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Anotace 

KLOSÍK, R.: Bezpečnost při společných a individuálních lovech 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2012. 43 stran. 

 

 Bakalářská práce se zabývá identifikací a zhodnocením rizik při lovech, dále pak 

inovativním řešením v podobě navrhnutého metodického postupu pro bezpečnost na 

společných a individuálních lovech. V úvodní části je věnována pozornost právní úpravě 

v myslivosti, vysvětlení základních pojmů a obecnému rozdělení lovů. V další části práce je 

zhodnocena stávající bezpečnost na lovech. Po identifikaci nejzávažnějších rizik následuje 

návrh inovativního řešení organizace lovů. 

 Klíčová slova: lov, riziko, bezpečnost, identifikace a hodnocení rizika 

Annotation 

KLOSÍK, R.: Collective and individual hunting safety 

Bachelor's thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2012. 43 pages. 

 

The bachelor thesis concerns identification and risk assessment while hunting. 

Followingly it proposes new innovative solutions in form of methodical approach for 

collective and individual hunting. Introduction part is dedicated to legal issues of hunting, 

explanation of basic terms and categories of hunting. In following chapter is evaluated current 

state of hunting safety. After identification of the most serious risks follows proposal of 

innovative solution of hunting safety and organization. 
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Seznam použitých zkratek 

ČMMJ  Českomoravská myslivecká jednota 

ČR  Česká republika 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EU  Evropská unie  

F. A. C. E. Federace mysliveckých organizací Evropské unie 

MS  Myslivecké sdružení 

ČMKJ  Českomoravská kynologická jednota 

ISSF  Mezinárodní střelecká sportovní federace 

ČMS  Československý myslivecký svaz 

USA  Spojené státy americké 

ČSN  Česká státní norma 

GPS  Globální družicový polohový systém 

FMEA  Analýza selhání a jejich dopadů 
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OÚ  Obecní úřad 



1 

1 Úvod 

Počátek myslivosti u nás se začal psát roku 1573 vydáním usnesení Českého sněmu, 

které zavedlo právo lovu. Toto usnesení nařizovalo ochranu nejen zvěře, ale také 

účastníků na honech. Účast na honech zvyšovala společenskou prestiž. První řád 

o myslivosti byl vydán roku 1786, a stal se honebním patentem. S rozvojem brokové 

střelby vznikaly spolky a jednoty, které právně upravovaly obhospodařování lesů, 

bezpečnost spojenou s ochranou zvěře a správců lesů. V roce 1869 byla založena „Pražská 

lesnická jednota Hubertus“, která sdružovala lesníky či myslivce z povolání, ale také 

i myslivce ze záliby. Následně vznikl „Spolek honební a ochrany zvěře“ roku 1883. Dnes 

je nejznámější Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), jež vznikla v roce 1992. 

Česká republika je také členem Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře. 

Zastoupením ČR je pověřena právě ČMMJ, která je od roku 1995 členem Federace 

mysliveckých organizací Evropské unie – F. A. C. E. [10] 

Jak se může z historie myslivosti zdát, tak již od vzniku je kladen velký důraz na 

bezpečnost a ochranu, zprvu zvěře, posléze také účastníku lovu, bohužel realita je opačná. 

S postupným vývojem zbraní a technik lovu se rovnoměrně nevyvíjí zákony a předpisy, 

které by zajistily dostatečnou bezpečnost při společných, popř. individuálních lovech. 

Dnes je realita taková, že většina podstatných opatření nejsou nařízeními, ale jsou jen 

doporučeními, kdy není možné při jejich nedodržení pokutovat. Po osobní zkušenosti na 

Jesenicku, kde jsem jako účastník společného lovu byl málem postřelen, rozhodl jsem 

se pro zvolení tohoto tématu bakalářské práce: „Bezpečnost při společných 

a individuálních lovech“. 

Cílem bakalářské práce je identifikovat a zhodnotit možná rizika spojená s lovem a na 

základě teoretických i praktických znalostí a zkušeností, a poté navrhnout řešení v podobě 

metodického postupu, který by tato rizika zmírňoval nebo odstraňoval úplně. 
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2 Definice a pojmy bezpečnosti na lovech 

V této práci se setkáme s odbornými výrazy z myslivosti. Proto zde uvádím alespoň 

výběr základních pojmů a definic souvisejících s daným tématem. 

Honec - osoba nahánějící zvěř na střelce při lovu. 

Lovecký lístek - průkaz prokazující složení zkoušek z myslivosti.  

Průkaz zbraně - doklad zbraně, obsahující identifikační údaje o ní a o jejím majiteli. 

Zbrojní průkaz - oprávnění jednotlivce k držení, popř. nošení těch palných zbraní, které 

nelze vlastnit zcela volně. 

Lístek o původu zvěře - písemný doklad, do kterého se zapisují údaje související 

s usmrcením zvěře.  

Plomba - jednorázově použitelná nesnímatelná značka z umělé hmoty žluté barvy, slouží 

k označení ulovené zvěře. 

Povolenka - tiskopis povolující lov zvěře, která je v ní vypsaná, na území dané honitby 

 pro kterou je povolenka vydána. 

Spárkatá zvěř - označení pro lovnou zvěř z řádu sudokopytníků. 

Povelka - krátká jedno-tónová trubka, na kterou se při honech troubí signály. [3] 

Leč – území, na kterém probíhá společný lov. 

Střelec - lovec se střelnou zbraní na společném lovu. 

Závodčí - osoba zavádějící střelce na jejich stanoviště při společném lovu. [2] 

Dopadová energie - kinetická energie střely při dopadu na cíl. 

Balistická křivka - skutečná trajektorie letu střely. 

Záraz - způsob usmrcení poraněné zvěře. Provádí se vbodnutím čepele loveckého nože 

mezi lebku a první obratel, čímž se přeruší mícha. 

Tlumič hluku výstřelu - speciálních úsťové zařízení bránící nerušenému výtoku plynů 

a odebírající jim tlakovou a tepelnou energii. Podle zákona o zbraních a střelivu je tlumič 

zakázaným doplňkem zbraně. 
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3 Rozbor právních předpisů týkající se lovů 

Právní předpisy týkající se bezpečnosti na lovech, mají na starosti orgán státní správy 

myslivosti zabývající se zákony a prováděcími vyhláškami v oblasti myslivosti, nebo 

myslivecká jednota, která schvaluje, mění nebo doplňuje myslivecké řády. Tyto 

myslivecké řády jsou specifikovány spíše jako doporučení mysliveckým spolkům. [1] 

Za nejdůležitější lze považovat zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti a zákon č. 

119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu. V rámci právních předpisů se nalézají také 

vnitřní předpisy, které jsou spjaty s Českomoravskou mysliveckou jednotou (ČMMJ), 

Českomoravskou kynologickou jednotou (ČMKJ) a Mezinárodní střeleckou sportovní 

federací (ISSF). Pro účely bakalářské práce je zapotřebí neopomenout Myslivecký řád, 

který je pod správou ČMMJ.  

3.1 Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti 

Tento zákon upravuje: 

 chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky, 

 výjimečné držení zvěře v zajetí, 

 dovoz a vývoz živé zvěře, 

 dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky, 

 tvorbu a využití honiteb, 

 postavení a právní poměry honebního společenstva, 

 ochranu myslivosti, 

 užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře, 

 regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních 

pozemcích, 

 provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří, 

 náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu 

škody způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních, 

 kontrolu ulovené zvěře, 

 výkon státní správy myslivosti, dozoru a sankce za neplnění nebo porušení 

povinností, 

 státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti. [13] 
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3.2 Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu 

Zákon o střelných zbraních a střelivu upravuje rozdělení jejich kategorií. Určuje dále 

podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a také používání zbraní a střeliva. 

Upravuje podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliv a pro provozování 

střelnic, dále také provádění pyrotechnického průzkumu a provozování informačních 

systémů v oblasti zbraní a střeliv. Stanovuje sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní 

a střeliv a v neposlední řadě provozování a provádění pyrotechnického průzkumu. [14] 

K právnímu rámci spadají také další zákony a právní předpisy EU, které jsou spjaty 

s myslivostí. Jedná se o zákony a přepisy, které jsou zaneseny jako: 

 zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 218/2004 Sb. 

 zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin 

 zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění zákona č. 131/2003 Sb. 

 zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

 směrnice č. 91/477/EHS o kontrole, nabývání a držení zbraní (transformováno do 

práva ČR zákonem č. 119/2002 Sb.) 

 nařízení Rady č. 1973/92/EHS, přikazující vytvoření zdrojů na financování 

ochrany a zachování životního prostředí. 

3.3 Myslivecký řád 

Myslivecký řád byl projednán a schválen II. sjezdem ČMMJ dne 21. 10. 2000 

v dnešním znění. ČMMJ doporučuje, aby všechny ostatní myslivecké organizace 

a uživatelé honiteb převzali daný myslivecký řád za svůj vlastní vnitřní předpis. [11] 

Myslivecký řád se skládá z pěti částí. Péče o zvěř, lov zvěře, bezpečnostní předpisy 

a zásady při zacházení s loveckou zbraní, myslivecká morálka, zvyky a tradice a závěrečné 

ustanovení. Myslivecký řád nemá žádnou právní váhu, jedná se čistě o doporučení pro 

myslivecká sdružení. [3, 11] 

 Pojištění 

Každý člen registrovaný u ČMMJ má v rámci členského příspěvku započítáno 

i pojištění, které slouží na pokrytí pojistného plnění úrazu při vykonávání práva 

myslivosti. Osoby, které se pojistí mimo ČMMJ u jiné pojišťovny na úraz, nejsou kryty při 

výkonu práva myslivosti. Pojistné události zahrnují např. pád z posedu, poranění od větve 
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při pádu a další podobná zranění. Platí jen na území ČR, což znamená, že pokud 

se myslivec účastní lovu v zahraničí, a to i v rámci EU, tak není pojištěn. [12] 

Dané pojištění člena ČMMJ je na stejném principu jako zákonné pojištění 

motorových vozidel (povinné ručení), kdy poškozený je vždy odškodněn v plné výši. 

