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Pochopme souvislosti a přihlasme se k hodnotám…








Myslivecká etika
Kdo nezná historii nemůže dobře
rozumět současnosti
 Úcta a pokora ke zvěři a přírodě
Myslivost není jen koníček, je to způsob  Poctivost, ochota a kamarádství mezi myslivci,
života, životní poslání, „zasvěcení“ přátelský vztah k veřejnosti…
přihlášení se k určitým životním
Myslivecké zvyky a tradice
hodnotám
 Myslivecké odívání
Je dobré porozumět, jak tyto hodnoty
 Myslivecká mluva
v naší historii vznikaly a jak s nimi
zacházíme v současnosti
 Myslivecká úcta k ulovené zvěři
Nejde jen o vnější znaky (zelený
 Zvyky při lovu a na posledních lečích klobouček, flinta…) ale o vnitřní
nástupní tvary, výlože, výřady, úlomky a
přesvědčení a chuť vyznávat hodnoty a
zálomky, lovecké troubení, lovecké právo…
zachovávat tradice myslivosti
 Myslivecké ceremoniály radostné i smuteční
Myslivecká kultura a osvěta

Co vlastně je myslivost ?




Lov poskytuje zábavu,
prezentaci schopností i
možností, a také zvěřinu na
náš stůl
Myslivost není jen lovectví!
Lov je jen částí myslivosti:




Průběrný odstřel (regulace
stavů) zvěře
Společné lovy - hony na
drobnou, naháňky na černou
Poplatkové lovy – neobvyklé
lovecké zážitky a trofeje





Myslivost je vztah k přírodě a zvěři,
péče o přírodu, krajinu a volně žijící zvěř
v soudobé antropologizované krajině
(hospodářské lesy a pole s intenzivní
zemědělskou výrobou, neustálý rozvoj
průmyslu, sídel i dopravní infrastruktury,
rekreační tlak veřejnosti na přírodu)
Myslivost je nejstarší forma ochrany
přírody, přesto není vnímaná veřejností
pozitivně, část veřejnosti ji odmítá.



Důležitá je myslivecká osvěta a osobní
příklad každého z nás.
Trpělivé vysvětlování a pozitivní přístup
zmůže víc než konflikt.

Myslivecké zvyky a tradice v praxi










Myslivci na své zvyky dbají, prohřešky
(zábavně a kamarádsky) trestají
Jejich dodržování je ctí každého dobrého
myslivce
Je vhodné si je co nejdříve osvojit, abyste byli
co nejdříve a co nejlépe přijati mezi myslivce
Řada starých zvyků má ještě i dnes praktický
význam, jiné udržujeme už jen jako součást
mysliveckých tradic, o které však pečujeme,
zachováváme a rozvíjíme je
Zvyky ani tradice nejsou neměnné - citlivě je
přizpůsobujeme současnosti i novým možnostem
(např. oblékání, troubení i trestání prohřešků)

Dějiny lovectví a myslivosti
Prehistorie
 Lov je způsob obživy predátorů ale také nejstarším způsobem obživy
(všežravého) „homo sapiens“ – lovce a sběrače (mamut, tur, zubr, sob…, drobná)
 Revoluci ve vývoji člověka znamená zemědělství – rolnictví a pastevectví
tzn. pěstování plodin a domestikace zvířat – užitkových ale i psa.
 Lov se postupně stává kratochvílí – prokazováním (bojových) schopností
privilegovaných vrstev (jelen, černá, los…), které se postupně vyčlenily pro vládu
a s tím spojenou ochranu obyvatelstva
 Naše zem se nachází v mírném podnebním pásu – zvlněná krajina původně s pralesy
(dub, buk, smrk, jedle, borovice, bříza...), vysočiny, údolí řek, močály a křovinaté stepi
 Starověcí obyvatelé české kotliny i povodí Dunaje - germánské a keltské kmeny.
Slované jsou na našem území až od 6. stol. , nejstarší státní útvary od 9. stol.
Historie - raný a vrcholný středověk, novověk, to znamená křesťanské dějiny Evropy,
letopočet od narození Ježíše Krista do současnosti – viz následující schéma…

1692

„Vysoká
honba“
Právoprvní rány
proti pytlákům

Moderní historie myslivosti (od 19. stol.)









1849 František Josef I. – Říšský patent
o myslivosti - důsledek zrušení
poddanství (1848) a přechodu
dědičných gruntů do vlastnictví sedláků
(rustikál)
Rustikál – právo myslivosti přísluší
vlastníkům pozemků (velkostatky i
společenstva sedláků)
Vlastní honitby min. 200 jiter = 115ha
Společenstevní (obecní) honitby
- drobní vlastníci v katastru obce
1866 – Zemský zákon o myslivosti pro
Čechy (1873 pro Moravu, 1877 pro
Slezsko)

