MYSLIVECKÝ

ÁD

eskomoravská myslivecká jednota vydává tento myslivecký ád, který vychází z právních
p edpis o myslivosti, p edpis o zbraních a st elivu, o ochran p írody a o veterinární
pé i, pokud se vztahují k myslivosti, a ze stanov MMJ a ostatních jejích vnit ních
provád cích p edpis . Dodržováním mysliveckého ádu se sleduje správný a bezpe ný
výkon práva myslivosti v souladu s tradicemi. Znalost a dodržování mysliveckého ádu je
jednou z povinností každého lena MMJ ve smyslu jejích stanov.

PÉ E O ZV
1. Krmelce a zásypy, jejich typ, velikost, po et a rozmíst ní v honitb musí odpovídat druh m a
stav m zv e, které se v honitb vyskytují. Tato zásada se vztahuje i na druhy zv e, které se v
honitb vyskytují zpravidla v období nouze.
2. Myslivci zajistí p ed p íchodem zimy objemová, jadrná a dužnatá krmiva v množství stanoveném
plánem pé e o zv .
3. Zv se p ikrmuje pouze kvalitním krmivem. Jeho p edkládané množství musí odpovídat druhu a
stav m zv e, intervalu, ve kterém se zv p ikrmuje. Zv i nelze p edkládat seno z tvrdých
kyselých trav, ost ic a bylin, krmivo s obsahem žluklých tuk , plesnivé nebo jinak znehodnocené.
B žn se dopl ují lizy a soliska.
4. Myslivci z izují a udržují myslivecká za ízení v honitb v takovém technickém stavu, aby ádn
sloužila svému ú elu, a aby bylo možno je bezpe n používat. Krmelce a zásypy musí být
p edevším dob e zast ešeny. Stará zchátralá a nepoužívaná myslivecká za ízení se odstra ují.
Aby se zabránilo nežádoucím koncentracím zv e z izuje se v tší po et menších, pop ípad i
p enosných krmelc a zásyp než jen malé množství velikých a stabilních. Pro tlupní zv
spárkatou se z izují krmná centra a dostatkem rozptýlených korýtek na jadrná krmiva. Výstavba
mysliveckých za ízení se vždy p edem projedná s vlastníkem pozemku.
5. Myslivci z izují a obd lávají polí ka pro zv , bez ohledu na to, zda jsou ur ena ke sklizni nebo
jako pastevní plochy.
6. Na ja e se provádí vy išt ní a desinfekce krmelc a zásyp v etn jejich bezprost edního okolí
a nejmén jednou ro n se asanuje okolí liz a solisk, p ípadn jejich p emíst ní.
7. Myslivci dbají, aby byly dodržovány veterinární p edpisy. Zajiš ují, aby padlá zv , u které nelze
p i zevním ohledání jednozna n ur it p í inu úhynu (netýká se nap íklad zhaslé post elené zv e,
zv e sražené dopravním prost edkem, usmrcené zem d lskými mechanismy apod.), ulovená
zv , která svým nenormálním chováním p ed ulovením, fyzickou kondicí, vn jším vzhledem nebo
vzhledem vnit ních orgán (pokud je vyvrhována) vzbuzuje podez ení z nákazy, a veškerá ulovená
zv ur ená Státní veterinární správou byla ihned dodána k veterinárnímu vyšet ení. Ostatní
uhynulá zv , ulovená zv , která se jinak nezužitkuje, a zví ata škodlivá myslivosti musí být
odstran na (nap .zakopáním, spálením atd.). Výjimku tvo í újedi, ur ené k lovu zv e.
8. Myslivci realizují po oznámení uživatele honebních pozemk pop ípad podle vlastního zjišt ní
o dob a míst senose e, kosení pícnin, použití chemických p ípravk na ochranu rostlin, o
provád ní no ních zem d lských prací, pop ípad po vlastním zjišt ní o provád ní t chto inností
opat ení ke snížení ztrát na zv i (znepokojování zv e na ohrožených plochách pomocí loveckých
ps , instalace r zných plašících za ízení, zav t ení, sb r vajec pernaté zv e p ed sklizní a b hem
sklizn pícnin atd.).
LOV ZV