Výjimku tvoří osoby, které pojistnou událost zavinily a při tom obzvláště hrubě porušily 

zákony např. požitím alkoholu. Tyto případy jsou individuálně projednávány na zasedání 

představenstva pojišťovny a je případně stanovena částka, která bude od něho vymáhána, 

avšak jen do výše 70% vyplaceného odškodného. [3, 12] 

V rámci ochrany osob a majetku je pro členy ČMMJ také připravena možnost 

individuálních pojistek, kdy kromě daného zákonného rozsahu pojistného krytí, které je 

stanoveno zákonem o myslivosti, je také možnost uzavření skupinového pojištění. Pokud 

se myslivecká organizace takto připojistí, pak pojištění platí: 

 na společném honu, naháňce apod. pořádaném touto mysliveckou organizací jsou 

pojištěni všichni účastníci, i honci, na úraz, 

 na naháňce na černou zvěř, pořádané touto organizací jsou pojištěni všichni 

lovecky upotřebitelní psi, kteří se řádně zúčastní, 

 na všech ostatních akcích např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, které 

pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci, 

 při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na 

úraz pojištěni všichni účastníci. Navíc je člen ČMMJ pojištěn na střelnici na 

odpovědnost. [12] 
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4 Myslivost v sousedních zemích 

Slovensko - Pro svou rozlohu patří mezi nejmenší státy střední Evropy, přesto pro své 

různorodé podmínky naopak k nejrozmanitějším krajinám. Největší vlastnický podíl lesů 

má stát, další jsou především soukromé, obecní nebo také církevní. Dohled nad lesy má 

Státní správa myslivosti, která se členní dle „regionů“ na lesní úřady. Dalšími důležitými 

spolky pro správu myslivosti jsou Slovenská komora a Slovenské polesí. Na bezpečnost 

při lovech je kladen velký důraz, a proto mají všichni účastníci lovu zákonnou povinnost 

nosit kontrastní a reflexní prvky. Bohužel na Slovensku je mnoho soukromých honiteb, 

kde se dodržování těchto předpisů špatně kontroluje. [3] 

Polsko - Tato země je známá především možností tzv. „koupeného lovu“, kdy si každá 

osoba může zakoupit povolenku k lovu na vybranou zvěř. Účast na takovém lovu není 

podmíněna zkušenostmi z předchozích lovů, jelikož má lovec sebou dohlížející osobu. 

U našich sousedů se struktura myslivosti a zákonů o moc neliší od ČR. Kompletní správu 

nad lesy nese Státní správa lesů. [3] 

Německo - Každá spolková země má vlastní myslivecké zákony, které doplňuje zákon 

federální. Státní správu vykonávají zemské úřady pro zemědělství a lesnictví. Stejně jako 

v ČR je v každém okrese myslivecká organizace, tyto spolky však nejsou povinné 

(myslivost na určitém území může provozovat i jedinec). Seskupení těchto organizací 

tvoří Federální myslivecký svaz. Na lovech jsou stejně jako na Slovensku povinné 

kontrastní a reflexní prvky, ale jen pro střelce. [3] 

Rakousko - Nejvyšší orgán státní správy myslivosti jsou spolkové vlády, které jsou 

zastupovány Zemskou radou pro zemědělství a lesnictví. Působnost v rámci práva 

myslivosti je v rukou zemských organizací, které jsou profesní a mají vymezenou 

pravomoc. V Rakousku můžete získat lovecký lístek na dobu roční, tříletou, ale také 

denní. Tato možnost zakoupení loveckých lístků zvyšuje nebezpečí při lovu, protože pro 

získání lístku musí kupující vykonat jen základní zkoušky, ale neabsolvuje kurz, který by 

zaručil dostatečné teoretické znalosti a praktické zaškolení při manipulaci se střelnou 

zbraní při lovu. [3] 
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5 Popis a postup lovu 

Lovem se rozumí chytání, střílení nebo jiné usmrcování zvěře. Lov se provádí hlavně 

odstřelem za užití palných zbraní. Je důležité, aby byla zvěř usmrcena na místě 

(tzv. „zůstala v ohni“), což přikazuje zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

a také myslivecká etika. [1, 4] 

5.1 Individuální lov 

Individuální lov provádí jedna osoba, i když ji provází lovecký průvodce, stále 

se jedná o individuální lov. K lovu je potřeba lovecký lístek, průkaz zbraně, zbrojní 

průkaz, potvrzení o pojištění, lístek o původu zvěře, plomba a povolenka, která 

se vystavuje jednotlivci. Individuální lov je z hlediska bezpečnosti méně rizikovým než 

lov společný. Zvěř povětšinou před lovcem neprchá, takže má lovec mnohem více času na 

zamíření a vyhodnocení celé situace. [1] 

Jednou z forem individuálního lovu jsou také noční lovy. I zde nesmíme opomenout 

bezpečnost. Při nočních lovech se stane velký počet mimořádných událostí, zapříčiněných 

sníženou viditelností. Zákon o myslivosti na jednu stranu bezpečnost nočních lovů 

podporuje tím, že noční lovy povoluje pouze na černou zvěř a lišku obecnou, a to jen 

s použitím vhodné pozorovací a střelecké optiky. Bohužel ani nejlepší optika v noci 

nezajistí dostatečnou viditelnost. Dobrá viditelnost by se dala zajistit používáním obyčejné 

svítilny nebo noktovizorových puškohledů. Problémem je ten samý zákon, které používání 

těchto technických vymožeností zakazuje. Zakazuje lovit zvěř s pomocí elektrických 

zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro 

osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro 

převracení obrazu, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin. V případě přemnožení 

černé zvěře se udělují výjimky, ale pouze na zdroje umělého osvětlení. Vzorem by nám 

mohlo být Maďarsko, kde je používání umělého osvětlení při nočních lovech povinností. 

[13] 

Hlavními druhy individuálních lovů jsou: 

 Šoulačka - Lovec sám prochází (šoulá) známými cestičkami a stezkami (šouláky) 

a snaží se ke zvěři přiblížit na bezpečný dostřel tak, aby nebyl zavětřen (ucítěn), 

uslyšen ani uviděn, aby zvěř nezradil (nevyplašil). K postupu se používá různých 

přirozených krytů (stromy, křoví, skály). Tímto způsobem se loví převážně 

spárkatá zvěř. [3] 
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 Čekaná - Způsob lovu, při kterém lovec čeká na vhodném místě. K tomu si vytvoří 

buď dočasné krytí, nebo použije již dopředu připravených zařízení určených k 

tomuto lovu (posedy, kazatelny). [1, 4] 

 Slídění - Při tomto způsobu lovu prochází lovec často křovinatý terén s lovecky 

upotřebitelným psem. Takovým to způsobem se loví hlavně drobná zvěř. [3] 

 Lov na újedi - Probíhá podobně jako čekaná, jen k přilákání zvěře se používá 

návnad. Podle zákona je nutné po lovu újeď odklidit. Tento způsob lovu je velmi 

obtížný a je potřeba hodně trpělivosti, trvá i několik dní než lovná zvěř újeď najde 

a zvykne si ji navštěvovat pravidelně. [3] 

 Vábení - Spočívá v přilákání zvěře napodobením hlasu jejího druhu nebo hlasu 

kořisti, k tomu se používá vábniček. Vábení je velice obtížné a existuje mnoho 

způsobů, jak zvěř přivábit v různých situacích. [3] 

5.2 Společný lov  

Společným lovem se rozumí, podle zákona o myslivosti, takový hon, na němž jsou 

přítomní nejméně 3 střelci, s nimi nejméně 1 lovecky upotřebitelný pes a neomezený počet 

honců. Tyto lovy se dnes běžně používají při odstřelu drobné zvěře (zajíc, bažant, kachna) 

a pouze některé z nich jsou ještě povolovány k lovu zvěře spárkaté, zejména černé. Podle 

druhu lovené zvěř se rozeznávají hony zaječí, bažantí, kachní a podle prostředí hon polní, 

lesní a vodní. Dále rozlišujeme hony i podle způsobu provádění, např. v polích jsou 

hlavními způsoby ploužení a kruhová leč, v lese jsou to převážně naháňky. Povolenka 

k lovu je pro všechny účastníky hromadná. [1, 2] 

5.2.1 Kruhová leč 

Využívá se pro lov drobné srstnaté zvěře (zajíc, králík). Lovci se rozestoupí do kruhu 

a na povel vedoucího honu zahájí lov. Střelci, honci a psovodi se psi se začnou pohybovat 

směrem do středu. Po přiblížení střelců na dostřel dává vedoucí honu povel „z kola ven“ 

nebo 2 krát zatroubí na povelku. Tento povel znamená, že střelci nesmí střílet do kruhu, 

ale jen na zvěř vybíhající z kruhu ven. U tohoto lovu je nutná vysoká disciplína 

a organizovanost, kvůli nebezpečí postřelení lovců, psů nebo honců, kteří se pohybují v 

leči. [2] 

5.2.2 Ploužení 

Ploužení je způsob používaný v přehledném a rovinatém terénu hlavně v polních, ale 

i v lesních honitbách. Jsou 4 typy ploužení: 
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 Ploužení prosté - postupují ve vyrovnané řadě střelci společně s honci. Postupující 

řada musí být vyrovnaná, aby střelci mohli bezpečně střílet dopředu i dozadu. Zvěř 

střelenou před řadou sbírají honci, až k ní dojdou. Pokud je zvěř zasažena za řadou 

zastavuje se postup a vydává se pokyn k zákazu střelby dozadu, než honec 

nedonese zhaslou zvěř. [1, 4] 

 Ploužení s křídly - způsob, při němž kromě základní řady střelců a honců 

postupují také po každé straně leče střelci předsunutí před řadou. Střelci 

postupující v řadě střílejí dopředu i dozadu. V základní řadě by měli být zkušení a 

zodpovědní střelci, aby střelbou do leče neohrozili střelce postupující na křídlech. 

