
Vážený předsedo, honební starosto, myslivecký hospodáři, 

 

na základě neustále se množících dotazů ohledně lovu s přístroji pro noční vidění zasíláme 

následující shrnutí:  

 

Dle společného prohlášení Ministerstva zemědělství spolu s Ministerstvem vnitra a Policií 

ČR. Pro nabytí vlastnictví zaměřovače konstruovaného na principu noktovizoru, držení a 

nošení umožňuje novela zákona o zbraních udělit výjimku příslušným orgánem Policie ČR. 

Všechny případy, kdy zařízení není na principu noktovize (tedy zesilovače zbytkového světla), 

ale např. na principu termovize či CCD kamery (např. Pard NV008, Yukon Photon, Pulsar 

Trail a obrovské množství dalších značek) nejsou zakázaným doplňkem zbraně. V případě 

nejasností doporučujeme obrátit se s dotazem na Policii ČR.  

 

Cílem pro novelizaci zákona o zbraních bylo mimo jiné umožnit myslivcům využít tyto 

prostředky pro co nejlepší rozpoznání zvěře za snížených světelných podmínek, usnadnit přesné 

umístění smrtící rány a snížit tím pravděpodobnost utrpení postřelené zvěře.  

V neposlední řadě bylo smyslem novely zákona také napomoci ke snížení stavu těch druhů 

zvěře, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství.  

 

Pro použití těchto přístrojů při lovu zvěře musí mít ještě uživatel honitby rozhodnutí orgánu 

státní správy myslivosti dle §39 a §45 zákona o myslivosti, protože tento způsob lovu patří 

mezi zakázané („Zakazuje se lovit zvěř s pomocí … zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení 

pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,…“). 

 

V současné době je rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti nahrazeno nařízením státní 

veterinární správy o intenzivním celoročním lovu prasete divokého pro všechny uživatele 

honiteb (viz. odkaz níže), které je stále platné. 

 

Samozřejmě, že lovit s těmito přístroji pro noční vidění je možné pouze zvěř černou, jelikož dle 

§ 45 Zákona o myslivosti 449/2001 Sb. je mezi zakázané způsoby lovu zahrnuto: lovit zvěř 

kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny 

před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné 

pozorovací a střelecké optiky. 

 

V souvislosti s výše uvedeným není na místě z pozice uživatele honitby zakazovat nebo 

omezovat lov s použitím těchto zařízení, včetně baterek, protože se jedná o lov legální a zákaz 

by mohl omezit možnost plnit nařízení SVS. 

 



 

Užitečné odkazy a zdroje informací: 

 

Společné vyjádření Ministerstva zemědělství (MZe), Ministerstva vnitra (MV) a Policie České 

republiky (PČR) k otázce využití zakázaných doplňků zbraně tzv. noktovizorů pro lov zvěře v 

noci. 

http://eagri.cz/public/web/file/302717/Spolecne_vyjadreni_Ministerstva_zemedelstvi__MZe_

_Ministerstva_vnitra__MV__a_Policie_Ceske_republiky__PCR__k_otazce_vyuziti_zakazan

ych_doplnku_zbran.pdf 

 

Nařízení Státní veterinární správy týkající se AMP: 

https://www.svscr.cz/uredni-deska/ 

 

Zákon č. 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 

 

Jak změnilo naši myslivost používání přístrojů pro noční vidění a termovize při lovu? 

http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/jak-zmenilo-nasi-myslivost-pouzivani-pristroju-pro-

nocni-videni-a-termovize-pri-lovu 
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