E

9. Zv se loví tak, aby byla co nejrychleji a bez trýzn ní usmrcena nebo aby byla chycena živá
nezran ná. Nejb žn jším zp sobem lovu je odst el, a to bu na spole ných honech, nebo p i
osam lém lovu, dalšími zp soby lovu jsou pak odchyt, lov loveckými dravci, fretkování a pod.
10. Obvyklými zp soby spole ných lov v našich honitbách jsou kruhová le , ploužení, nahá ka,
nadhá ka a nátla ka. Zp sob lovu se provádí s ohledem na druh lovené zv e, její množství,
konfiguraci terénu, porost, pov trnostní vlivy, po et st elc a místní zvyklosti.
11. Vedoucím honu bývá zpravidla myslivecký hospodá . V jeho nep ítomností nebo z jiných
d vod m že být vedoucím honu uživatelem honitby ur en jiný zkušený myslivec.
12. P i zahájení se všem ú astník m oznámí po et a druh zv e ur ené k odst elu, dále zv ,
kterou je možno lovit, po et a druh le í, výstižné provád cí pokyny lovc m a honc m, povely a
signály a p edstaví se závod í. Zejména se upozorní na bezpe nost p i st elb .
13. P ed zahájením vlastního honu se:
a) zajistí seznam všech ú astník honu (st elci, honci a ostatní osoby) ; za spole nou povolenku k
lovu pro druhy zv e ur ené p i zahájení honu se považuje seznam st elc ,
b) zkontrolují lovecké lístky, zbrojní pr kazy a pr kazy zbraní, doklad o mysliveckém pojišt ní
( lenský pr kaz u len
MMJ, u ostatních st elc doklad vystavený pojiš ovnou); z ú asti na
honu se vylu ují st elci, kte í tyto doklady nemají u sebe,
c) ov í, zda je p ítomen dostate ný po et lovecky upot ebitelných ps , zda jejich v dci mají u
sebe pr kazy t chto ps a asov platné potvrzení o jejich o kování,
d) zkontroluje, zda je pro p ípad první pomoci k dispozici lékárni ka s obsahem odpovídajícím
nejmén automobilové lékárni ce.
14. Ú astníci honu se ídí pokyny a signály stanovenými p ed zahájením honu nebo le e.
15. Vedoucí honu je oprávn n hon p i jeho nesprávném zejména nebezpe ném pr b hu p erušit a
provést pat i ná nápravná opat ení. V zájmu bezpe ného pr b hu honu vylou í z ú asti osoby
pod vlivem alkoholu, lék i jiných látek a osoby mladší 15 let, pokud nejde o praktickou p ípravu
uchaze e o složení zkoušky z myslivosti.
16. Po každé le i se veškerá ulovená zv
druh .

ukládá na výlož, a zaznamenává se její množství podle

17. Každý hon podle mysliveckých zvyklostí kon í vý adem veškeré ulovené zv e a oznámením
výsledku honu (po et zv e podle druh ). Vý ad se provádí na vhodném a d stojném míst .
18. Ú astníci honu (st elci i honci) se tradi n zú astní vý adu. Pokud n který z ú astník musí z
jakýchkoliv d vod hon opustit p ed jeho skon ením, oznámí to vedoucímu honu s omluvou.
19. Každý ú astník lovu zodpovídá za ádné ošet ení zv iny p ed jejím uložením na výlož.
20. P i lovu kachen na tahu se loví kachny, které ve ve erních nebo ranních hodinách p elétávají
(p etahují) mezi jednotlivými vodními plochami, na pastevní plochy nebo se z nich vracejí, nebo
létají nad vodními plochami a jejich bezprost edním okolím, aniž byly vyrušeny (zvednuty) z vodní
hladiny nebo krytin osobami nebo loveckými psy. P i tomto lovu se používá dostate ný po et ps ,
kte í p inášejí ulovenou nebo dohledávají zv post elenou.
21. Jako lovecký host se m že osam lého lovu zú astnit myslivec, kterému byla uživatelem
honitby vydána písemná povolenka k lovu. V ní se výslovn uvádí všechny druhy zv e, které
m že lovecký host lovit p i osam lém lovu, a dále doba platnosti. U druh zv e, jejíž lov je
omezen plánem chovu a lovu, se bud' uvede povolený druh zv e mezi ostatní druhy zv e, avšak
s uvedením termínu, ve kterém m že být odst el proveden, nebo se na uvedený druh zv e

