úzce souvisí a je hlavní příčinou nárůstu i 

samotných škod zvěří, která se v daných lokalitách nachází, zejména potom zvěře 

černé, která se na působených škodách podílí téměř devadesáti procenty. 

Velkoplošné pěstování uváděných atraktivních plodin má sice svůj význam pro 

zemědělce z hlediska ekonomického, na straně druhé však vytváří pro černou zvěř 

výhodnou krytinu, zdroj potravy a i samotný klid před civilizovaným světem. Po 

vniknutí zejména černé zvěře do uváděných velkých ploch osetých plodinami typu 

kukuřice, řepky, brambor, pšenice apod. se zde zdržuje několik dnů, týdnů, ba 

dokonce i déle, čímž je pro značnou část roku výrazně snížena možnost zvěř 

odpozorovat a lovit. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v mnohých regionech není vhodná 

struktura populace zvěře – především co se týče poměru pohlaví a věkové skladby. 

Což je mimo jiné i důsledek chybného mysliveckého hospodaření. V populaci je 

neúměrné zastoupení zvěře samičí a především mladé zvěře. Do procesu 

reprodukce se zapojuje mladá zvěř, často i ve věku lončáků. Zde je třeba spatřovat 

nárůst početních stavů černé zvěře, která drží v oblasti působených škod svůj primát.  

5.2 Předcházení škodám zvěří uplatňováním zásad mysliveckého 

hospodaření v honitbách 

Myslivost v České republice je charakterizována jako tradiční obor lidské 

činnosti zabývající se hospodařením se zvěří a aktivní péčí o živočichy v naší krajině. 

Je nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka v přírodě, který ji tak 
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může významným způsobem ovlivňovat. Jeden z významných cílů myslivosti je 

zachování genofondů zvěře, představující péči o zvěř samotnou, ale i souběžné 

zlepšování jejich životních podmínek. 

Myslivost je třeba rozvíjet v naprostém souladu s celosvětovým trendem 

zvýšeného úsilí o ochranu a aktivní péči o životní prostředí, který má v České 

republice historické kořeny. Pouhá cílená produkce některých druhů zvěře a jejich 

plošné vypouštění do volné přírody jen za účelem lovu není v souladu s tímto 

trendem. Naše myslivost je postavena na právu myslivosti – skládajícím se z celého 

souboru práv a břemen – která se týká zvěře a prostředí a je vtaženo k vlastnictví 

honitby. Myslivost není jakýmsi sportem nebo pouze zájmová činnost spojována 

mnohdy pouze s procházkou v přírodě nebo lovem zvěře jak bývá veřejností mnohdy 

chápáno. Jde o cílevědomou usilovnou každodenní práci těch, kteří se na ní podílejí. 

Největším problémem myslivosti v České republice jsou v některých lokalitách 

neúměrné stavy některých druhů spárkaté zvěře, způsobující značné škody v lesních 

společenstvech a agrofytocenózách. Druhým problémem je stagnace jednotlivých 

druhů drobné zvěře, pro jejíž rozvoj je třeba vytvářet příznivé životní podmínky. 

 

Z výše uvedeného rčení vyplývají i následující zásady rozvoje naší myslivosti, 

které se opírají o tyto požadavky: 

a) zajistit zachování a trvalé využívání zvěře jako obnovitelného přírodního 

zdroje a přírodního bohatství tohoto státu,  

b) zabezpečit aby zastoupení a počet jednotlivých druhů, druhová pestrost i 

složení populací jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví bylo 

v souladu s přírodními podmínkami krajiny a její kulturou, umožňující 

přirozený vývoj ekosystémů, 

c) zachovat a obnovit přirozené lokality pro život drobné zvěře jejich aktivní 

ochranou, údržbou nebo obnovením dostatečné pestrosti plochy biotopů, 

d) obnovit vzájemnou rovnováhu mezi zvěří a lesem i zvěří a zemědělskou 

prvovýrobou, při respektování základních požadavků volně žijících 

živočichů, 

e) cílově humanizovat myslivost za účelem chránit zvěř před stresem a 

utrpením., 

g) respektovat vlastnická práva i práva občanské veřejnosti s cílem dosáhnout 

shody v rozvoji myslivosti,  

h) popularizovat myslivecké tradice a aktivity jako odborné a prospěšné služby 

přírodě. 