❖

❖

❖

❖

❖

Od vlády Marie Terezie se preferuje lesnictví před
myslivostí
Od vlády Josefa II. je právo myslivosti právem státu
propůjčovaným šlechtě
I v 19.stol. je myslivost podřízena lesnímu
hospodářství
➢ snížení stavu jelení zvěře, vyhynutí bobra,
velkých šelem
➢ roste význam srnčí zvěře a bažantnictví,
introdukce muflona, jelence, siky
Šoulačka, čekání, slídění, společné hony
(kruhová leč, naháňky, ploužení), lov na újedi, vábení
Introdukce zvěře
1905 - ondatra na dobříšsku
1907 - kamzík na českokamenicku a v Jeseníkách
1927 - divoký krocan, rys

Myslivost v Československu (20. stol.)
1923 Československá myslivecká jednota
1929 Malý honební zákon – doby lovu, hájení,
lovecký lístek
1941 Vládní nařízení o myslivosti č. 127, 128
 Honitby minimálně 150ha
 Povinné členství v ČMJ
1948 Zákon o myslivosti č. 225
 Právo myslivosti se ještě stále vztahuje
k vlastnictví honebních pozemků
 Výkon práva myslivosti umožněn širším
vrstvám – tzv. lidová myslivost
 Společenstevní honitba min. 150ha
 Vlastní honitba min. 200ha
1951 z myslivosti jsou vyloučeni jednotlivci
(jen lidové myslivecké společnosti)
1953 koza bezoárová, 1957 los (spontánně)

1962 Zákon o myslivosti č. 23
Odloučení práva myslivosti od vlastnictví pozemků
(Právo myslivosti mají jen organizace – státní lesy,
státní statky, JZD), honitby min. 500ha
úpadek myslivosti
 kolektivizace, mechanizace, chemizace,
zprůmyslnění krajiny
 znečištění vod, půdy, ovzduší, ničení lesů
 škody na zvěři, úbytek drobné zvěře
 násilné slučování honiteb a mysliveckých
sdružení
 porušování myslivecké etiky, zanedbávání
myslivecké kultury
1969 - ČMS (důsledek česko-slovenské federace)
1992 - ČMMJ
Zákon o myslivosti č. 270 - právo myslivosti znovu
přiznáno majitelům honebních pozemků, min 500ha
2001 – Zákon o myslivosti č. 449

Myslivost v České republice


Zákon 449/2001 Sb. §2 a)
❖ Myslivostí se se rozumí 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
Myslivecký řád ČMMJ (II. sjezd 2000)



2011 Myslivost na seznamu
nemateriálních statků tradiční a lidové
kultury ČR
ČMMJ sdružuje cca 65. tisíc myslivců a
zastřešuje řadu zájmových klubů
Vábičů
 Sokolníků
 Trubačů
 Autorů
 Fotografů
 Dámy české myslivosti
 Mladí myslivci (do 35 let)
…


Myslivecké a příbuzné organizace





ČMMJ - předseda Jiří Janota



myslivecká rada ČMMJ,
dozorčí rada, sbor zástupců předsedové OMS a klubů



OMS Třebíč


předseda - Tomáš Sedláček



myslivecká rada,
odborné komise,
dozorčí rada









jednatel - Antonín Měrka



omstrebic.cz




Řád svatého Huberta – pěstování myslivecké etiky
a tradic myslivosti – velmistr Jan František Votava
Asociace profesionálních myslivců - Libor Řehák
Safari Club International – Bohemia Charter
– vzdělávání, moderní metody péče o zvěř
ČMKJ, ČMKU – Českomoravská kynologická
jednota a unie, zastoupená ve FCI (mezinárodní
kynologické federaci)
Český svaz ochránců přírody
Česká společnost ornitologická
Hnutí DUHA
Děti Země

Mezinárodní spolupráce v myslivosti













CIC (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier) –
Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře, Paříž, Vídeň, Budapešť, Praha –
komise pro hodnocení trofejí, umění a dějiny myslivosti
UIGB (L‘Union International des Biologistes du Gibier) – Mezinárodní svaz biologů
zvěře, Lyon, metody a zásady hospodaření se zvěří
FACE (Fédération des Associations de Chasseurs de L‘Union Europe) – Federace
organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU, Brusel
WWF (World Wildlife Fund) – Světový fond na ochranu zvěře
IAF (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey) –
Mezinárodní organizace pro sokolnictví a ochranu dravců
IWRB (International Wildfowl Research Bureau) – Mezinárodní byro pro výzkum
vodního ptactva
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) –
Mezinárodní unie pro obnovu přírody a přírodních zdrojů

Osobnosti českomoravské myslivosti
hrabě František Antonín Špork











přelom17./18. stol.
Lysá n/Labem, východní Čechy
Mecenáš umění a milovník lovu
sochy Matyáše Brauna v lázních Kuks
Lovecký zámeček Bon Repos
Parforsní hon (par force de chiens) –
štvanice „silou psů - nosem“ jediného
předem obeznaného kusu zvěře
Lovecké troubení – ve Francii vyškolení
trubači na parforsní rohy
1695 - Řád svatého Huberta

hrabě Jindřich Vilém Haugwitz











přelom 18./19. stol.
Náměšť n/Osl., Třebíčsko
Mecenáš hudby a milovník lovu
Centrum hudebních produkcí (Händel, Salieri,
Mozart), 30ti členná zámecká kapela
Zámeček Schönwald u Jinošova,
Dianin a Apollonův chrám v zámeckém parku
Lovecký zámeček Vlčí Kopec (Wolfsberg),
vyhlídka Gloriet a rozhledna Babylon
zámeček Lusthaus v kralické oboře –
oktogonální lovecký sál pro pořádání hostin