Střelci postupující po křídlech střílejí jen na zvěř vybíhající z leče ven. [1, 2, 3] 

 Česká leč - je obdobou ploužení s křídly. Základní řada střelců a honců doplněna 

dalšími střelci, kteří postupují na křídlech před základní řadou, a před nimi 

postupuje několik honců. Při českém ploužení střelci nestřílejí dozadu. Celý útvar 

je postupující obdélník s otevřenou stranou. [1, 2, 3] 

 Ploužení lesní (křídlování) - je způsob používaný v neschůdných terénech, kde 

nemohou střelci postupovat v řadě s honci, aniž by sebe a honce nevystavovali 

velkému riziku postřelení, proto postupují po křídlech. Honci postupují v řadě 

sami. Před ukončením leče přední střelci uzavřou čelo leče a honci na ně natlačí 

zvěř. Tento typ je vhodný pro lesní hony v nepřehledném terénu. [1, 2, 3] 

5.2.3 Naháňka 

Naháňka je způsob lovu, při kterém střelci stojí na určených stanovištích, kdy honci, 

postupující v řadě a nahánějí zvěř z leče na ně. Podle postavení střelců rozeznáváme leč 

představenou, kdy střelci stojí jen v čele leče, leč obstavená, kdy střelci stojí také po 

stranách leče, a leč obstoupená, kde střelci jsou rozestavěni dokola kolem leče. Naháňky 

se organizují tak, že se střelci rozdělí do dvou skupin. Každá skupina má svého závodčího, 

který zavede střelce na určená místa. Jakmile jsou střelci rozestavěni, zazní signál 

„Začínáme“ (1 zatroubení na povelku). Honci postupují lečí a nahánějí zvěř na střelce. 

Když honci dojdou na konec leče, odtroubí se konec leče (3 zatroubení na povelku). 

Naháňka je nejčastějším způsobem lovu černé zvěře. [2, 3] 
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6 Zbraně  

Pro lov zvěře se využívají hlavně tyto skupiny zbraní: chladné, mechanické a palné. 

6.1 Chladné zbraně 

Mezi chladné zbraně řadíme lovecký oštěp, kančí meč, zavazák a různé druhy 

loveckých nožů. Jejich používání k vlastnímu lovu je zakázané a dnes se prakticky 

využívají jen lovecké nože a lovecký tesák, který slouží jako symbolická pomůcka pro 

pasování a jiné myslivecké tradice. [6] 

Lovecký nůž se hlavně používá při stahování a rušení (rozbourávání) zvěře 

Nejběžněji je používaný lovecký zavírací nůž opatřený klasickou čepelí, která je opatřena 

pojistkou, páráčkem s tupou špičku, který se využívá pro otevření břišní dutiny, kdy 

snižuje riziko propíchnutí vnitřních orgánů a také pořezání lovce, a dále také pilkou 

k otevření zámku (spony pánevní). 

6.2 Mechanické zbraně 

Jsou jimi střelné zbraně, u kterých je funkce odvozena od okamžitého uvolnění 

nahromaděné mechanické energie. Zařazujeme zde např. luk, kuše. Tyto zbraně se nesmí 

v ČR využívat pro lov, ale pouze ke sportovní střelbě. [6] 

Luk se skládá z pružného lučiště a nepružné tětivy. Střílí se z něj šípy. Pokročilejším 

typem je kladkový luk. Kladky ulehčují střelci zacílení na cíl, protože v určitém bodě 

převezmou zpětný tah tětivy a střelec necítí její odpor. Po uvolnění dosáhne šíp větší 

rychlosti. Kladkové luky jsou díky své technologii přesnější. [1,15] 

 Kuše se skládá z těla podobného pušce s pažbou a spouštěcím mechanismem. 

K němu je v přední části křížem připevněno lučiště a tětivou. Oproti luku umožňuje kuše 

napínat lučiště výrazně větší silou. Tato zbraň je často používána pro lov v USA. [20] 

6.3 Palné zbraně 

Palné zbraně uvádějí střelu do pohybu uvolněním chemické energie. Lovecké palné 

zbraně se dělí na zbraně: 

 Brokové – brokovnice mají hladký vývrt hlavně. 

 Kulové – kulovnice mají drážkový vývrt hlavně. 

 Kombinované – kulobrokové zbraně jsou zbraně se sklopnými hlavněmi. Mají 

nejméně jednu hlaveň brokovou a nejméně jednu hlaveň kulovou. [16] 

Dále se kulové a brokové zbraně dělí podle funkce: 
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 Jednoranové - nabíjí se jednotlivými náboji  

 Opakovací – nabíjí se několika náboji, umístěnými v nábojové schránce nebo 

zásobníku. 

 Samonabíjecí (automatické) - jsou více rané zbraně, u kterých se k  nabíjení 

využívá tlaku prachových plynů a vratné zpruhy. [16] 

 Plně samočinné (automatické) - jsou zbraně, které na jedno zmáčknutí umožní 

více výstřelů. [16] 

Jedním z faktorů přispívající k bezpečnosti na lovech je zákaz používání zbraní plně 

samočinných a poloautomatických nebo automatických se zásobníkem schopným pojmout 

více než 2 náboje. Tento zákaz vede k větší rozvaze při střelbě a menšímu počtu 

vypálených ran, což má za následek bezpečnější průběh lovu. 

6.3.1 Brokovnice 

Brokovnicí s hromadnou střelou se hlavně loví drobná zvěř a s jednotnou střelou sele 

a lončák prasete divokého. Brokovnice se skládá z těchto částí: 

 Hlaveň brokovnice je tenkostěnná ocelová trubka, která je před ústím zúžena 

(zahrdlena). V zadní části hlavně je vytahovák nebo dvojdílný vyhazovač nábojnic. 

Při osazení zbraně vyhazovači je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby po otevření 

zbraně nedošlo k zásahu hlavy vyhazovanými nábojnicemi. [6] 

 Lůžko hlavně, tzv. baskule, slouží k uložení hlavní, závěru, spoušťového a bicího 

mechanismu a pojistky. 

 Závěr uzavírá a uzamyká náboj v nábojové komoře. Nejpevnější a nejtrvanlivější 

jsou závěry se dvěma háky pod hlavněmi v horní části doplněné uzamčením 

Greenerovým (Merkel) nebo Kerstenovým (Brno Super) nebo výstupkem typu 

Purdey (Brno ZP). Závěry s jedním hákem jištěným jediným klínem bez dalších 

uzamykacích prvků mají nižší životnost a dříve u nich mohou vznikat vůle. Na 

pevnost a trvanlivost závěru má vliv i vzdálenost uzamykacích prvků od osy 

hlavní. Čím je tato vzdálenost menší, tím je pevnost a trvanlivost větší. Bez hákové 

závěry, uzamykané čepy v čele závěru, jsou k dřívějšímu vzniku závěrových vůlí 

náchylnější. [6] 

 Pojistné ústrojí zabraňuje nechtěnému výstřelu. 

 Zámky - jsou bicí a spoušťové ústrojí namontované na 1 desce. Jeho 

nejdokonalejším, nejbezpečnějším a nejdražším představitelem je zámek Holland 

Holland. 
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 Pažba slouží k uchopení zbraně a jako opora při střelbě. Vyrábí se z  dřeva 

i plastu. Pažba musí být přizpůsobena tělesným rozměrům střelce. 

 Brokový náboj se skládá z nábojnice, zápalky, prachové náplně, prachové krytky, 

zátky, střely (hromadné – broky nejčastěji z olova, nebo jednotné – S-Ball, 

Brenneke atd.) a uzavírky. Ráže zbraně se stanoví podle toho, kolik projde vývrtem 

hlavně koulí stejného průměru, odlitých z jedné anglické libry olova (např. 12 

koulí = ráže 12). U nás jsou nejčastěji používány ráže: 12, 16 a 20. Broky se 

vyrábějí v různých průměrech. Průměr 2,5mm až 3mm je vhodný pro lov holubů, 

3mm až 3,5mm se hodí pro bažanty a divoké kachny a průměr nad 3,5mm pro 

zajíce, divoké kachny, lišky a divoké husy. [6] 

6.3.2 Kulovnice 

Kulovnice se používá hlavně k lovu spárkaté zvěře. Kulovnice se skládá z těchto 

částí: 

 Hlaveň je silnostěnná trubka, která zajišťuje vedení střely v potřebném směru. 

Nábojová komora přechází kuželovým přechodem do drážkované části vývrtu, 

který uděluje střele rotaci a tím stabilitu. 

 Mířidla jsou mechanická nebo optická. Mechanickými mířidly jsou muška a pevné 

nebo stavitelné hledí. Optickými mířidly jsou puškohledy, kolimátory 

a noktovizory. 