 

25 
 

Máme-li z hlediska národohospodářského v oblasti myslivosti výše uložené 

plnit jako nedílnou součást souboru hospodářské činnosti v naší zemi, je třeba 

zvýraznit skutečnost, že základem provádění práva myslivosti v této oblasti je 

každoročně zpracovávaný “Plán mysliveckého hospodaření„ jehož obsahová část 

výše uvedené zásady organizačně a věcně zabezpečuje. Plán mysliveckého 

hospodaření je bezesporu jedním ze základních provozních dokumentů honitby 

v daném kalendářním roce.  

Uvedený plánovací dokument, zpracovává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 

zákona o myslivosti a konkretizuje do vlastních podmínek honitby uživatel 

honitby. 

Při jeho zpracování vychází:  

a) z celkového stavu ekosystému, 

b) z výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod 

způsobených v uplynulém období způsobených zvěří na lesních a 

zemědělských porostech, 

c) z výsledku sčítání zvěře., 

d) ze stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a 

koeficientu 

a) očekávané reprodukce, 

e) také ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby.  

 

Součástí tohoto plánu týkající se mysliveckého hospodaření se uvádí také:  

 zamýšlené zazvěřování honitby, 

 výstavba mysliveckých zařízení,  

 opatření související s péčí o zvěř a zlepšování životních podmínek zvěře.  

 

Při zpracování „Plánu mysliveckého hospodaření je třeba se mimo jiné také 

zamyslet nad tím jak účelnými prostředky předcházet působeným škodám zvěří na 

naších zemědělských pozemcích, polních plodinách a porostech, které jsou v mnoha 

případech značné a nadprůměrné. V konečné podobě si položit otázku, jak efektivně 

využívat možností, které nám právní předpisy (v oblasti škod zvěří na honebních 

pozemcích) jednak ukládají, ale také umožňují.  

Při uplatňování zásad mysliveckého hospodaření v honitbách v návaznosti 

na eliminaci působených škod zvěří na honebních zemědělských pozemcích, polních 

plodinách a porostech je žádoucí, věnovat náležitou pozornost především oblastem, 

jejichž vlivem dochází k neúměrnému rozsahu a výši škod. Mezi tyto oblasti patří 

zejména: 
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1) Preventivní provádění přiměřených opatření ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 

449/2001Sb., o myslivosti, kde přetrvávají v tomto směru značné rezervy. Rozklad 

přiměřených opatření (jak je chápat) k zamezení škod zvěří na honebních 

zemědělských pozemcích, porostech a plodinách je uveden v komentáři. 

2) Sčítání zvěře v honitbě v návaznosti na zjištění nejenom počtu plánované zvěře, 

ale také pohlaví a jednotlivých věkových tříd je prováděno v mnohých případech 

neodpovědně a zkresleně. Ve statistických (výkazech o výsledcích sčítání zvěře) 

jsou uváděna zpravidla počty zvěře v honitbě tak, aby byla v souladu s normovanými 

stavy zvěře, avšak skutečné stavy zvěře, zejména zvěře spárkaté, která se na 

škodách podílí nejvíce, jsou mnohdy na úkor zvěře drobné podhodnocovány. 

„Plán lovu zvěře, který potom vychází ze stavů zvěře, načítaných v jarních 

měsících není k danému stavu adekvátní a v souladu s požadavky chovu a lovu 

zvěře. Lovem zvěře se potom počty zvěře redukují pouze částečně, čímž vznikají 

nepříznivé podmínky jednak pro značný narůst početních stavů zvěře spojený 

s počtem a rozsahem působených škod, ale také pro poměrné zastoupení zvěře 

z hlediska věkových tříd, pohlaví a další reprodukce. Obecně téměř platí, že v oblasti 

plnění „Plánu lovu zvěře“:  

 není dodržován stanovený režim (tzv. harmonogram) lovu zvěře a jeho 

časové vymezení do jednotlivých kalendářních měsíců, 

 lov je ponechaný na konec doby lovu 

 

Odlov, který je ponechaný na konec doby lovu má zpravidla za následek: 

 nevhodného zásahu do chovu zvěře, ale zejména potom nesplnění plánu 

lovu stanoveného počtu kusů zvěře  

 

Z tohoto pohledu je pro úspěšný lov zvěře žádoucí v lokalitách honitby účelově 

zabezpečit lovná zařízení (posedy kazatelny aj.), ze kterých je možnost zvěř 

odpozorovat a bezpečně lovit. 