Osobnosti českomoravské myslivosti
České země










Antonín Vincenc Lebeda, Bedřich
Brandejs – čeští puškaři 19. stol.
J.T. Doležal, J.V. Rozmara, J.Žalman
– literáti 19. a 20.stol
Karel Podhajský – ústřední
plemenná kniha loveckých psů (Člp)
Karel Šiman, Jiří Sekera – myslivečtí
výzkumnici a publicisté 20. stol
Josef Selement, Petr Vacek – autoři
soudobé lovecké hudby, zakladatelé
Klubu trubačů ČMMJ

Třebíčsko a Brněnsko








Jaroslav Svoboda – třebíčský
redaktor Stráže myslivosti
Antonín Dyk – profesor brněnské
lesnické fakulty, spoluzakladatel
ČSMJ a její dlouholetý předseda,
1936 české lovecké signály a
hlaholy pro řízení honu
Richard Knoll - rouchovanskotišnovský chovatel ohařů
Josef Hromas – profesor brněnské
lesnické fakulty, porevoluční
předseda ČMMJ, funkcionář CIC

Myslivecká etika (Etika je teorie morálky - etika zkoumá morálku)



Myslivecká etika (morálka) – cítění a jemu odpovídající jednání při myslivecké činnosti.
Při výkonu myslivosti máme velkou odpovědnost – rozhodujeme o životě a smrti živých bytostí.
Musíme pro to být morálně na výši, používat rozum i cit, získávat zkušenosti a sebevzdělání
„Myslivec nechová zvěř proto aby ji usmrcoval, ale usmrcuje ji proto aby ji choval!“









Například není neetické ulovit slabé srnče (zřejmě by nepřežilo zimo a padlo by vyčerpáním), neetické
je ulovit matku od srnčat (bez ní srnčata budou strádat)
Je neetické neulovit zjevně slabou či nemocnou zvěř, nedosledovat zasaženou zvěř…nechávat ji trpět
Je neetické zacházet neuctivě s ulovenou zvěří, včetně škodné, a také se o ní neuctivě vyjadřovat
(nazývat ji vulgárními výrazy), nezužitkovat ji (nechat zkazit zvěřinu)
…atp.

K osobnosti myslivce patří též čestnost, pravdomluvnost, kamarádská družnost, ochota a
vstřícnost i k nesprávně se chovající nemyslivecké veřejnosti.
Důležitá je také rozvaha, skromnost a přejícnost, sebeovládání (potlačování lovecké vášně)
Samozřejmostí je přísné a přesné dodržování zákonů a pravidel, chovatelských zásad,
bezpečného zacházení se zbraní, podřízení se vedoucím lovu a zdržení se kritiky mimo schůzi.

Myslivecká mluva










Vzniká od středověku jako cechovní žargon myslivců
Zoologická taxonomie
(kmen/třída/řád/čeleď/rod/druh) vznikla
Zachovala se díky mysliveckým literátům, očistila se od
později než myslivecké názvosloví zvěře:
nevhodných cizích výrazů, neustále se vyvíjí a doplňuje
Kulturní bohatství (na seznamu nehmotného kulturního

zvěř pernatá (ptáci)
dědictví ČR) a živý jazyk myslivců, vyjádření citového vztahu

zvěř srstnatá (savci)
Popisuje
 spárkatá (sudokopytníci)
 rozdělení zvěře (srstnatá, spárkatá, černá…)
◼ parohatá (jelenovití)
 části těla zvěře (barva, světla, běhy…)
◼ rohatá (turovití)
 životní projevy zvěře (kaňkování, chrutí, tok…)
◼ černá (prasatovití)
 mysliveckou výzbroj a výstroj (flinta, hubertus…)
 způsoby lovu (šoulačka, naháňka, nátlačka…)
 drobná (zajícovci a hlodavci)
 myslivecká zařízení (kazatelna, krmeliště, vnadiště, újeď…)
 dravá/škodná (šelmy)
Ovládnutí myslivecké mluvy je povinností každého myslivce!
užitková zvěř a zvěř škodící myslivosti
Pozdrav „Lovu zdar!“, odpověď „Lovu zdar!“ nebo „Zdar!“

Příklad popisu jelena mysliveckou mluvou
Jelen, laň, kolouch (jelínek, laňka)
Obměna srsti: línání, přebarvování
Pučnice, parohy, slechy, světla se slzníky
(světlomaz, bezoár), větrník, svírák s lízákem,
kelce, osny
Krk s hřívou (osiny), hruď, plece, komora, břicho,
slabiny
Hřbet, bedra, slabiny, obřitek, kelka
Kyje, běhy, spárky, paspárky, pucky na zadních
bězích (chomáček s pachovými žlázami)
Kratiny: žíla+ráže, střapec / svírka, zástěrka
Barva, zvěřina - jelenina, běl-bílí, vývrh (drob a
výhoz), trávník obsahuje zeleň, hubertka
(chrupavčitá kůstka v srdci), kůže, vyčiněná –
jelenice
Trus: hrozny nebo koláče, rez (ždímání)
Tlupy po ochozech vodí čelná laň, starý jelen
samotaří
Z krytu zvěř vytahuje, táhne, zatahuje,
v houštinách lomozí, láme, při odpočinku zaléhá
Loupe kůru a škodí okusem a ohryzem