 Pouzdro závěru je díl, ve kterém je uložen závěr. 

 Závěr zasouvá a uzamyká náboj v nábojové komoře. [6] 

 Bicí mechanizmus přenáší energii bicí pružiny na zápalník. 

 Zápalník slouží k iniciaci zápalky. Nesmí při spuštění zbraně příliš přečnívat 

(propichování zápalky, obtížné otevírání lůžkových závěrů) ani nesmí přečnívat 

málo (nespolehlivá iniciace zápalky). 

 Pojistné ústrojí zabraňuje nechtěnému výstřelu. 

 Nábojová schránka nebo zásobník - podávání nábojů k nábojové komoře 

zajišťuje pružina. 

 Pažba  

 Kulový náboj se skládá z nábojnice, zápalky, prachové náplně, střely jsou 

celoplášťové nebo polo plášťové s měkkým hrotem (se střižnou hranou, s H-

pláštěm, s dvojitým jádrem, tříštivé). Kulové náboje evropského původu 

se označují součinem dvou čísel, z nichž první udává ráže střely, druhé délku 
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nábojnice 7x57. Oba rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Kulové náboje je nutné 

nosit tak, aby se zamezilo jejich kontaktu, který by způsobil deformaci špiček 

a následnou nepřesnost střelby. Ideální k tomuto účelu jsou speciální pouzdra. [6] 

6.3.3 Pojistky loveckých zbraní a jejich funkce 

Pojistné ústrojí zabraňuje samovolnému nebo nechtěnému výstřelu nebo výstřelu 

za nevhodných podmínek. Musí mít vhodnou konstrukci a přiměřený odpor, aby nedošlo 

k odjištění například při zachycení o oděv. Když je zbraň odjištěna, musí být odjištění 

zřetelně vyznačeno výstražníky. Lovecké palné zbraně musí mít jištění proti odpálení 

při neuzamčeném závěru, ruční nebo samočinnou pojistku pro zajištění napnutého bicího 

ústrojí a také pádovou jistotu. Pádová jistota se zkouší u nabité zbraně s nataženým bicím 

ústrojím pádem z výšky 1m na betonovou podlahu. Při tomto pádu by měly ozuby spouště 

zůstat neporušeny a zbraň by neměla vystřelit. Pokud pojistka zajišťuje jen spouště, 

při pádu může vyjít rána, přestože je pojistka v poloze „zajištěno“. Pojistka může 

zajišťovat i spoušťovou páku, nebo kladívka. Ruční nebo samočinnou pojistkou musí být 

vybaveny všechny lovecké palné zbraně s výjimkou lankasterek, které se zajišťují 

pomalým spouštěním kohoutů. U hamerlesek je jištěna spoušť, kladívko nebo spoušťové 

páky. Spolehlivým zajištěním je zajištění zápalníku, pokud jsou jím zbraně vybaveny. 

Nejspolehlivějším způsobem zajištění je systém natahování spoušťového mechanismu 

šoupátkem na krku pažby těsně před výstřelem. Hamerlesky mají většinou samočinnou 

pojistku, která zajišťuje spoušťové ústrojí při sklopení hlavní a odjišťují se před výstřelem 

buď posunutím šoupátka na krku pažby, nebo i v přední části lučíku spouště. Opakovací 

kulovnice vlastní většinou jištěný úderník a jejich pojistky jsou, dvoj polohové nebo 

třípolohové. Pokud je pojistka třípolohová je možné ve střední poloze otevřít závěr, 

ale spoušťový mechanismus je zajištěn. Kulovnice mají ovládání pojistky většinou buď 

přímo na závěru, nebo po straně pouzdra závěru. [16] 

6.3.4 Odpor spouště a napínáček 

 Odpor spouště je síla, kterou je třeba vyvinout na spoušť pro spuštění 

spoušťového mechanismu. Podle ČSN řady 39 je určen pro brokovnice minimálně 

na 14,2 N a pro kulovnice v rozmezí 17,7 – 24,5 N. U kombinovaných zbraní má 

zadní spoušť vetší odpor kvůli tomu, aby nedošlo samovolnému výstřelu druhé 

hlavně, protože na spoušťové ústrojí působí setrvačné síly výstřelu a mohou 

způsobit jeho spuštění. 
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 Napínáček je malý, přídavný, napínací a bicí mechanismus, který spuštěním 

vyvolá úder na hlavní spoušťovou páku a spustí spoušťový mechanismus zbraně. 

Má podstatně nižší odpor než klasická spoušť. Používá se proto, aby příliš silným 

tlakem na spoušť nedošlo k pohnutí celou zbraní a tím ke "stržení" rány 

a chybnému zásahu. Napínáček umožňuje spuštění i velmi jemným dotykem 

spouště. Potřebná síla ke spuštění spouště je při použití napínáčku cca 2gramy. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby napínáček byl napnut až těsně před výstřelem, aby 

nedošlo k nechtěnému výstřelu dotykem na spoušť nebo i lehkým úderem zbraně. 

Nebylo-li vystřeleno, musí se napnutí napínáčku ihned zrušit. Zrušení napnutí 

se provádí tak, že se zbraň zajistí a stiskne se spoušť jako při výstřelu. [6] 

6.3.5 Mířidla 

Mířidla slouží k zamíření zbraně tím, že zbraň uvedeme do směru kdy oko, mířidla 

a záměrný bod leží v jedné přímce. Dělí se na mechanická, puškohledy, kolimátory 

a noktovizory: 

 Mechanická mířidla tvoří muška a hledí. Čím je vzdálenost mezi muškou 

a hledím větší, tím je zamíření přesnější. U lovecké brokovnice tvoří mířidla 

muška a plošina nad hlavněmi. Nevýhodou mechanických mířidel je to, že střelec 

musí pozorovat současně mušku, hledí a cíl. Protože jsou v různých vzdálenostech, 

nevidíme je všechny zcela ostře a to je zdrojem chyb. Naopak výhodou při 

společných lovech je, že máme dokonalý přehled o okolí, což přispívá k lepšímu 

vyhodnocení bezpečnosti střelby. [16] 

 Puškohled se skládá z tubusu, objektivu, záměrné osnovy, převracející čočkové 

soustavy a z okuláru. Umístění záměrné osnovy do ohniska okuláru umožňuje 

pozorování obrazu cíle a záměrné osnovy v jedné rovině a oko nemá problém 

s přeostřováním na různé vzdálenosti. Porovnání velikosti cíle se záměrnou 

osnovou může pomoci při odhadu vzdálenosti. Cíl je zvětšený a dalekohled dokáže 

soustředit do oka více světelných paprsků a umožňuje tak střelbu za snížené 

viditelnosti. Do oka soustředí přibližně 100x více světla než při použití 

mechanických mířidel. Díky tomu se snižuje riziko špatného obeznání zvěře nebo 

případné záměny s člověkem. Při společných lovech je ideální mít zaměřovací 

dalekohled s malým zvětšením 1x až 2x, kvůli zvětšení zorného pole a tudíž vetší 

bezpečnosti díky většímu přehledu o celé situaci. [25] 



15 

 Kolimátory jsou určeny pro rychlé zamíření. Průhledový kolimátor umožňuje 

pohled na cíl přes poloprůhledné skleněné zrcadlo, přes které střelec zároveň 

pozoruje odraz záměrného obrazce umístěného v ohnisku spojné čočky. Velkou 

výhodu poskytují kolimátorová mířidla při střelbě na pohybující se cíle, protože 

díky své konstrukci nezmenšují zorné pole. [25] 

 Noktovizor – v noktovizorech optika objektivu sbírá a soustřeďuje tok fotonů, 

které jsou lidským okem neviditelné, do zesilovače jasu. Fotokatoda toto nepatrné 

světlo absorbuje a transformuje jej na tok elektronů, dopadající na plochu mikro 

kanálkového zesilovače. Tyto zesílené elektrony dopadají na fosforové 

zobrazovací zařízení a vytvářejí na něm zelený obraz, který je snadno viditelný 

lidským okem. 

6.3.6 Mechanické vady 

U zbraní se může projevit řada mechanických vad způsobených častým užíváním 

nebo zanedbáním údržby. Tyto závady mohou mít fatální následky, pokud se včas 

neodhalí a neodstraní, proto je nutné pravidelná kontrola a údržba zbraní. Mezi nejčastější 

závady patří: velká vůle hlavňového čepu, příliš malý odpor spouště, vypadávání vývrtu, 

nezajišťování pojistky, praskliny na pažbě. 

6.4 Manipulace se zbraní 

Pro bezpečnou střelbu je důležité přesné a hlavně jisté zamíření. Vhodné je cvičit 

střelbu na střelnicích s imitací skutečných situací, např. disciplíny: zajíc na průseku, 

divočák na průseku. Negativním faktorem při míření je lovecká horečka (vzrušení před 

výstřelem) zvyšující tep a to způsobuje třes rukou. 

Při míření je ideální poloha vleže, ale tuto polohu lze při lovech využít jen 

v minimech případů (vysoká tráva atd.). Pro oporu při míření je ideální používání různých 

pomůcek ať už uměle vytvořených či přírodních (např.: kabát, batoh, pařez, strom, lovecká 

hůl). Při opoře zbraně o podložku je důležité, aby tato podložka byla z měkkého materiálu, 

protože by jinak zbraň při výstřelu odskočila a střela by letěla nad zaměřený cíl a mohla 

by ohrozit prostor za cílem. Dá se tomu předejít podložením rukou. Při střelbě je také 

důležité postavení nohou (Obrázek 1). 
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Obrázek 1: Postavení nohou střelce při střelbě (A - brokovnice, B - kulovnice) [1] 

V přílohách se nachází série fotografií, kde jsou vyobrazeny polohy při míření, a další 

manipulace se zbraní. Je dobré si tyto polohy vyzkoušet a zjistit, které jsou pro lovce 

optimální. 