3) Snížení stavů zvěře ve smyslu § 39 zákona o myslivosti postrádá mnohdy 

porozumění a odvahu. Uvedené ustanovení taxativně vymezuje a umožňuje 

vlastníkům (uživatelům) honebních pozemků např. u škod působených zvěří na 

honebních pozemcích požádat orgán státní správy myslivosti o snížení stavu zvěře 

až na minimální stav, popřípadě zrušit chov druhu zvěře, který škody působí. 

Praxe v uplynulém období deklaruje skutečnost, že uvedených možností, 

využitých jak vlastníky (uživateli) honebních pozemků, tak uživateli honiteb je 

využíváno pouze sporadicky a v ojedinělých případech i když v mnohých případech 

jsou k tomu pádné důvody. V honitbách kde zvěř není normována lze orgány státní 

správy, požádat o mimořádný odlov. 
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Cíleného očekávaného efektu v návaznosti na redukci zvěře povolenými 

časově omezenými způsoby souvisejícími s eliminací škod působenými zvěří 

v našich honitbách nebylo dosaženo ani mimořádnými opatřeními v tomto směru, 

které vydalo v minulých letech Ministerstvo zemědělství. V malé míře je rovněž 

využíváno i odchytových zařízení zvěře, i když je uvedený způsob jistými finančními 

prostředky dotován Ministerstvem zemědělství.  

 

 Nesporný vliv na působené škody zvěří v našich honitbách má odvádění 

zvěře působící škody na zemědělských plodinách a porostech vhodně 

volenými návnadami a účelně rozmístěnými zařízeními pro krmení 

(přikrmování) zvěře, včetně účelně voleným druhem potravy.  

 Součástí plánu mysliveckého hospodaření by mělo být i zamýšlené 

zazvěřování honitby za účelem navýšení početního stavu (druhu) zvěře 

nebo zlepšení kvality původního druhu, popřípadě zavedení nového druhu 

zvěře. Vždy je třeba si uvědomit, že zazvěřování je citelný zásah do 

ekosystému a že vždy se musí jednat o akci připravenou, koordinovanou 

ve spolupráci s uživatelem (držitelem) honitby a příslušnými orgány státní 

správy myslivosti. Druhou podmínkou je, aby realizace zazvěřování bylo 

uskutečněno do předem připravené lokality (prostředí) s přihlédnutím 

k zájmům vypuštěné zvěře. 

 Významnou měrou k eliminaci škod působených zvěří na honebních 

pozemcích, polních plodinách a porostech a k jejich řešení přispívá dobrá 

spolupráce uživatelů honiteb s vlastníky (uživateli) honebních pozemků, 

založená na vzájemném pochopení, jisté toleranci a pocitu odpovědnosti 

za působené škody zvěří, která je pro odpovědné subjekty právními 

předpisy taxativně vymezena. Praxe a zkušenosti, získané poznatky jenom 

potvrzují, že v této oblasti přetrvává ještě mnoho rezerv, které jsou příčinou 

celé řady vážných sporů, které v konečné podobě musí řešit soud. 

V oblasti řešení škod působených zvěří na honebních pozemcích mezi 

uživateli honiteb a vlastníky (uživateli) honebních pozemků přetrvává v tomto směru 

celá řada problémů, o nichž bylo v různých publikacích už mnoho řečeno. 

Zvýrazňujeme pouze skutečnost, že v obsahové části tohoto pojednání jsou 

uvedeny některá fakta především z pohledu naplněnosti celospolečenských 

požadavků a požadavků vyplývajících pro myslivost z právních předpisů, které Plány 

mysliveckého hospodaření mnohdy postrádají. Pokud tomu tak je, tak realizace 

stanovených úkolů v tomto směru není plněna do všech důsledků. 

Z hlediska objektivního posuzování působených škod zvěří na honebních 

pozemcích je snaha v některých případech u uživatelů honiteb hledat příčinné 

souvislosti škod bez pocitu vlastní viny a v přenesené odpovědnosti za škody zvěří 

vyplývající ze zákona o myslivosti na smýšlené objektivní podmínky. V některých 
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případech ani nereagují a nejeví zájem v tomto směru s vlastníkem (uživatelem) 

honebních pozemků o způsobené (hlášené) škodě zvěří jednat. 