vystaví další povolenka s asovým omezením, platná pouze v jednom kalendá ním roce.
Doporu uje se po provedeném odst elu stanoveného po tu kus zv e, pokud se tento uskute ní
v dob p ed skon ením platnosti povolenky, vyžadovat na loveckém hostu odevzdání povolenky
mysliveckému hospodá i nebo jeho zástupci. P i individuálním odchytu zv e musí mít u sebe
lovící myslivec rovn ž povolenku k lovu, ve které je výslovn uveden u p íslušných druh zv e
zp sob lovu "odchytem".
22. Používá-li lovecký host p i lovu kulové zbran , na požádání mysliveckého hospodá e nebo
stanoveného loveckého pr vodce (doprovodu) p ezkouší nast elení své zbran a osv d í
vhodnost používaného druhu st eliva.
23. Lovecký host se p i osam lém lovu ídí pokyny loveckého pr vodce, který odpovídá uživateli
honitby za bezpe nost lovu, odst el povoleného druhu zv e a dodržení bod 26 až 32.
24. Jestliže je lovecký host dob e obeznámen s honitbou a zaru uje-li jeho myslivecká odbornost a
zkušenost správné provedení odst elu zv e, m že být od doprovodu upušt no. V tom p ípad
odpovídá za dodržení bod 26 až 32 sám.
25. Pravidla, která platí p i lovu zv e pro loveckého hosta, platí i pro myslivce (lovce) ve vlastní
honitb .
26. Lovec, kterému p i osam lém lovu zv po rán odsko í, ozna í nást el (v p ípad , že nást el
nenajde, ozna í místo odkud st ílel, sm r st elby a aspo p ibližn místo nást elu) a sm r, kterým
post elená zv odešla.
27. Lovec na osam lém lovu v as dohledá, nebo zajistí dohledání post elené zv e. V p ípad ,
kdy zv nem že sám dohledat v nep ehledném terénu, kdy zásah zv e je takový, že lze
p edpokládat delší dosled (dohledávku), nebo když zasažená zv p ejde do sousední honitby,
neprodlen v c oznámí mysliveckému hospodá i a požádá ho o pomoc. P itom uvede okolnosti,
které mohou usnadnit dosled nebo dohledávku (nap . ráži zbran , druh st ely, místo nást elu,
zna ení zv e, a její chování po zásahu). P i dosledu (dohledávce), se lovec ídí pokyny
mysliveckého hospodá e.
28. Lovec co nejrychleji usmrcuje poran nou zv . Poran ná spárkatá zv se dost eluje. Ostatní
zv se usmrcuje úderem (holí) do vazu. Lovec je povinen ulovenou zv ádn vyvrhnout, ošet it a
postarat se o dopravu na p edem ur ené místo.
29. Je nemyslivecké ve volných honitbách st elit sami í zv
takovou zv odst elit, nap ed se uloví mlá ata.
30. Je nemyslivecké st ílet vedoucí (vodící) sami í zv

vodící mlá ata. Pokud je nutné

(la , dan lu, srnu, bachyni atd.) v tlup .

31. Lovec je p i osam lém lovu spárkaté zv e vybaven dalekohledem p ibližujícím nejmén 6x.
Pro úsp šný lov erné zv e v noci je p edpokladem vybavení kulovnice optickými mi idly. Lovec
nepoužívá noktovizor a zá ících bod .
32. Lovec po skon ení osam lého lovu oznámí mysliveckému hospodá i výsledek lovu, místo,
po et a as výst el a další okolnosti lovu.
33. Myslivec, který ulovil trofejovou zv , trofej pe liv vypreparuje a takto upravenou ji p edkládá
podle pokyn uživatele honitby na chovatelskou p ehlídku. To neplatí v p ípadech, kdy je zv
podez elá z nemoci a byla dodána k veterinárnímu vyšet ení, kdy zv
byla ulovená pro
dokumentární nebo muzejní ú ely, kdy trofej z nezákonn uloveného kusu byla zabavena.
Neexistuje p edložení trofeje "lovcem anonymem". Lovec preparuje i dolní elist holé spárkaté
zv e, je-li to uživatelem honitby stanoveno (zdravotní, chovatelské ú ely).