Parožení: ronění, paroh v lýčí-mechu, vyzrávání,
vytloukání, shozy
Paroh: pečeť, růže, lodyha s rýhami, perlemi a puky,
výsady
Výsady: očník, nadočník (výsadec), opěrák, vlčník, koruna:
jednoduchá, lopatovitá, dlanitá, pohárovitá
Špičák, vidlák, šesterák, osmerák… rovný/nerovný,
nepravidelný (chybí některé výsady)
Škůdník (lodyhy bez výsad nebo jen s očníky)
Zrůdník (zrůdné nebo abnormální parohy)
Mnich, holec (nenasadil parohy)
Parukáč (nevytlučené parohy – zraněné ráže)
Srst: líná, přebarvuje
V říji brouká, mrmlá, troubí, vladař, výbojník odbíjí, huká
bočního jelena, krejčíka, ministranta, šklebí se, frní, flámuje
Spála (v říji tmavá skvrna před střapcem páchnoucí
prkem)
Jelen laň po honění pokládá, laň je těžká nebo jalová
(neoplodněná) nebo planá (trvale neplodná), klade
kolouchy
V říji doluje (vyhrabává doliny), kaliští , na stromech dělá
otěrky, výtlučky, malovánky

Bažant obecný
Kohout – slepice, slípka, bažantice, kohoutice (se
zbarvením kohouta) - kuře, bažantík, bažantíče
Hlava s růžky (vztyčená pera v zátylí kohouta),
světla, poušky (kolem světel), klovec, krk s
obojkem, hruď, břicho, hřbet, křídla – perutě,
stojáky s ostruhami, klín (ocas)
Barva, zvěřina, sádlo, výpraš
Pátrá, bystří, kohout se hlásí, ozývá, při vyplašení
křičí, na hřadu hovoří, v toku toká, kodrcá, slepice
kvoká, crká, bažantíci tikají.
V toku se bažant natřásá. Po ostruhování slepice
hnízdí, snáší vejce, bažantíci se proklubávají,
líhnou, slepice je vyvádí. Při zničení první snůšky
slepice podnáší, vyvádí podnésky.
Bažantí zvěř se paství, bere zob, listy oštipuje,
navštěvuje zásypy, napájí se, popelí se, vytahuje
za houštin, táhne, zapadá do krytu, na stromy
vyhřaduje, zavěšuje se, ze stromu sehřaduje.

Kachna divoká (březňačka)
Kačer – kachna, kačena, kačka – kachně, káče
Hlava, světla, zobák s vruby a nehtem, krk s límcem (bílý
proužek kačerů), hruď, břicho, hřbet, křídla se zrcátky
(barevné skvrny), ocas s kačírky či kosírky (stočená pírka),
plováky s prsty a plovací blanou. Pelichají, přepeřují, pelicháči, letní pestré opeření kačerů: svatební šat.
Barva, zvěřina, výpraš
Pátrá, bystří, káchá
Po řadění kachna hnízdí, snáší vejce, kachňata se
proklubávají, líhnou (z druhého hnízdění – podnésky),
kachna je vyvádí, z hnízd na stromech kachňata vyskakují.
Kachny, které ještě nelétají – plovačky, hejno kachňat za
kachnou – řetěz.
V letu sviští, zapadají do pole (a paství se) nebo na vodu
(a leží na vodě), vyjíždějí na vodu z rákosin, staví vrbu
(vráží přední polovinou těla do vody), ve vodě žvechtají
(hledají potravu).
V zimě se sdružují na nezamrzlých vodách – výhřevech.

Prase divoké = „černá zvěř“
Kňour – bachyně – sele, markazín, letošák (vyspělejší sele) / bachyňka, lončák, kňourek (3.rok),
slabý kňour, kalhotáč, sekáč
štětiny a osiny (rozdvojené), tlustší kůže na hrudi – kyrys, krunýř, štít; líná, přebarvuje
hlava, slechy, světla, ryj, svírák s lízákem, zbraně: klektáky (nahoře), páráky (dole), bachyně má
háky
krk, hruď s plecemi a komorou, hřbet s hřebenem (štětiny na hřbetě), bedra, slabiny, pírko, spárky
s paspárky
Kratiny: žíla + ráže, střepec / svírka
Barva, zvěřina – diváčina, sádlo, vývrh: drob+výhoz, bachor, škára
Trus, rez (ždímání)
Všemi smysly jistí, bádá, sluchem bystří, zrakem pátrá, čichem větří, zbraněmi klektá, seká
Chrochtá, funí, mlaská, selata kvičí
Chrutí: kňour bachyni pokládá, ta je plná, selí či metá selata v zálehu (kotli)
Žijí v tlupách (staří kňouři samotaří), střídají stávaniště, z houštin se vylamují, odtahují, do houštin se
zavláčejí, zatahují do kotlin (kotlíkují), dělají rytiny, buchtují, přechody – spády, sbírají žír, celoročně
se kaliští, drbe se o stromy, dělá otěrky (malovánky),
Při lovu drží na místě, vyráží z leče, útočí na psy, odbíjí je.