6.5 Balistika 

Balistika je věda o pohybu střely. Svoje začátky má ve starověku. Za zakladatele 

teoretické balistiky je pokládán švýcarský matematik a fyzik Leonard Euler (1707 - 1783). 

Dělí se na vnitřní, přechodovou, vnější a terminální: [24] 

 Vnitřní balistika - studuje dynamické a chemické jevy probíhající při výstřelu 

uvnitř hlavně. [16] 

 Přechodová balistika - popisuje děje probíhající před ústím hlavně ovlivněné 

vytékajícími prachovými plyny. Rozpínající se plyny jsou zdrojem hluku výstřelu 

až o síle 180dB v okolí ústí hlavně, který může způsobit trvalé poškození sluchu. 

Vysoký úsťový tlak může negativně působit na  přesnost  střely, zpětný ráz 

a akustický třesk. [16] 

 Vnější balistika - zabývá se letem střely ve vzduchu nebo vzduchoprázdnu. 

Se snižováním rychlosti střely a zvyšující se vzdáleností od ústí hlavně se snižuje 

i dopadová energie střely, která je důležitá k spolehlivému a humánnímu usmrcení 

zvěře. Při poklesu rychlosti na polovinu se energie střely, kterou v ideálním 

případě může předat cíli, sníží na čtvrtinu. Brok o průměru 3,5mm s úsťovou 

rychlostí 400m/sec má dopadovou rychlost ve 12m 330m/sec  a v 35m 235 m/sec. 

Každý brok má tedy ve vzdálenosti 35m poloviční energii než ve 12m a cíl 

samozřejmě zasáhne menší počet broků, což má také vliv na spolehlivé usmrcení 

zvěře. Poloplášťová kulová střela váhy 9gramů, ráže 7x57 má dopadovou energii 

ve 100m 2 216 J a ve 200m 1 671 J. [16] 
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 Termální balistika - zkoumá děje při pohybu střely v prostředí, do kterého 

přestoupila ze vzduchu. Patří sem balistika ranivá a bio balistika, které zkoumají 

otázky účinků střel na tělo člověka nebo zvěře. [23] 

6.5.1 Dostřel 

Největším dostřelem rozumíme maximální možnou vzdálenost, na kterou může 

vystřelená střela doletět. Dostřel se mění s úhlem výstřelu. U kulovnic je největší dostřel 

při úhlu výstřelu od 30° do 35° a to až 5000m a vodorovně 350 až 500m. Střely mají 

po celou dráhu letu smrtelný účinek. U brokovnic je největší dostřel při úhlu výstřelu mezi 

20°-30°, jednotná střela doletí i více než 1200m, největší dostřel hromadné střely 

brokovnice je dán také velikostí broků. Každý mm průměru broků se rovná zhruba 100m 

dostřelu. Tzn. brok průměru 2,5mm má dostřel 250m, 3,5mm - 350m atd. (v praxi je o cca 

30 až 50m kratší) a vodorovně asi poloviční vzdálenost. Při vodorovných maximálních 

dostřelech, u nichž za cílem není záchytná plocha, je potřeba počítat s možností odrazu, 

což vzdálenosti, na kterou střela může ohrozit, přesouvá k maximálním dostřelům. [16] 

Brokový shluk má v průběhu letu různou ranivost. Pásma ohrožení brokovým výstřelem: 

 Pásmo do 12m - shluk broků je ještě pohromadě a má značný účinek. Může 

způsobit smrt přímým zásahem nebo odraženými broky. 

 Pásmo do 50m - podle velikosti mají broky ještě dostatečnou účinnost a ještě 

mohou způsobit těžké zranění nebo smrt. 

 Pásmo do 200m a více - broky mohou proniknout oděvem nebo svalem (může 

způsobit poranění citlivých orgánů). [3] 

6.5.2 Rozptyl broků 

Zahrdlením (zúžením průměru) vývrtu hlavně před jejím ústím se u brokovnic 

dosahuje zmenšení průměru shluku vystřelených broků a tím zmenšení ohroženého 

prostoru. Hlavně brokovnic jsou buď ne zahrdlené, nebo mají pevné zahrdlení různého 

tvaru nebo mohou mít výměnné zahrdlení. Na větší vzdálenosti jsou zbraně s malým 

zahrdlením nevhodné. Rozptyl je velký, nedojde k zásahu zvěře dostatečným počtem 

broků a nedocílí se potřebné ranivosti. Zraněná zvěř může ohrožovat účastníky lovu. Znát 

velikost zahrdlení je důležité i z bezpečnostního hlediska zejména při použití ocelových 

broků a jednotných střel do brokovnice. Například ocelové broky s průměrem větším než 

4mm se nemají používat u zahrdlení, které není menší než 0,5mm ani u zbraní 

se zkouškou pro ocelové broky. [3, 22] 
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6.5.3 Opožděný zápal a selhač 

Když je zážeh prachové náplně nedostatečný, dochází k pomalejšímu hoření prachu, 

ke zpožděné ráně. Rána a zpětný ráz nejsou v tomto případě normální. Dochází k poklesu 

zásahu dolů, u samonabíjecích zbraní k předčasnému odemčení závěru a přetržení 

nábojnice. Pokud zápalka nezažehne prach v náboji, dojde k selhané ráně, k selhači. Při 

selhání náboje se míří do bezpečného místa, kde nikoho neohrožujeme. Chvíli se vyčká, 

asi 30 vteřin, jestli zbraň nevystřelí se zpožděním. Poté se může zbraň otevřít a vyndat 

náboj. Pokud by byl otevřený, je potřeba zkontrolovat vývrt, jestli v něm není střela nebo 

zátka. [16] 

6.5.4 Překážka v hlavni  

Překážka v hlavni, kterou může být sníh, nebo hlína v ústí hlavně, střelu na okamžik 

zpomalí, prachové plyny se od ní odrazí a srazí se s přitékajícími plyny. V tomto místě 

dojde k prudkému nárůstu tlaku a dojde k roztržení hlavně, což může vést k fatálnímu 

zranění střelce. Střílíme-li jednotnou střelou do brokovnice nebo hromadnou střelou 

s ocelovými broky velkých průměrů ze zahrdlené hlavně, může mít zahrdlení od určité 

velikosti účinky stejné jako překážka v hlavni. [16] 

6.5.5 Myslivecká vzdálenost střelby 

Myslivecká vzdálenost střelby je taková vzdálenost střelby, která je etická z hlediska 

jistoty zásahu a docílení zaručeného rychlého smrtícího efektu. Myslivecká vzdálenost 

je vymezena účinným dostřelem ranivým nebo rozptylovým. Je to vždy taková vzdálenost, 

která je kratší, tzn. je omezena tím parametrem, který dosáhne hraniční hodnoty dříve. 

Myslivecká vzdálenost střelby je dále ještě ovlivňována místními a momentálními 

terénními podmínkami, počasím a dalším souborem vlivů, které musí odpovědný myslivec 

před střelbou vyhodnotit a podle nich vzdálenost střelby korigovat. Pro představu rozsahu 

ohrožení při střelbě, je přidán obrázek 2, který ukazuje rozsah ohroženého území. [21] 
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Obrázek 2: Rozsah ohroženého území střelbou [3] 

 Brokovnice - Myslivecká vzdálenost střelby z lovecké brokovnice závisí na 

dopadové rychlosti broků (nemá klesnout pod cca 200 m/sec) a jejich rozptylu. U 

ráže 12x70 mm při střelbě brokem 3,5mm je myslivecká vzdálenost mezi 15 až 

30m při ¼ zahrdlení, 20 až 35m při ½ zahrdlení a 20 až 40m při plném zahrdlení. 

Tyto dálky se zkracují při použití menší ráže a menšího průměru broků a použitím 

ocelových broků. [16] 

 Kulovnice - Se zaměřovacím dalekohledem do 200m, s otevřenými mířidly do 

100m. Záleží také na tom, jak dobrý je střelec a záleží na velikosti komory zvěře. 

Při střelbě s optikou za předpokladu dobrého střelce jsou myslivecké dálky pro 

srnčí zvěř z volné ruky 60m, s oporou 125m, jelení zvěř z volné ruky 100m, 

s oporou 200m. Tyto vzdálenosti jsou u průměrného střelce přibližně o 25% menší. 

[16] 

6.5.6 Zkoušky zbraní 

Úředním zkoušení zbraní a střeliva se v ČR zabývá Česká státní zkušebna zbraní 

a střeliva. Každá nová zbraň musí být odzkoušena a stejně jako i každá zbraň po 

rozsáhlejší opravě. Zkoušení se mimo měření nábojové komory a tloušťky hlavně případně 

dalších měření provádí tzv. tormentací, tj. zkušební střelbou výkonnějšími náboji, které 

vyvíjejí o cca 30 % vyšší tlak než je maximální povolený tlak spotřebního náboje. Pokud 

zbraň prošla zkouškou je opatřena ověřovací značkou na vnější straně nábojové komory. 