BEZPE NOSTNÍ P EDPISY A ZÁSADY P I ZACHÁZENÍ S LOVECKOU ZBRANÍ
34. P i lovu odst elem se používají lovecké palné zbran a st elivo, s nimiž se zachází s nejv tší
opatrností, vylu ující možnost zp sobení úrazu.
35. K lovu odst elem se používá pouze lovecká zbra a st elivo, které odpovídá druhu lovené
zv e. Drobná zv na spole ných honech se st ílí brokovými náboji. Pro zbra , s kterou loví, musí
mít lovec u sebe p íslušné doklady.
36. Zbra se nosí zpravidla na levém rameni s hlavn mi vp edu a ústím nahoru, nebo za
deštivého po así ústím dol k zemi. Nikdy lovec nep idržuje prsty na ústí hlavn . P i lovu drží
zbra tak, aby ústí hlavn (hlavní) sm ovalo do bezpe ného prostoru, aby p i p ípadném výst elu
nedošlo ke zran ní, usmrcení nebo ke škod na majetku ú astník . Zbra se drží pevn .
37. Nabitá zbra se nosí zajišt ná. Odjiš uje se až p ed zamýšlenou st elbou. Nebylo-li st íleno,
nebo nebude-li pokra ováno ve st elb , zbra se op t zajiš uje nebo vybíjí. Nikdy se nelze
spoléhat, že ze zajišt né zbran nem že vyjít výst el (nap . p i pádu zbran ).
38. Se zbraní se zachází vždy tak, jako by byla nabitá, proto hlave nesmí nikdy sm ovat proti
osobám.
39. Zbra se zásadn nabíjí až v honitb po zahájení osam lého lovu nebo po zahájení le e p i
spole ném honu. Le se považuje za zahájenou po odezn ní signálu (povelu) stanoveného pro
zahájení le e nebo po uplynutí stanoveného asu (v lenitém terénu nebo na p edstavených
st eleckých stanovištích, kde nelze zajistit slyšitelnost signálu - povelu). Na výslovný pokyn
vedoucího honu lze v ur itých p ípadech (nap . nahá ka na lišky nebo zv
ernou) nabíjet zbra
po zaujetí ur eného stanovišt nebo místa v ad (p i ploužené nebo kruhové le i) p ed zahájením
vlastní le e. Zbra se nabíjí a vybíjí jen ve sm ru, ve kterém nem že být nikdo ohrožen.
Zlamovací zbra (zbra se sklopnými hlavn mi) se nabíjí a vybíjí tak, že hlave sm uje k zemi.
Opakovací a samonabíjecí zbran se nabíjejí a vybíjejí s hlavní sm ující k zemi nebo sm rem
vzh ru. P ed nabíjením je nutné se vždy p esv d it, zda není v hlavni cizí t leso (hlína, sníh
apod.).
40. Zbra se vybíjí ihned po ukon ení osam lého lovu (poch zky) nebo po ukon ení le e p i
spole ném honu. Zbra nesmí byt nabita v místnostech, obcích, v dopravních prost edcích, p i
p ekonávání p ekážek, vystupování nebo sestupování z posedu, p i ukládání do úschovy nebo
skladování nebo odevzdání do opravy, dále pak p i p enechání druhé oprávn né osob a p i
povoleném pr chodu i pr jezdu cizí honitbou. P edává-li n kdo nabitou zbra druhé osob ,
upozorní ji, že je nabita. P i shromážd ní st elc p ed za átkem spole ného honu, po ukon ení
každé le e a po ukon ení honu se zbran vybíjejí. Krom toho u zbraní se sklopnými hlavn mi
jsou hlavn sklopeny, u opakovacích a samonabíjecích zbraní otev eny záv ry.
41. V domácnostech, ve ejných místnostech, dopravních prost edcích, b hem p estávek p i lovu
se zbra ukládá tak, že se jí nem že nikdo nepovolaný zmocnit. Zejména je t eba zabránit v
p ístupu ke zbraním d tem. Zbran se ukládají nenabité, s prázdnými zásobníky a se spušt nými
kohoutky nebo úderníky.
42. U zbraní, opat ených napíná kem, se napíná ek napíná t sn
vyst eleno, napnutí lovec zruší.