Přehled myslivecké mluvy u srstnaté zvěře

Myslivecké zvyky














Podávání rukou všem účastníkům
(smeknuto, pevný stisk, oční kontakt)
Pozdrav „Lovu zdar!“, odpověď „Zdar!“
(nikoli jen „Lovu!“ nebo „Lovu dík!“)
Stráž u zhaslého kusu (pocta právě
ulovené zvěři, nikam nespěcháme,
postojíme se zamyšlením, splynutím…)
Předávání úlomků úspěšným lovcům
(na individuálním lovu doprovod, dosled)
Pokládání zvěře na pravý bok
Nepřekračování zvěře ani chvojí výřadu
Přípitek levou rukou
(v pravé ruce drželi psovodi vodítka psích
smeček nebo jezdci otěže koní)
Smekání při troubení i při podávání ruky








Používání myslivecké mluvy
Dovednosti)
 vyvrhnout zvěř (bez smekání a vyhrnování rukávů)
 rozrušit zvěř
(vhodný nůž vždy u sebe!!!)
 preparovat trofej
Lovecké právo (zvykové, na individuálním lovu)
drob a běl (patří tomu kdo vyvrhuje),
historické „velké lovecké právo“ - zvěřina po 3. žebro
První kule, poslední brok
 za úspěšného lovce spárkaté zvěře se bere ten,
kdo zvěř první smrtelně zranil,
byť musela být dosledována
 úspěšným lovcem drobné zvěře je poslední střelec,
po jehož ráně kus klesl a zhasl.
Neplatí u tzv. „střílení do hrobu“ (na klesající kus)

Myslivecké odívání













Tradiční zelená barva již od středověku, v kombinaci s
šedou, hnědou, černou i bílou, stejnokroje odlišovaly myslivce
jednotlivých panství
Spolková uniforma dobrovolných myslivců je (na rozdíl od
profesionálních lesníků) pouze doporučena.
Odstíny zelené a hnědé, tradiční střih saka, zelená nebo
hnědá vesta, zelená či bílá košile s kravatou
Plstěný klobouk tradičního střihu se střízlivou ozdobou na
levé straně (vlastní trofeje – kačírky, paletky, štětky)
V zimě tradiční plášť (hubertus), čepice z kožešinou
Na hon s kloboukem (kožešinovou čepicí), v zelené bundě,
plášti, svetru, vestě, vhodné čisté obuvi.
Maskáče ani kamufláže na hon nepatří!
Lov není módní přehlídka ale prohřešky proti mysliveckému
odívání se odsuzují a trestají (hrubé i posláním domů)

K zamyšlení:











oranžové reflexní prvky !
(pásky, vesty, šály, kulichy
nebo kšiltovky, bundy)
barevné myslivecké košile ?
kravaty versus bola ?
lovecké kamufláže ?
baseballové kšiltovky ?
golfové kšiltovky ?
kožené klobouky?
lovecké vs. střelecké vesty !
řemeny a pouzdra na
zbraně, nošení zbraně !

Nástupní tvary, výlože a výřady
Společné lovy





Hony (drobná zvěř)
Naháňky (spárkatá zvěř)
Nátlačky (obeznaná černá)
Nadháňky (v horách s honiči)

jsou příležitostmi pro zvyky a tradice!
 Zahajovací nástup
 Leče a jejich výlože














Nástup u výřadu




Veškerá zvěř podle pravidel výřadu

Zvyky a pravidla nástupů, výloží a výřadů

Slavnostní výřad dle pravidel

„Poslední leč“ – posezení po lovu s
ceremoniály



Nastupuje se v klobouku s reflexním prvkem, se zbraní (kromě
trubačů) i se psem
Při troubení se smeká!
Zvěř se pokládá (i na výloži) na pravý bok do řad, každý desátý
kus (zprava doleva) se povytáhne, nejprve srstnatá
Na výřadu se zvěř pokládá na chvojí nebo na rákos (vodní hon)
nebo se jen olemuje chvojím, často i s ohni v rozích
Zvěř na výřadu ani olemování se nepřekračuje! Do výřadu se
vstupuje pro úlomek nebo pro rozdávanou zvěř brankou.
Na naháňkách se klade spárkatá/černá dle hmotností (lze
oddělovat i pohlaví), vyrovnává se dle hlav opatřená posledním
hryzem a loveckým úlomkem, dravá zvěř do dalších řad, nejprve
lišky s kolmo nataženou oháňkou, případně jezevec, obojí jen s
loveckým úlomkem
Na honech nejprve liška, případně stržená srnčí, dále srstnatá, pak
pernatá, bažanti a kachny dle pohlaví, nakonec ostatní dravá zvěř