Při vzájemných jednáních je třeba v oblasti řešení škod zvěří uskutečněných 

mezi vlastníkem (uživatelem) honebních pozemků a uživatelem honitby hledat jistou 

vstřícnost, ohleduplnost, toleranci a hlavně objektivní posuzování. Je třeba si 

uvědomit, že i uživatelé honiteb mají na způsobených škodách zvěří zpravidla svůj 

podíl, ale především i zákonnou odpovědnost, která jejím zákonem vymezena. 

Tímto soudem však není tvrzeno, že tomu tak není i u některých vlastníků 

(uživatelů) honebních pozemků, kteří bezohledně požadují náhradu škody zvěří, 

zejména potom její výši, aniž by zhodnotili na způsobené škodě svůj podíl a míru své 

odpovědnosti, kterou jim zákon o myslivosti a na něj navazující další právní předpisy 

ukládají.  

Máme-li v širších souvislostech pochopit význam a smysl mysliveckého 

hospodaření je třeba si uvědomit, že jde o plnění národohospodářských úkolů jako 

součásti souboru hospodářské politiky v naší společnosti zabývající se zvěří, její 

ochranou populací, vytvářením přírodních podmínek pro tuto zvěř aj. Současně však 

je třeba se také zamyslet i nad tím, jak účelným a promyšleným plánem 

mysliveckého hospodaření v honitbách každoročně předcházet působeným škodám 

touto zvěří na honebních zemědělských pozemcích, polních plodinách a porostech, a 

jak v konečné podobě využíváme preventivních a jiných možností k zamezení těchto 

škod, které nám právní předpisy ukládají a umožňují. 

5.3 Vymezení pojmů 

 

 Myslivost  

 

Myslivostí se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně 

žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolkové činnosti směřující k udržení a 

rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součástí národního kulturního bohatství.   

Nehonební pozemky 

Nehonební pozemky jsou pozemky uvnitř hranice současně zastavěného 

území obce, jako např.: 

 náměstí, návsi, tržiště, ulice, cesty, hřiště a parky, pokud nejde zemědělské 

nebo lesní pozemky mimo toto území, 

 dále potom pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, 

oplocené 

o pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, 
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 nehonebními pozemky jsou také dálnice, silnice, obvody dráhy, letiště se 

zpevněnými plochami, hřbitovy, a pozemky, které byly za nehonební 

prohlášeny rozhodnutím orgánů státní správy myslivosti.  

 

Honební pozemky 

Honební pozemky jsou všechny pozemky, které nejsou mezi nehonebními 

pozemky uvedeny.  

Souvislé honební pozemky 

Souvislé honební pozemky jsou takové honební pozemky, jestliže se lze 

dostat z jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku, úzké pozemkové pruhy 

nepřerušují tuto souvislost, leží-li však na směru podélném, nezakládají souvislost 

mezi pozemky jimi spojenými., za takové pruhy se nepovažují dálnice, silnice 

dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnými plochami.  

Honitba  

Honitbou rozumíme soubor souvislých honebních pozemků, jednoho nebo 

více vlastníků vymezených v rozhodnutí orgánů státní správy myslivosti, v němž lze 

provádět výkon práva myslivosti podle tohoto zákona.  

Právo myslivosti 

Právem myslivosti rozumíme souhrn práv a povinností jak zvěř chránit, 

cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, 

její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních 

pozemků.  

Držitel honitby 

Držitelem honitby je osoba, které byla rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti 

honitba uznána a které v uznané honitbě přísluší provádět výkon práva myslivosti.  

Držitel honitby může honitbu užívat sám nebo ji může pronajmout.  

Pronajmout honitbu lze jen: 

a) české fyzické osobě, která má platný lovecký lístek., 

b) mysliveckému sdružení vzniklému podle předpisů o sdružování občanů za účelem 

nájmu honitby, jehož nejméně tří členové splňují podmínky uvedené v písm. a. 

c) české právnické osobě, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky nebo 

lesnicky hospodaří nebo která má myslivost uvedenou v předmětu své činnosti a její 

statutární orgán nebo alespoň jeho jeden člen nebo odpovědný zástupce splňuje 

podmínky uvedené v písm. a).,  

d) držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemcem honitby (dále jen uživatel 

honitby) je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a 
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normovaným stavem zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní správy 

myslivosti o uznání honitby.  