p ed výst elem. Nebylo-li

43. P i selhaném výst elu je t eba ponechat zbra nejmén t i vte iny ve sm ru st elby a potom lze
opatrn otev ít záv r.

44. Na zv se st ílí pouze tehdy, jestliže je bezpe n rozeznána a jsou spln ny ostatní podmínky
lovu. Totéž platí i p i st elb na zví ata škodlivá myslivosti.
45. P i lovu se nest ílí ani nemí í ve sm ru, ve kterém m že dojít k ohrožení zdraví, života nebo
majetku. Nebezpe ný sm r st elby je takový, kde v dost elu použité zbran jsou nebo mohou být
lidé, zví ata, budovy, dopravní prost edky apod. Je nebezpe né st ílet na zv nacházející se na
horizontu a v jeho t sné blízkosti. Zvýšené opatrnosti se dbá zejména p i st elb v lese. Dost el
brok
iní zpravidla tolik stovek metr , kolik milimetr je pr m r brok . Jednotná st ela z
brokovnice m že dolet t do vzdálenosti asi 1000 metr , st ela z malorážky až 1200 metr a z
lovecké kulovnice až 4000 metr .
46. P i spole ných honech se nest ílí ani nemí í
- na nízkoletící pernatou zv vzhledem k stanovištím st elce a ostatních osob,
- na zv podél ady st elc a honc , proti honc m a tak, že jsou ohroženi love tí psi,
- dovnit kruhové le e po signálu, který tuto st elbu zakazuje,
- do obstavené le e a v le i, není-li ur eno vedoucím honu výslovn jinak,
- po signálu, že le skon ila.
47. St elec p i st elb bere v úvahu všechny okolnosti, které mohou ovlivnit bezpe nost st elby, a
které m že zjistit svými smysly. Zvýšená opatrnost je nutná zejména v lenitém, nep ehledném a
zarostlém terénu, p i snížené viditelnosti, v lesních a rekrea ních oblastech, v dob sb ru lesních
plodin a v dob zem d lských prací. Je t eba brát v úvahu odraz st ely od zmrzlé nebo kamenité
p dy, vozovky, ledu, p ípadn od vodní hladiny a mokré louky, od kmen a v tví strom , zvlášt
zmrzlých.
48. P ed zahájením le e ur ený závod í zavede st elce na ur ené stanovišt , nebo ur í místo v
ad (ploužená nebo kruhová le ); p i obstavené le i oznámí místo srazu po jejím skon ení.
St elec vyrozumí své sousedy o svém stanovišti. St elec si po zaujetí stanovišt nebo p i pohybu v
honitb (p i šoula ce, ploužené le i apod.) zjistí situaci a sm ry st elby, kam a kdy m že st ílet a
kam a kdy nesmí st elit. Zvýšené opatrnosti je t eba p i st elb jednotnou st elou. Na stanovišti se
st elec chová klidn , tiše a p ed ukon ením le e stanovišt v žádném p ípad neopustí. Po
skon ení le e pak upozorní oba sousedy, že odchází na místo ur ené závod ím.
49. Ú astník m lovu, kte í jsou indisponováni nemocí, úrazem, únavou, požitím lék a podobn ,
se doporu uje odložit ú ast na lovu.
50. Zjistí-li se, že zbra nebo st elivo st elce nejsou p i použití bezpe né, nebo že jeho zacházení
se zbraní a st elba odporuje pravidl m bezpe nosti, vedoucí honu st elci tyto skute nosti vytkne
nebo mu povolí dále se lovu ú astnit jen jako honec, za hrubé nebo op tovné porušení
bezpe nosti je st elec z honu vykázán,
51. Byla-li p i lovu zp sobena újma na zdraví nebo život lidí nebo na majetku v etn loveckého
psa, oznámí tuto skute nost vedoucí honu neprodlen p ípad orgán m Policie R. Pojistné
p ípady se hlásí pojiš ovn . Myslivec, který je na hon ú astníkem nebo sv dkem události, mající
za následek újmu na zdraví nebo život lidí a škodu na majetku, neprodlen událost ohlásí
vedoucímu honu. Dále je povinen být nápomocen p i zajišt ní první pomoci a doprav zran ného
k ošet ení a pomoci p i zjiš ování všech skute ností pot ebných pro ádné vyšet ení p ípadu.
52. Dojde-li p i lovu k post elení nebo usmrcení osoby, vedoucí honu zastaví hon, zajistí první
pomoc a dopravu zran ného k léka i. V zájmu ádného vyšet ení v ci zjistí, popíše v zápisu a
zakreslí do ná rtu:
- p esná stanovišt na p ípad zú astn ných osob a sv dk ,
- postavení nebo sm r pohybu zv e, na kterou bylo st íleno,
- sm r st elby,
- po adí výst el (p i st elb více st elc ),