Nástupní tvary
Slavnostní výřad na konci lovu

Zahajovací nástup







Kdo nestihne nástup, nemůže být účastníkem lovu!
Při menším počtu účastníků:
 Jeden řad nebo dvojřad společně s honci i se psy
 Naproti vedoucí lovu (hospodář), vpravo od něj
uživatel honitby (předseda) – představitelé lovu,
případně opačně, když nalevo od nich stojí trubač
Při větším počtu účastníkům
 Jeden řad nebo dvojřad střelců se psy vpravo
kolmo od představitelů
 Jeden řad nebo dvojřad honců se psy vlevo
kolmo od představitelů
 Naproti představitelům trubači
Nejlépe, když v čelech řad stojí rovnou jejich závodčí










Účast na výřadu je povinností každého účastníka lovu!
Představitelé stojí u hřbetů zvěře
Střelci stojí u hlav zvěře
Honci při menším počtu stojí vedle střelců, při větším
počtu naproti střelcům
Jeden trubač může stát vedle představitelů, skupina
trubačů naproti nim, případně naproti střelcům
Výřad je důstojným aktem, nesluší se příliš vtipkovat, či
se hrubě vyjadřovat, zejména o zvěři. Svou mysl
zaměříme na okolní přírodu a ulovenou zvěř, kterou z ní
odnášíme, s obnaženou hlavou se zaposloucháme do
tónů loveckých rohů a následné zhodnocení lovu jejich
představiteli, zdržíme se „vtipných“ komentářů, v tichosti
a důstojně sledujeme předávání úlomků úspěšným
střelcům i závěrečné halali.

Úlomky a zálomky
„Úlomek“ – k poctě ulovené zvěře







Symbolizuje spojení myslivce s přírodou a zvěří
Ulomený (ne uříznutý) z místní jehličnaté či listnaté
dřeviny
 jednovýhonkový (vstřelový) – v ráně na levém boku
 pětivýhonkový (vlastnický - dva díly patřily k sobě)
nejstarší, dnes už se neužívá, položený na komoře
lomem k paroží (u o+ opačně), část se ponechala
 třívýhonkový 2x (ve svíráku nebo v klovci
poslední hryz a na komoře lovecký úlomek)
Lovecký úlomek se předává omočený v barvě levou
rukou na klobouku (tesáku), lovec stojí u temene hlavy
(paroží), po gratulaci jej zastrčí na pravou stranu
klobouku a nosí jej do půlnoci
Na levou stranu klobouku se při zvláštních příležitostech
zastrkuje stavovský úlomek

„Zálomek“ -myslivecké značení v terénu













Hlavní (ostrouhaný délky paže) - pozor,
hledej další značky
Směrový (ostrouhaný délky předloktí) – lom
ukazuje směr cesty
Nástřelový (nalomený, zapíchnutý)
Stopový (slednice) ostří: směr odskoku o->,
rostlý konec: směr odskoku o+,
(naproti se přidává se příčný zálomek)
Stanovištní (olámaný, zapíchnutý)
Výstražný (olámaný, stočený)
Čekací (dva zkřížené, neostrouhané, délky
paže) – čekej! Nelze-li čekat, olámou se.
Tři čekací zálomky označují shromaždiště

Myslivecké troubení














Od pradávna se při lovech troubilo na zvířecí i kovové rohy (např. olifanty ve svatovítském pokladu)
Hrabě F.A.Špork na konci 17.stol. nechal vyučit své myslivce troubení na parforsní rohy ve Francii
Lovecká hudba zdobila slavnostní lovy - skladby k poctě vznešených hostů
Škála trubačských signálů pro řízení lovu (desítky signálů, pro každou situaci či pokyn)
Profesor A.Dyk zkomponoval 1936 české signály pro řízení lovu i tzv. „úlovky“ k poctě ulovené zvěři,
všechny opatřil textem (pro snadné zapamatování)
Úpadek loveckého troubení během komunistické totality
Na konci 20.stol. nový rozvoj loveckého troubení na borlice a lesnice (v ladění B)
Kromě signálů a úlovků přibývají znělky, fanfáry, halali, pochody ale také duchovní skladby z úcty k
přírodě a k poctě mysliveckých patronů a také Hubertské mše.
Myslivečtí trubači se organizují v Klubu trubačů ČMMJ s heslem „Alespoň jeden trubač v každém
mysliveckém spolku!“, vytvářejí soubory pro myslivecká osvětová vystoupení.
Osobnosti české lovecké hudby – J.Selement a P.Vacek (autor mj. 3 Hubertských mší…)

Myslivecké troubení v praxi
Zvyky a tradice mysliveckého troubení











Při troubení myslivci vstanou a smeknou, trubači nechávají na hlavě
Slavnostním troubením se zahajují i ukončují nejen společné lovy,
ale i výroční schůze, aktivy, výstavy, plesy i osvětové akce
Troubením se doprovází předávání úlomků i při individuálním lovu
a také přípitky na lovecký úspěch
Bez troubení se dnes neobejdou ceremoniály přijímání mezi
myslivce a pasování na lovce.
Troubení patří i na myslivecké oslavy i svatby
Troubením se loučíme se zesnulým myslivcem („Loučení“, „Halali“)
Trubačské soubory doprovází svěcení kapliček mysliveckých
patronů a na svátek sv. Huberta (3.11.) doprovází Hubertské mše