[6] 



20 

6.5.7 Odrazy střel 

Odrazy střel jsou podstatným faktorem ohrožující bezpečnost na lovech, ale přesto 

jsou velmi často podceňovány. Obecně platí pravidlo, že úhel odrazu se rovná úhlu 

dopadu. Jenže to platí pouze u ideálně rovné a hladké plochy. U přírodních materiálů je to 

poněkud jinak a velmi různorodější. Střela se může odrazit do různých směrů například 

od kmene stromu, kamene, ledu nebo jiného materiálu. Jsou dokonce zdokumentovány 

případy, kdy střela při odrazu tak zásadně změnila směr, že zasáhla přímo střelce, který ji 

vystřelil. Schopnost odrazu závisí také na vlastnostech materiálu střely, její konstrukci, 

rychlosti a hmotnosti. Větší tendenci k odrazům mají rychlé, lehké a celopláštové střely. 

Rychlé, protože dále doletí. Lehké, protože snáze změní směr (třeba o i stéblo trávy). 

Celoplášťové, protože jejich tvrdé pláště při nárazu na překážku se tolik nedeformují 

a nepředávají jí tolik své energie jako střely polo plášťové. Podobně je to při porovnání 

ocelových a olověných broků. Ocelové jsou tvrdší, což má stejný efekt jako tvrdé pláště 

kulových střel. Jednotné střely do brokovnic mají také tendenci k odrazům. Je důležité 

kalkulovat i s tím, že i po zásahu zvěře může střela pokračovat v letu i v značně 

změněném směru a dál ohrožovat okolí. Pro dostřelování poraněné zvěře jsou vyvinuty 

tzv. „dostřelovací náboje“, které zvěř neprostřelí, takže střela neohrožuje případným 

odrazem dorážející psy a ani lovce střílejícího z bezprostřední blízkosti. Zajímavostí je, že 

se v Rakousku konají závody ve střelbě na terč odrazem o vodní hladinu (Obrázek 3). 

Dalším faktorem bezpečnosti je balistická křivka střel. Bezpečnější jsou střely, které 

rychleji ztrácí výšku, a tedy rychleji dopadnou na zem. Díky tomu neohrožují, tak velký 

prostor. Tabulka 1 porovnává dva náboje. 

 

Obrázek 3: Vodní střelnice [17] 

 

 

 

http://www.horydoly.cz/turiste/strelba-do-terce-na-jezere-prebersee-4.html
http://www.horydoly.cz/turiste/strelba-do-terce-na-jezere-prebersee-4.html
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Tabulka 1: Srovnání balistické křivky 

ve 200m ve 300m

5,6x50 R Magnum 3,24g 1030 m/s (-7,4 cm) (-31,1 cm)

9,3x72 R 12,5g 595 m/s (-38,6 cm) (-144,9 cm)

Převýšení
Ráže Hmotnost střely Úsťová rychlost
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7 Kontrastní a reflexní prvky 

Ještě nedávno byly kontrastní a reflexní prvky používány jen sporadicky honci, kteří 

je měli jako ochranu, aby je střelec rozeznal v leči. V posledních 10 letech bylo nošení 

těchto prvků v některých sousedních zemích uzákoněno a to nejen pro honce, ale také pro 

střelce. Z pohledu bezpečnosti se jedná o jednu z nejdůležitějších součástí výbavy na 

lovech. 

V ČR je používání jak kontrastních nebo reflexních prvků na oděvech při lovech čistě 

jen doporučováno. Uzákonění těchto prvků se ani v nejbližší době neočekává. Rozhodnutí 

zda reflexní a kontrastní prvky jsou na lovu povinností, je ponecháno jen na daném 

mysliveckém sdružení, v jehož honitbě je lov konán. V posledních letech se také diskutuje 

o možnosti nošení neprůstřelných vest, které by zajišťovaly maximální možnou ochranu. 

 Střelci - Kontrastní nebo reflexní pásky (Obrázek 3, 4), jsou odnímatelné. Jejich 

využití je možné na pažích nebo kloboucích. 

 

Obrázek 4: Kontrastní páska s reflexním proužkem [7] 

 

Obrázek 5: Kontrastní páska bez reflexního proužku 

 Honci - Na společných lovech jsou již pro honce, nepsaným pravidlem, reflexní 

vesty. Minimalizují možnost přehlednutí v leči, jelikož jejich pestré barvy 

umožňují střelcům lepší orientaci. Oranžová barva se z praktických zkušeností jeví 

jako nejlépe viditelná. 
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 Psi - V posledních 3 letech se stala dosti diskutovanou bezpečnost psů při lovu. 

Opět po vzoru evropských zemí, jsou již i u nás dosti často používají kontrastní 

obojky s reflexními prvky. Kromě kontrastních obojků s reflexními prvky se 

vyskytují na lovech také kontrastní vesty a v neposlední řadě nový fenomén, 

ochranná vesta pro psy vyztužená kevlarem (Obrázek 5). Vestu je ideální doplnit 

chráničem krku (Obrázek 6) s vyčnívajícími reflexními pásky pro lepší viditelnost. 

[8] 

                     

Obrázek 6: Ochranná vesta [8]     Obrázek 7: Ochranný obojek [8] 
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8 Statistiky dohledových akcí Police ČR 

Pro bakalářskou práci byly použity statistiky Policie ČR. Statistiky úrazů měly 

obsahovat údaje za posledních 10 let, dále výsledky prováděných kontrol, případný počet 

těžkých a smrtelných úrazů při společných a individuálních lovech. Bohužel na základě 

zjištěných skutečností Policie ČR takové to statistiky netvoří. Na základě poskytnutých 

informací jsou vytvořeny statistiky pro rok 2008, 2009 a 2010 z dohledových akcí, jenž, 

byly čerpány ze zpráv vyhodnocujících myslivecké sezóny. Kontroly bezpečnosti na 

společných a individuálních lovech se řídí také podle zákona o zbraních a zákona 

o myslivosti, a stanoví způsob určování kontrolních skupin, jejich vybavení a výstroj. 

Při kontrole dodržování povinností, zákazů a provádění oprávnění držitele zbrojích 

průkazů Policie ČR dohlíží zejména na tyto skutečnosti: 

 dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, 

 zabezpečení zbraně kategorie A, B nebo C a střeliva do této zbraně a na 

zabezpečení zbrojního průkazu, průkazu zbraně proti jejich zneužití, ztrátě, 

poškození nebo odcizení, 

 plnění povinnosti ohlašování změn osobních údajů a změn údajů o zbrani 

příslušnému útvaru policie, 

 dodržování zákazu viditelného nošení zbraně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti 

přístupném, 

 dodržování zákazu požívání alkoholu nebo jiné návykové látky při nošení zbraně 

nebo jakékoliv manipulace s ní. 

Účelem místních akcí dohledu je preventivní působení na účastníky hromadných lovů 

zvěře. Provádějí se kontroly dokladů nutných k držení a nošení zbraně (zbrojní průkaz, 

evropský zbrojní pas, zbrojní průvodní list, průkaz zbraně, lovecký lístek a doklad 

o pojištění, pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti), 

kontroly dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před honem a v jeho průběhu, 

zabezpečení zbraní při jejich přepravě, kontroly technického stavu používaných zbraní 

a kontroly zda nedochází k provádění lovu zvěře zbraněmi, které jsou dle zákona 

o myslivosti zakázány. 

Místní akce dohledu na mysliveckých honech provádí většinou kontrolní skupiny 

složené z policistů zařazených u odborů služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. 

Do kontrolních skupin bývají však zařazováni i policisté z jiných útvarů policie, nejčastěji 
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z útvarů služby pořádkové policie. V tabulce 2 uvádím výsledky akcí dohledu v letech 

2008, 2009 a 2010. 

Tabulka 2: Výsledky akcí dohledu 

2008 2009 2010

Celkový počet akcí dohledu 1 509 1 362 904

Celkový počet kontrolovaných osob 22 060 18 167 14 490

Počet kontrolovaných zbraní 21 379 18 025 14 485

Počet zjištěných přestupků 191 67 28

Požití alkoholických nápojů 22 35 11

Uzavření přestupku domluvou 158 19 15

Uzavření přestupku blokovou pokutou 17 33 7

Oznámeno spránímu orgánu k pro jednání 16 15 6  

Z uvedené statistiky je patrné, že celkový počet akcí dohledu klesá. Je to zřejmě 

způsobeno úspornými opatřeními, což z hlediska bezpečnosti na lovech není pozitivní 

zprávou. Pozitivním výstupem této statistiky je výrazný úbytek počtu zjištěných přestupků 

a velmi nízké procento (pod 0,2%) osob požívajících alkohol. 

Dále na základě pokladů Policejního Prezidia ČR byla vytvořena statistická tabulka 

(Tabulka 3) pro léta 2005–2010, která zaznamenává mimořádné situace, ke kterým musela 

být Policie ČR přivolána. 

Tabulka 3: Statistika mimořádných událostí na honech 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mimořádné události 4 4 6 4 8 6

·  postřelení účastníka 3 4 5 4 6 5

·  úmrtí 1 0 1 0 2 1

·  požití alkoholu 1 0 1 0 1 0

·  vyžádána hospitalizace 2 4 4 4 5 5

Důvod vzniku mimořádné události

·  odražená střela 1 2 1 1 2 3

·  střelba do nepřehledného prostoru 1 1 2 0 1 2

·  střelba pod vlivem alkoholu 1 0 0 0 1 0

·  neopatrná manipulace se zbraní 1 1 2 2 4 1

·  vystoupení z řady 0 0 0 1 0 0

·  jiný důvod mimořádné události 0 0 1 0 0 0  

Vzhledem k tomu že se myslivostí zabývá téměř 100 000 obyvatel ČR, není výskyt 

mimořádných událostí, v průměru 5,33 za rok nikterak alarmující. Ze statistiky dále 

vyplývá, že neopatrná manipulace se zbraní má největší vliv na výskyt mimořádných 

událostí při lovech. Dalším podstatným vlivem jsou odražené střely. 
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9 Analýza rizika 

Pro snižování rizik je důležitá nejprve jejich analýza. Analýzou rizika je proces 

identifikace možných hrozeb, poté určení pravděpodobnosti jejich realizace a nakonec 

určení dopadu na celý systém. Metod analýzy rizika existuje celá řada, ale bohužel žádná 

není univerzální. Pro bakalářskou práci byly vybrány jako nejvhodnější metody Ishiakůw 

diagram a metoda FMEA. 