- zbran , náboje i vyst elené nábojnice zú astn ných st elc ,
- stopy nárazu st el (na sn hu, porostu apod.),
- místo, kde zv padla (pokud byla zasažena),
- všechny další okolnosti, zejména pov trnostní podmínky (slune no, šero, déš ; sníh, mlha, mráz,
síla a sm r v tru).
Vedoucí honu však neprovádí z vlastní iniciativy rekonstrukci p ípadu
MYSLIVECKÁ MORÁLKA, ZVYKY A TRADICE
53. Myslivec dodržuje právní p edpisy o myslivosti, o zbraních a st elivu, o ochran p írody, o
veterinární pé i a ostatní p edpisy, vztahující se k myslivosti, jakož i stanovy a vnit ní provád cí
p edpisy MMJ. P i výkonu práva myslivosti se ídí zásadami myslivecké morálky a dodržuje
tradi ní myslivecké zvyky a tradice. Zná a poznává život zv e a její p írodní prost edí. Je aktivním
ochráncem p írody. Prohlubuje své odborné myslivecké znalosti a p edává své zkušenosti
za ínajícím myslivc m.
54. P i mysliveckých p íležitostech se užívá myslivecká mluva.
55. Obdrží-li myslivec pozvánku k lovu a nem že-li se lovu zú astnit, v as se omluví. Jméno
svého zástupce oznámí pouze tehdy, je-li pozvánka p evoditelná.
56. Osoba doprovázející loveckého hosta se m že zú astnit lovu jen se svolením loveckého
pr vodce nebo vedoucího honu.
57. Myslivec se po p íchodu na místo srazu p ed honem ohlásí vedoucímu honu a pozdraví se s
ostatními ú astníky. Lovecký host, se však p ed tím ohlásí funk n nejvyššímu p ítomnému
p edstaviteli uživatele honitby. Žádat o ú ast na lovu bez platného pozvání je hrubým
spole enským p estupkem a nezvaný host musí po ítat s tím, že mu vedoucí honu slušn , ale
rozhodn sd lí, že se honu nem že zú astnit.
58. P i spole ném honu na drobnou zv se považuje za nemyslivecký zp sob lovu zejména:
- st ílení zajíc v loži, bažant na zemi nebo na h adu a kachen plovoucích na vod , s výjimkou
dost elné rány na poran nou zv není-li ihned po dopadu na zem i na vodu vyslán lovecký pes k
jejímu p inesení,
- st ílení bažant vypoušt ných do honitby p ed konáním honu nebo v jeho pr b hu,
- skrývat se p ed blížící se drobnou zv í, ke st elb klekat nebo zaléhat; lze se ukrýt pouze za
p ipravenými záštitami.
59. Myslivec nekritizuje vedení honu, honitbu nebo stav zv e. Hrubé závady ohlásí pouze
vedoucímu honu.
60. P i ploužení a kruhové le i se dodržují rozestupy a ada (netvo í se tzv. pytle, ale ani se
nep edbíhá ada). Honci se nevyhýbají hust ji zarostlým nebo mén sch dným míst m v le i,
neubíjejí ani nechytají živou nezran nou zv , sbírají veškerou st elenou zv ve svém dosahu a
odnášejí ji na p edem ur ené místo, drobnou zv srstnatou za zadní b hy, pernatou za krk.
61. Myslivec nest ílí na zv , která je blíže k sousednímu st elci nebo k n mu sm uje. P i stejné
vzdálenosti má p ednost lovecký host nebo starší myslivec.
62. P i st elb brokem myslivec nest ílí na p íliš velké vzdálenosti, které nejsou p im ené výkonu
zbran a jeho st elecké dovednosti, za maximální vzdálenost st elby brokem je nutno i u
nejvýkonn jších zbraní považovat vzdálenost 40 metr . P i honu na drobnou zv se používají
brokovnice ráže12 až 20. Za lovecky použitelné se považují náboje s broky o pr m ru 2,5 až 4
mm, podle druhu lovené zv e, pov trnostních a ostatních podmínek. Po le i myslivec na svém
stanovišti posbírá nábojnice a krabi ky od náboj a uloží je do svého batohu (od vu). To neplatí,
jestliže uživatel honitby oznámí, že jejich sb r zajistí sám.