Normovaný stav zvěře v honitbě 

Je nejvýše přípustný jarní stav, který odpovídá kvalitě životního prostředí 

zvěře a úživnosti honitby, v rámci jakostní třídy honitby uvádí i požadovaný poměr 

pohlaví a věkovou skladbu zvěře a koeficient očekávané reprodukce. 

Minimálním stavem zvěře je stav, při kterém není druh ohrožen na existenci a 

jeho populační hustota zabezpečuje biologickou hodnotu. 

Stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře jakož i zařazování honiteb 

nebo jejich částí do jakostních tříd, stanovuje „VYHLÁŠKA„. MZe č.491/2002 Sb., o 

způsobu stanovování minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování 

honiteb do jednotlivých jakostních tříd.  

Jakostní třída honitby  

Je to stupeň její úživnosti, vychází z přírodních podmínek v honitbě a 

stanovuje ji orgán státní správy myslivosti ve spolupráci s orgány státní správy lesů, 

zemědělství a ochrany přírody, a to vždy, když dojde ke změně podmínek úživnosti 

v honitbě.  

Honební společenstvo 

Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona 
449/2001 Sb., o myslivosti. Založení honebního společenstva a všechny úkony s tím 
spojené, řeší ustanovení §§ č. 19 – 27 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

Obora 

Jedná se o druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem 

trvale a dokonale ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory 

nemůže volně vybíhat.  

 Bažantnice  

  Je to část honitby, v níž jsou vhodné podmínky pro intenzivní chov bažantů.  

Přiměřená opatření k zabránění vzniku škod působených zvěří 

Jde o soubor (komplex) takových opatření prováděných ze strany vlastníků 

(uživatelů) honebních pozemků, ale i uživatelů honiteb, které směřují k preventivnímu 

zamezení vzniku škody (její eliminaci) na honebních zemědělských pozemcích, 

polních plodinách, zemědělských a lesních porostech.  
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Orgány státní správy myslivosti  

Ústředním orgánem státní správy v ČR, s výjimkou území národních parků je 

Ministerstvo zemědělství. Na území národních parků je orgánem státní správy 

Ministerstvo životního prostředí. 

 Na území krajů je orgánem státní správy myslivosti krajský úřad v přenesené 

působnosti. Na území hlavního města Prahy je orgánem státní správy myslivosti 

„Magistrát hlavního města Prahy. Přenesená působnost, která je tímto zákonem 

svěřena pověřeným obcím, úřadům, může být statutem hlavního města Prahy 

svěřena městským částem.  

Na území obcí je orgánem státní správy myslivosti pověřený obecní úřad 

v přenesené působnosti. Na pozemcích určených pro obranu státu vykonává 

působnost krajů a obcí v přenesené působnosti „Ministerstvo zemědělství„. 

V národních parcích vykonávají správy národních parků působnost, která je svěřena 

obcím a krajům. 

Ministr zemědělství zřizuje pro svůj poradní sbor „Mysliveckou radu „složený 

ze zástupců jiných správních úřadů, celostátně působících organizací, zemědělských 

a lesnických organizací, vysokých škol a výzkumných ústavů, s činností na úseku 

myslivosti. 

Agrotechnická lhůta  

Časové vymezení pro provedení základních agrotechnických opatření pro 

jednotlivé druhy plodiny (příprava půdy, setí, ochrana porostů, hnojení, a sklizeň). 

Základním předpokladem při řešení škod způsobených zvěří na zemědělských 

plodinách je dodržení agrotechnických lhůt. 

Zemědělský pozemek  

  Plocha, na které jsou pěstovány plodiny (trvale travní porosty – louky aj.) polní 

plodiny, sady, vinice, chmelnice aj. 

 

Vysokocenná plodina 

Vysokocennou plodinou ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 

440/2001 Sb., o myslivosti se rozumí vymezený druh plodin, které se svým 

charakterem a povahou vyznačují určitými specifickými zvláštnostmi a jejich 

pěstování na honebních pozemcích vyžaduje mimo jiné i potřebnou ochranu, neboť 

škody zvěří na této plodině, uživatel honitby ze zákona neuhrazuje. 

Ve sborníku jsou použity výsledky projektu NAZV QJ1530348 
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Poznámky: 
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