9.1 Ishiakůw diagram 

Ishikawův diagram, nebo-li „Diagram příčin a následků“, nebo také podle vzhledu 

„diagram rybí kosti“, řeší úlohu určení pravděpodobné příčiny problému. Při sestavování 

diagramu tvoří problém hlavu pomyslné rybí kosti a hlavní kosti vedoucí od páteře 

znamenají oblasti či kategorie, ve kterých se může problém nacházet. Vedlejší kosti pak 

znamenají konkrétní potenciální příčiny. Takto lze diagram vést ve více úrovních příčin 

a pod příčin. Diagram podporuje vytváření hlubších nápadů a grafické znázornění 

zajišťuje přehled. Brání nezralým a částečným řešením, a ukazuje relativní důležitost a 

interakce mezi jednotlivými částmi problému. [19, 26] 

Diagram znázorňuje několik vybraných možností nežádoucích vlivů ohrožujících 

bezpečnost na lovu, kterými je např. terén, organizace lovu, zvěř nebo také počasí. Nejen 

tento výčet faktorů, ale i další možní činitelé ovlivňující bezpečnost a spolu s jejich 

rozčleněním jsou zobrazení na obrázku 8, Ishiakůw diagram. 
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Obrázek 8: Ishiakůw diagram 
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9.2 Analýza selhání a jejich dopadu (FMEA)  

FMEA je zkratka z anglického Failure Mode and Effects Analysis. Je to 

strukturovaná analýza, která slouží k identifikaci způsobů poruch systémů, jejich příčin 

a důsledků. Metoda byla vyvinuta v 60. letech dvacátého století jako nástroj pro 

zabezpečení spolehlivosti nových technických systémů. Nejvýznamnější možnosti využití 

metody je v etapě návrhu a vývoje, jako součást přezkoumání návrhu (metoda 

předběžného varování), ale v tomto případě je využita jako metoda analýzy rizika pro 

modifikaci a modernizaci systému. Metoda má tři kroky. V prvním kroku se identifikují 

se všechny myslitelné poruchové stavy a analyzují se jejich možné projevy, důsledky 

a příčiny, pro provádění tohoto kroku analýzy vyžaduje metoda pro ně stanovit místo nebo 

popis, projev, důsledek a příčinu. V druhém kroku se hodnotí současný stav, 

tzv. rizikovým číslem (MRP), získané z výpočtu a konečně ve 3. kroku se navrhnou 

opatření k nápravě. Vlastní analýza FMEA, která znázorňuje rizika na lovu je v tabulce 

5 až 8. Porovnání rizikových čísel zajišťuje Paretův diagram (Graf 1). [27] 

Výpočet rizikového čísla: MRP = Význam x Výskyt x Odhalitelnost (Tabulka 4) 

Význam - bodové ohodnocení významu následku 

Výskyt - bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu poruchového stavu 

Odhalitelnost - bodové ohodnocení odhalitelnosti 

Tabulka 4: Hodnoty pro výpočet rizikového čísla 

Význam Výskyt Odhalitelnost

1 žádný důsledek 1 téměř nikdy 1 téměř jistá

2 velmi nepatrný důsledek 2 velice slabý 2 velmi vysoká

3 nepatrný důsledek 3 velice mírný 3 vysoká

4 menší důsledek 4 mírný 4 mírně zvýšená

5 mírný důsledek 5 nízký 5 střední

6 významný důsledek 6 střední 6 nízká

7 větší důsledek 7 mírně zvýšený 7 mírná

8 krajní důsledek 8 vysoký 8 velice mírná

9 závažný důsledek 9 velmi vysoký 9 velice slabá

10 nebezpečný důsledek 10 téměř jistý 10 téměř nemožná  
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Tabulka 5 - 8: Analýza rizik lovu 
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Graf 1: Porovnání prioritních rizikových čísel 

9.2.1 Závěr analýzy rizik lovu 

Z Paretova diagramu je patrné, že největší hrozbu představuje nedostatek času na 

vyhodnocení celé situace. Dalšími významnými riziky jsou nerespektování pokynů, 

projevující se vzdalováním se z řad střelců tak honců. Dalšími zásadními riziky jsou 

alkohol a neorganizovanost celého lovu. Dílčí opatření jsou již navrhnuta v tabulce. 
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10 Návrh na opatření pro zvýšení bezpečnosti 

Návrh na opatření je rozčleněn na školení bezpečnosti a metodický postup při 

společném lovu. Veškeré dokumenty by měly být volně ke stažení na stránkách ČMMJ 

a být součástí osnov výuky adeptů ucházejících se o lovecký lístek. 

10.1 Školení bezpečnosti 

Pravidelné školení by se konalo 1 krát ročně pod vedením zaměstnance Okresního 

mysliveckého spolku. Konalo by se na střelnici a bylo by spojeno s  ověřením nastřelení 

kulovnice a tréninkem brokové střelby na loveckém kole. Úspěšné absolvování by 

vyžadovalo dodržování bezpečnostních pravidel na střelnici, složení teoretického testu, 

složení praktických zkoušek z bezpečné manipulace se zbraní a poskytnutí první pomoci. 

Celkové úspěšné absolvování školení by bylo potvrzeno razítkem do členského průkazu 

ČMMJ, popř. na samostatný protokol pro účastníky, kteří nejsou členy ČMMJ. 

Neabsolvování tohoto školení by vedlo k zákazu vydání povolenky k lovu. Bylo by 

vhodné, aby se teoretické části školení účastnili také honci, kteří pravidelně chodí na 

společné lovy. Teoretická část školení bezpečnosti by byla rozčleněna na několik témat: 

 Zbraně - popis základní konstrukce a hlavních pojistných systémů. Upozornění 

na nutnost údržby a kontroly mechanických vad. Názorné ukázky bezpečné 

manipulace se zbraní (nabíjení, nošení, míření, střelba, vybíjení, odkládání). 

Popis základních druhů střeliva, včetně balistických křivek, ranivého a možného 

maximálního dostřelu. Seznámení s rozdíly olovněných a ocelových broků, 

s problematikou odrazů střel a upozornění na existenci tzv. „dostřelovacího“ 

náboje. Prezentovat obrázek s rozptyly broků a kladení důrazu na nošení 

kulových nábojů v pouzdře. 

 Ochranné prvky – vysvětlení a kladení důrazu na nošení kontrastních, reflexních 

a ochranných prvků, spojené s jejich ukázkou. Doporučení ochranných vest pro 

psy a naznačení možnosti nošení neprůstřelných vest. 

 První pomoc - prezentace první pomoci, spojená s praktickými ukázkami, kdy 

se hlavně bude klást důraz na postup při střelném zranění. 

 Leče – seznámení s terénem, a také s postupy střelců a honců v jejich prostoru. 

 Individuální lov – rozbor a doporučení stavby posedů s ohledem na bezpečnost 

střelby. Seznámení lovce s potřebnou výbavou, která zabezpečí podmínky pro 

bezpečný průběh lovu. (svítilna, teplé oblečení, voda, potraviny, mobilní telefon). 
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Klást důraz na informovanost další osoby, kde se lovec bude přibližně nacházet, 

na vybíjení při výstupu a slézání z posedu a na průběžné kontrolování zajištění 

zbraně. 

Závěrem teoretické části školení by byl test složený z otázek z okruhu balistiky, první 

pomoci, manipulace se zbraní, a povoleného střeliva na jednotlivé druhy zvěře. 

Následovaly by praktické zkoušky z bezpečné manipulace se zbraní a poskytnutí první 

pomoci. Zakončením celého školení by byla střelba na střelnici (kontrola nastřelení zbraně 

a případná korekce mířidel, cvičná broková střelba na loveckém kole). Vážné porušení 

bezpečnostních pravidel na střelnici by mělo za následek nevydání potvrzení o úspěšném 

absolvování školení. Celé školení by mělo být průběžně obohacováno o konkrétní příběhy, 

fotografie, videa, na nichž by se prezentovala důležitost probírané látky. 

10.2 Metodický postup při společných lovech 

Metodický postup je rozčleněn na 2 části. V první části jsou popsány úkony, které 

je potřeba udělat při přípravě lovu a seznam věcí, který je potřeba obstarat před začátkem. 

Druhá část popisuje návrh průběhu samotného dne lovu. 

10.2.1 Příprava lovu 

 Výběr lovené zvěře - druh, věk, pohlaví, počet kusů. 

 Výběr leče - ideálně přehledný, rovinatý, travnatý terén. Preferovat druhy lečí bez 

postupu střelců. Možnost vybudování střeleckých plošin. 

 Pozvánka na hon – potřebné údaje (místo a čas konání, počet zvaných). 

Upozornění na nutnost potvrzení účasti 24 hod. před lovem a přinesení potvrzení 

o lovecké upotřebitelnosti psa, jenž musí mít kontrastní obojek, popř. vestu. 