Trubačské desatero




Slavnostní fanfára
Všeobecné vítání
Začátek honu









Začátek leče
Konec leče

Přestávka
Konec přestávky
Konec honu
Lovu zdar!
Halali

Myslivecké ceremoniály








Stráž u zhaslého kusu (poslední hryz, vzdání pocty, troubení,
předávání úlomku doprovodem, dosledem)
Poslední leč po honu či naháňce
 Král honu (nejlepší střelec nebo lovec dravé zvěře)
 Přípitky levou rukou (Lovu zdar! Zdar!)
 Nezapomínáme na honce – „král honců“
 Tombola (forma podpory pořádajícího spolku, ceny přináší
domácí myslivci i hosté, zvěřina, zábavně)
 Myslivecký soud (vtipný, poučný, neagresivní, přiměřené tresty)
Pasování na lovce
 stoleček, svíce, tesák, přípitky, trofej, flinta, pamětní list
 tři údery tesákem na levé rameno klečícího lovce (na pravém
koleně na chvojí), pasující je sám pasovaný na lovce této zvěře
Přijímání mezi myslivce – obdoba pasování, na výroční schůzi, na
plese (nejlepší absolventi zkoušek)





Gratulační
 narozeniny – pamětní
listy, „Sláva a zdar!“
 svatba – brána z chvojí,
špalír, troubení
Smuteční – pohřeb myslivce
 zelený přírodní věnec
 čestná stráž (3+3)
 smuteční stavovské
poslední úlomky
(rubem navrch, na
klobouku nebo na levé
klopě špičkou dolů)
vhazují se do hrobu
 čestná salva, troubí se
„Loučení“ nebo „Halali“

„…namícháme mocné síly, prach a broky, srnčí bobky, to nám štěstí dá…“

Starobylé i soudobé tradice


Lovecké pokřiky








Tajo! – zahlédnutí jelena
Wallo! - blíží se černá
Harro! – zajíc
Tiro! – přitahuje pernatá
pobídka smečky Ho-Rüde-Ho! -> slavnostní Horido!





Myslivecká latina
Líčení rozmanitých příhod při lovu zvěře a provozování myslivosti
s vymyšlenými zvláštnostmi tak, aby vypravování vzbuzovalo podiv





Myslivecké průpovídky
Veršované, poučné, rozpoznávací; rčení a pranostiky







Myslivecké pohádky a pověsti
Od Červené karkulky a Budulínka … po Ctirada a Šárku a další



Myslivecké čáry a pověry
Účelové „čarování“ myslivců – odstup a ochrana před pytlačením
Čarostřelectví, nezranitelnost, neviditelnost …talismany, amulety
Nestřílet na bílou zvěř, vykročit pravou přes práh, nabít jen 3 náboje...



„Pověz mi, myslivče, lovící v lese,
co jelen s sebou na slunci nese?“
„Povím to rád, vždyť to vím,
jelen s sebou nese stín.“

Červen – měsíc myslivosti
Příležitost pro všelikou osvětu, dětské dny atp.
Zlatá srnčí trofej
Dětská soutěž mysliveckých znalostí a dovedností,
příležitost pro myslivecku osvětu mezi dětmi i rodiči
Myslivecké Vánoce
(nelovíme, založíme do krmelců, ozdobíme stromek pro
zvěř, zamyšlení u svíčky... koncerty lovecké hudby)
Myslivecké bály (plesy a poslední leče)
Zahájení s trubači, ceremoniály, zvěřinová tombola
Přehlídky trofejí
Příležitost pro mysliveckou osvětu: slavnostní zahájení s
trubači, ukázky dravců, soutěže ve střelbě ze
vzduchovky či na leserové střelnici, komentovaná
vystoupení trubačů, komentované procházky oborou
Hubertské mše – na svátek sv. Huberta 3. listopadu
Mše v kostele za účasti uniformovaných myslivců
Myslivecká výzdoba i liturgie (vhodné čtení a kázání)
V obětním průvodu myslivci přináší kus spárkaté zvěře
K poctě patronů , projev pokory a úcty k přírodě

Myslivečtí patroni
Svatý Eustach Římský, umučen l. p. 118 – svátek 20. září
Římský vojevůdce, pronásledovatel křesťanů, obrácen na křesťanství
zjevením ukřižovaného Krista v paroží pronásledovaného jelena

Svatý Hubert, vévoda Akvitánský, biskup v Lutychu – svátek 3. listopadu
Z prostopášného života (bezohledný lov namísto odpovědného vládnutí) jej
obrátilo zjevení jelena s křížem mezi parožím a hlas nabádající k pokání.
Vzdal se vlády i majetku a stal se řeholníkem, knězem a biskupem.