63. Myslivec nest ílí zv
na malou vzdálenost, p i které zásah znehodnotí zv inu. Bývá
pravidlem,že takto st elený kus zv e se ozna í a je prodán nebo darován st elci, který jej ulovil.
64. Jestliže vyst elí na jeden kus zv e více osob, st elec, který kus ulovil, se ur í podle pravidla:
"První kule a poslední brok". Za první zásah kulí se považuje zásah, který je smrtelný nebo poranil
zv natolik, že je snadno dohledána a dost elena. P itom je t eba p ihlédnout k vitalit jednotlivých
druh zv e. Za poslední broky se považují broky, vyst elené na zv ješt živou, schopnou úniku.
St ílet na zv již smrteln zasaženou je - s výjimkou rány dost elné - nemyslivecké. Ten, kdo
omylem na takovou zv vyst elí, nebo v p ípad , kdy výst elu již nelze zabránit, se omluví st elci,
který podle výše uvedeného pravidla zv ulovil.
65. S ulovenou zv í se zachází šetrn a s úctou. Na vý ad se dává zv v co nejlepším
vzhledovém stavu, proto se drobná zv pokládá jen na suché místo, nepohazuje se s ní, netahá
se zbyte n po zemi, ps m se nedovolí zv brát. Zv na vý adu nebo na výloži se nep ekra uje.
Výlož spo ívá v uspo ádání ulovené zv e po ukon ení každé le e. Zv se pokládá na pravý bok
v odd lených adách podle druhu. Každý desátý kus zv e, po ítáno sm rem zleva doprava se
povytáhne hlavou z ady o polovinu délky t la. P ed výloží se zv ina ádn ošet í (zajíci a králíci
vyma kaji atd.).
66. Na vý adu se zv
ukládá jako u výlože. V ele vý adu se pokládá zv
podléhající
mysliveckému plánování, nap ed zv srstnatá, za ní zv pernatá, pak ostatní zv srstnatá
v etn zví at škodlivých myslivosti a nakonec ostatní zv pernatá. Liška se však dává do ela
vý adu. U srstnaté zv e se ohá ka upraví kolmo k t lu. K vý adu nastoupí všichni ú astníci,
st elci se zbraní, psovodi se psy, st elci stojí v jeho ele. Na vý ad musí p ijít veškerá zv ulovená
toho dne ú astníky honu, a to i ta, která bude pozd ji vy azena (zv nevysp lá, nemocná a pod.).
Není p ípustné provést vý ad pouze s ástí uloveného množství zv e. Na vý ad lze ukládat
bažanty a kachny svázané po dvou kusech. Pr b h vý adu musí být d stojný.
67. P i honech se používají odpovídající tradi ní Dykovy lovecké signály a fanfáry borlicí. P i
zahájení se troubí signál a fanfáry v tomto po adí: "Pozor si dej". "Uvítání", po p ivítání a pokynech
"Lovu zdar!" a "Za átek honu". B hem lovu se používají zejména signály "Za átek a konec le e",
p ípadn i signály "Opakovaná le "nebo "Velká p estávka ". B hem honu je možné dávat
jednoduché signály povelkou. U vý adu se troubí signál "Pozor si dej!", po kterém následuje
fanfára "Halali", na záv r vý adu se troubí pozdrav "Lovu zdar!" a signál "Konec honu".
68. P i st elb jednotnou st elou je nemyslivecké st ílet na takovou vzdálenost, která neumož uje
p esné zamí ení, kdy nást elem zjišt ný rozptyl st el je tak veliký, že i p i správném zamí ení není
vylou en chybný zásah, a na kterou st ela nemá dostate nou energii k okamžitému usmrcení
zv e. Této zásad musí odpovídat volba kulové zbran a st eliva použitých k lovu.
69. Je nemyslivecké st ílet na zv , pokud jsou ve sm ru st elby p ekážky, které mohou zm nit
sm r st ely (les, ke e atd.)
70. Za nemysliveckou se považuje rána kulí "naostro" zezadu (výjimkou je dost elná rána) a na
hlavu (s výjimkou dost elné rány za slecho u zv e erné). Myslivec st ílí zásadn na komoru.
71. K ozna ení nást elu, stanovišt lovce a sm ru odsko ení zv e se používají zálomky
(nást elový, stanovištní, sm rový, stopový, hlavní, výstražný atd.). Pokud lovec ponechává
ulovený kus spárkaté zv e po ur itou dobu v honitb , zajiš uje zv inu proti na nutí jinou zv í
(nap . ponecháním vyst elené nábojnice, kapesníkem, proti krkavc m zakrytím v tvemi).
72. Dodržuje se zvyk dávat úsp šnému lovci za ulovení veškeré spárkaté zv e a n kterých
dalších druh zv e (nap . lišky) úlomek. Úlomek, smo ený v barv zpravidla ve vst elové rán , se
nosí na pravé stran klobouku. Úlomek se rovn ž vkládá ulovené zv i do svíráku jako "poslední

hryz", u pernaté zv e do zobáku jako "poslední zob". Úlomek p edává lovecký pr vodce, p i
spole ném honu jeho vedoucí. Byla-li zv ulovena bez p ítomnosti loveckého pr vodce, dává si
lovec úlomek sám. Byla-li provedena dohledávka pomocí lovecky upot ebitelného psa, je zvykem,
že se po p edání úlomku p edá jeho ást v dci tohoto psa. Úlomek se nosí do24. hodiny toho dne,
kdy zv byla ulovena nebo dohledána. Myslivci, který se p i lovu provinil, je úlomek odep en.
73. Je zvykem, že lovec, který zv ulovil a vyvrhl, obdrží ást vnit ností, tzv. "lovecké právo", za
které se považuje srdce, plíce, játra, ledviny, slezina, pr dušnice s hrtanem a jazyk, p ípadn b l,
kterou lze odd lit prsty. Je také zvykem, že pokud lovec zv sám nevyvrhne, nabídne lovecké
právo tomu, kdo zv vyvrhl za n ho.
74. Uživatel honitby p enechává podle tradice lovci trofej, která je považována za sou ást
loveckého práva. Za trofeje se považují rohy, parohy a par žky rohaté a parohaté zv e v etn
hlavy odd lené mezi lebkou a prvním kr ním obratlem, u erné zv e zbran v etn hlavy. Dále se
za trofeje považují kelce jelení zv e, kly šelem, lebky velkých šelem, celé malé šelmy, škáry ze
zv e erné, tzv. hubertka u jelen a da k , jelení a kamzi í vous, paletky u pernaté zv e,
št ti ka z kostr e sluky, ka írky ka er . Dále se za trofej m že považovat celý kus zv e po
preparaci.
75. Uloví-li n kdo trofejovou zv

v rozporu s p edpisy, nep ísluší mu lovecké právo, tedy ani trofej.