Svatý Ivan (sv. Jan Český, Svatý Jan pod Skalou) – svátek 7. července
Syn křesťanského vladaře polabských Slovanů Gostomysla, první český
poustevník, živil se mlékem laně. Když přemyslovský kníže Bořivoj ve
středočeských lesích pronásledoval a ulovil laň, jejímž mlékem nasytil sebe i
družinu, setkal se s poustevníkem Ivanem, žijícím v lese 42 let. Bořivoj I.,
pokřtěný na Moravě , je prvním českým křesťanským knížetem (manželka
sv. Ludmila, vnuk sv. Václav). Sv. Ivan nepřijal Bořivojovo pohostinství ale do
své brzké smrti jej navštěvoval a rozmlouval s Bořivojem i Ludmilou o spáse.
Podobné legendy se vztahují i ke sv. Jiljí a sv. Prokopovi.
Uctívání patronů myslivosti (věřícími i nevěřícími myslivci) je dnes symbolem
myslivecké cti, poctivosti a pokory.

Myslivost a kultura
kulturní oblasti







Písemnictví – časopisy, odborné publikace,
myslivecká beletrie…
Hudba - od troubení po opery a symfonie…
Výtvarné umění – architektura, sochy, malby
a grafiky, fotografie, film, užité umění
Myslivecké památky
 Muzea
◼ Národní muzeum Praha
◼ Moravské muzeum Brno (Anthropos)
◼ Sídliště lovců mamutů (Dolní Věstonice)
◼ Muzeum střelectví Vlašim
 Sbírky (na hradech a zámcích)

autoři a díla
Caspar Wussin, Praha 1699- Adeliche Weydwercke (Ušlechtilá myslivost)
J.D.Kašpar, Brno 1843 – Lesní ouředník neb Polesný a Revírník v lesním a honném hospodářství
J.T.Doležal – časopisy Háj (1872) a Lověna (1876)
J.Svoboda – 1923 Stráž myslivosti
R.Těsnohlídek – Liška bystrouška
J.Tomeček – Pod perutí orla, …
J.A.Koželuh – lovecké fanfáry
J.V.Stich-Punto, F.A.Rösler-Rossetti – lovecká hudba
K.M.Weber – opera Čarostřelec
B.Smetana- synfonie Z českých luhů a hájů
L.Janáček – opery Příhody lišky Bystroušky
P.Vacek – Hubertská mše B dur, Es dur (provedena před papežem), Myslivecké pasování
zámek Bučovice - štuky Diana, malba Zaječí pokoj
zámek Ohrada – Hluboká nad Vltavou
J.Mudra – Tisíc let české myslivosti
V. Chaloupek – Vydrýsek …

Propagace myslivosti
myslivecká osvěta
Cílem je ukázat veřejnosti myslivost v pozitivním
světle, aby chápala její přínos.

Práce s dětmi a mládeží








Přehlídky, výstavy, zkoušky loveckých psů a
jejich doprovodné akce
Samostatné osvětové akce pro veřejnost






Myslivecké kroužky
Dětské dny
Zlatá srnčí trofej

Kotlík pro přátele myslivosti (rodiče s dětmi)
Veřejná vystoupení mysliveckých trubačů
Myslivecké bály

Média

myslivecká média


Tisk





Knihovny










Ústřední zemědělská a lesnická knihovna v Praze
Knihovny mysliveckých výzkumných institucí
Knihovny lesnických fakult

Fotografie
Rozhlas
Televize




Myslivost
Svět myslivosti

Tisíc let české myslivosti

Film
Internet



Webové stránky ČMMJ a OMS omstrebic.cz
Myslivecké weby, portály, diskusní servery

Významy myslivosti
Produkční i mimoprodukční…


hospodářský












Myslivost není sport !

živá zvěř, zvěřina, kůže, srst, peří,
parohovina, rohovina, spárky, zuby
myslivecká výstroj a výzbroj
poplatky (správní, za odstřel…)
nájmy honiteb
daně

mravní
branný
rekreační a zdravotní
sportovní (střelectví)

Jan Sychra

Cílový objekt (ve sportu terč) má
v myslivosti rozhodující význam (chovaná zvěř)

Doporučená literatura
Historie a tradice myslivosti

Myslivost celkově











Ottova encyklopedie Myslivost – Jaroslav Červený;
Ottovo nakladatelství 2009
Myslivost 1. a 2. díl – Miloslav Vach a kol.; Silvestris
2015, 2016
Penzum znalostí z myslivosti – kolektiv autorů;
Druckvo (aktuální vydání)
Myslivost – Josef Vosátka a kol.; Druckvo 2013
Myslivost – Josef Hromas a kol.; Matice lesnická
2008
Myslivecký řád ČMMJ pro správný a bezpečný
výkon práva myslivosti v souladu s tradicemi (2004)
http://www.myslivost.cz/Informace-promyslivce/Legislativa/Myslivecky-rad











Myslivecké zvyky a tradice - Jaromír
Kovařík; SZN 1973
Tradice v myslivosti – Jaromír Kovařík;
VEGA 1993
Myslivecká mluva – Jaromír Kovařík,
Ctirad Rakušan; ČMMJ v Myslivosti 1995
Tradice a zvyky české myslivosti – Oldřich
Tripes; ČMMJ 1992
Úvod do myslivosti – historie, zvyky,
tradice – Vlastimil Hart a kol.; Druckvo
2017
mirek.novacek@gmail.com