76. Trofeje spárkaté zv e mají chovatelský význam. Správný myslivec je uchovává po celý život a
nedopustí jejich znehodnocení.
77. Je zvykem, že n které druhy zv e, jejíž lov není plánován (nap . holuba h ivná e, hrdli ky,
divokého králíka), ulovené p i osam lém lovu, ponechá uživatel honitby bezplatn lovci. O
dispozici se zv í ulovenou p i spole ném honu uživatel honitby rozhodne p i vý adu.
78. V honitbách, kde se vyplácí zást elné nebo jinak hodnotí výsledek lovu, je pravidlem, že
zást elné nebo vyhodnocení za zv ulovenou na vábení, obeznanou na obnov , ulovenou do
lapacího nebo odchytového za ízení obdrží myslivec, který zv p ivábil, obeznal, nebo nastražil
lapací i odchytové za ízení. Za zv ulovenou loveckým hostem p i osam lém lovu, náleží
odm na loveckému pr vodci i když nebyl p ítomen vlastnímu ulovení.
79. Myslivec pe uje o svého nebo sv eného loveckého psa, loveckého dravce, fretku, a udržuje
je v dobrém t lesném a zdravotním stavu a v istot .
80. Myslivec dbá, aby jeho pes byl lovecky upot ebitelný, byl p i spole ném lovu ovladatelný a
nenarušoval pr b h honu. V pr b hu honu psa zásadn netrestá. Na honu se nepoužívají psi bez
lovecké upot ebitelnosti. Na honu jsou však p ítomni psi mladí, kte í jsou ješt ve výcviku.
Loveckému psu se nedovoluje p inést zv zdravou.
81. Sokolníci neloví se svými dravci pro ko ist, ale pro lovecký zážitek, zejména pro krásu letu
dravc , jejich odvahu a obratnost. Je proto starým sokolnickým zvykem, že sokolník uloví v
jednom loveckém dnu pouze t i kusy zv e.
82. Myslivec pe uje o loveckou zbra a udržuje ji v dobrém technickém stavu. Po každém použití ji
vy istí a nakonzervuje.
83. Myslivecké oble ení je jednoduché a ú elné v souladu se zvyky a tradicemi. P i slavnostních
p ípadech se nosí stejnokroj myslivecké organizace. Nejvyšší dosažené myslivecké vyznamenání
se nosí na pravé stran prsou saka „blíže ke st ední á e-blíže k srdci“, vedle n j se pak nosí
medaile. B žn se nosí stužka, p i slavnostních p íležitostech se pod ní p ipíná odznak.

84. Myslivec usmrcuje zví ada škodlivá myslivosti pouze za dodržení zákonných podmínek. Toto
právo však využívá v p ípadech, kdy jiná p ijatá opat ení (výzva, upozorn ní majitele a pod.)
nejsou ú inná. Zejména v p ípadech, kdy nelze zabránit škod na zv i.
85. Je zvykem tzv. p ijímání mezi myslivce po úsp šném absolvování zkoušky z myslivosti nebo
pasování na lovce n kterého druhu trofejové zv e po ulovení prvního kusu této zv e. Oby ej
provádí zkušený myslivec, který zná správná pravidla a jeho význam. Ob ad je d stojný a nekoná
se pro zpest ení zábavy.
86. Po ukon ení spole ného lovu se po ádá tzv. "poslední le , která je spole enskou událostí
spojenou s dobrou mysliveckou zábavou. P i poslední le i asto zasedá tzv. " estný myslivecký
soud", který projednává a "trestá" drobn jší p estupky proti mysliveckému chování. Soud je se
zábavným, n kdy i pou ným charakterem.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
87. Myslivecká rada
dopl ovat.

MMJ se zmoc uje myslivecký ád b žn podle aktuálních pot eb m nit a

88. MMJ nemá námitek a doporu uje, aby ostatní myslivecké organizace a uživatelé honiteb
p evzali tento myslivecký ád jako sv j vlastní vnit ní p edpis
89. Myslivecký ád vydaný

MS v roce 1979 pozbývá platnosti.

90. Tento myslivecký ád byl projednán a schválen Sborem zástupc
MMJ (II. sjezdem
Praze dne 21. íjna 2000 a dopln n rozhodnutím Sboru zástupc dne 19. 6. 2004.
91. Tento myslivecký ád nabývá ú innosti uve ejn ním ve V stníku

MMJ.

MMJ) v