Upozornění na kontrastní a reflexní prvky pro lovce, kteří musí mít oranžový pásek 

na klobouku a ideálně doplněný dalšími kontrastními a reflexními prvky na bundě. 

Maskovací oděv je nepřijatelný. Výpis potřebných dokumentů střelce (zbrojní 

průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek, potvrzení o pojištění, potvrzení 

o bezpečnostním školení). Instrukce ke střelivu dle lovené zvěře (ráže, průměr 

broků, dopadová energie) a instrukce k mířidlům (ideálně mechanická popř. 

kolimátory nebo puškohledy s malým zvětšením). 

 Mapy – náčrt do turistické mapy s vrstevnicemi obrys leče, vyznačit shromaždiště, 

obydlené oblasti dále střelce (zaznačení jejich očíslování), honce, závodčí, 

vedoucího lovu a honců, směry postupu a střelby. Vyznačené mapy budou před 

honem vystaveny, každá v jednom velkoformátovém vyhotovení, a následně 
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ve formátu A5 rozdány střelcům a honcům. Příklady map můžete vidět na obrázku 

9, 10 a 11. 

 

Obrázek 9: Celková situace – znázornění lečí [18] 

 

 

Obrázek 10: Obstavená leč [18] 
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Obrázek 11: Ploužení s křídly [18] 

 Vesty, vysílačky, alkohol tester, lékárnička a povelka – zajistit kontrastní vesty 

pro honce (ideální oranžové s reflexními pruhy), povelku pro vedoucího lovu, 

alkohol tester. Přichystat automobilovou lékárničku a pro vedoucího lovu, závodčí, 

vedoucího honců přichystat vysílačky. 

 Tiskopisy ke kontrole - zajistit seznam honců složený se jmény, ročníky, 

výsledky testu na alkohol. Honci musí být starší 15 let, a také seznam střelců, který 

bude zároveň sloužit jako hromadná povolenka k lovu. Ukázka tiskopisu tabulka 9. 

Tabulka 9: Tiskopis – Seznam střelců 

Jméno

Číslo 

zbrojního 

průkazu

Číslo 

loveckého 

lístku

Pojištění

Potvrzení o 

absolvování 

bezpečnostního 

školení

Číslo 

průkazu 

zbraně

Shoda zbraně s 

průkazem 

zbraně, 

manipulace, 

dobrý technický 

stav

Pes - obojek, lovecká 

upotřebytelnost

Oděv, 

oranžový 

pásek

Alkohol
Bezpečnostní 

pokyny

1 Jan Klos AK 786790 251414 ČMMJ ok MU 678957 ok ok ok Ne ok

2

3

 

 Informování veřejnosti - prostřednictvím místního rozhlasu, úřední desky OÚ, 

popř. místními novinami nebo televizí. Informace o místě, čase konání společného 

lovu a připojení výzvy na minimalizaci pohybu veřejnosti v tomto prostoru po 

dobu lovu. 
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 Nácvik lovu (den před lovem) - účastní se vedoucí lovu, závodčí a vedoucí honců. 

Projdou se vybrané leče, za účelem výběru ideálního střeleckého stanoviště (nejen 

z hlediska lovu, ale hlavně bezpečnosti), která se označí zálomky. Určí se bezpečné 

segmenty střelby, se kterými se v den lovu seznámí střelci při zavádění. 

10.2.2 Průběh dne lovu 

 Kontroly - po příchodu a přivítání se všichni střelci podrobí kontrole dokladů 

(zbrojní průkaz, lovecký lístek, průkaz zbraně, pojištění, potvrzení o absolvování 

bezpečnostního školení), správného oděvu, testu na alkohol (lovci 0.0‰, 

honci 0.3‰), technického stavu zbraně a shody s průkazem zbraně. Dále ovládání 

zbraně s osobou proškolenou na policii. Po ukončení kontroly následuje rozdání 

bezpečnostních pokynů, s instrukcí podepsaní a navrácení, a map lečí. U psů 

proběhne kontrola obojku a potvrzení o lovecké upotřebitelnosti. Jakákoliv 

negativní zjištění při kontrole vede k nepřipuštění účastníka k lovu. Osoby 

provádějící kontroly se pod tyto protokoly podepíší a ručí za jejich správnost. 

 Školení honců - zajišťuje vedoucí honců. Instrukce k držení řady a hlasitosti pro 

svou vlastní bezpečnost. Upozornit na nutnost informovat vedoucího honců při 

vzdálení se z lovu před jeho ukončením. A dále, předaní vzoru bezpečnostních 

pokynů honců, které obdrželi střelci. Honci budou dohlížet a sbírat poklady pro 

myslivecký soud, který bude pokutovat nedodržování bezpečnostních pokynů. 

Rozdání kontrastních a reflexních vest. 

 Nástup - musí se ho účastnit všichni účastníci lovu. Vytvoří se dvojřad střelců, kde 

na každém konci řady stojí závodčí. Přivítání, představení závodčích, vedoucích 

lovu a honců. Výzva k respektování pokynů těchto osob a také zvěře, což znamená 

střílet s jistotou. Vysvětlení signálu, která budou vydávány povelkou. Vytvoření 

dvojic na nástupu pro kontrolu počtu. Očíslování, kvůli umístění na stanoviště 

v leči. Výzva k přesunu na shromaždiště první leče. 

 Leč - prezentace mapy s upozorněním na skrytá nebezpečí (podmáčený terén, 

chatka za horizontem, frekventovaný turistický chodník), postupné obsazování 

stanovišť závodčím podle čísel, zahájení leče vedoucím lovu po domluvě s oběma 

závodčími. Zahájení vstupu do leče signálem „Začínáme“ (1 zatroubením na 

povelku), do leče nestřílet (2 zatroubeními na povelku) a ukončení leče vedoucím 

lovu signálem „Hotovo“ (3 zatroubeními na povelku). Po ukončení lečí vyzvednou 

závodčí střelce. Poté se odeberou na další shromaždiště leče, popř. podle informací 
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střelců vedoucí lovu zorganizuje dohledávku postřelené zvěře (ideálně psovod 

se psem vybaven pistolí na obranu a jeden střelec s loveckou zbraní). Průběžné 

kontroly na přítomnost alkoholu. 

 Výřad - vyhlásí se „Hříšník lovu“, za něhož je označen střelec, který nejhrubším 

způsobem porušil bezpečnostní pravidla. Vybírá ho a vyhlašuje vedoucí lovu. 

 Poslední leč - myslivecký soud sestavený z honců odsoudí veškeré prohřešky vůči 

bezpečnosti s náležitými sankcemi. 

Výše zmíněné „Bezpečnostní pokyny“, které jsou střelci podepisovány a slouží jako 

příloha v tištěné formě. Jejich nedodržování může vést k okamžitému vyloučení z lovu. 

Pokyny by obsahovaly tyto body: 

 Nosit po celou dobu lovu oranžový pásek na klobouku - tzn. od nástupu až po 

příchod na výřad. Psi musí mít kontrastní obojek. 

 Nepožívat alkohol a drogy. 

 Reprodukovat signály „Začínáme“, „Do leče nestřílet“ a „Hotovo“ dále po řadě 

střelců, tyto signály reprodukujeme, i pokud jsou vydány povelkou. 

 Respektovat segment střelby určený závodčím, případně si ho podle uvážení ještě 

zúžit po přihlédnutí ke stavu povrchu, postupu honců, horizontu, hustotě porostu 

a civilním objektům. 

 Střílet max. v úhlu 60° k řadě střelců. 

 Uklidit si stanoviště před začátkem leče. 

 Střílet pouze na bezpečně obeznanou zvěř. 

 Nestřílet na nízko táhnoucí pernatou zvěř a vodní hladinu. 

 Nepokládat ruku na ústí hlavně a průběžně kontrolovat zda v nich není cizí těleso. 

 Nikdy neodkládat nabitou zbraň a vybíjet při překonávaní překážek. 

 Při postupu držet zbraň v loveckém postoji. 

 Navázat vizuální kontakt se sousedem. Pro potvrzení vzájemně zvednout klobouk. 

 Nabíjet až po zahájení leče, vybít okamžitě po ukončení leče. 

 Přiložit prst na spoušť a odjistit bezprostředně před výstřelem, pokud nevystřelíte 

okamžitě znovu zajistit. 

 Nikdy nesměřovat hlavněmi do nebezpečného prostoru. 

 Při selhání náboje vyčkat několik vteřin a mířit do bezpečného prostoru. 

 Průběžně sledovat okolí – pokud spatříte něco mimořádného (turisty, auto atd.) 

okamžitě informovat ostatní účastníky lovu, aby dbali zvýšené opatrnosti. 
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 Nepřibližovat se k poraněné zvěři. 

 Nestřílet na nepřiměřenou vzdálenost (z brokovnice max. 40m). 

 Oznámit předčasné opuštění lovu vedoucímu lovu. 

 Neopouštět určené stanoviště závodčím, po skončení leče vyčkat jeho příchodu 

a popsat mu průběh lovu (počet ran, zásahů, nástřel, značení zásahu, směr 

odběhnutí, druh a velikost zvěře). 

 Kontrolovat přítomnost druhého z dvojice po každé leči. 

Dodržování těchto pokynů střelci je jedním z nejdůležitějších faktorů pro bezpečný 

průběh společného lovu. 
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11 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo na základě identifikace a zhodnocení rizik, které hrozí 

při společných a individuálních lovech, vypracování metodického postupu pro lov 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Úvodní část je věnována rozboru právních předpisů týkající se lovu. Pro seznámení 

s právním rámcem nalezneme dva nejpodstatnější zákony, kterými jsou zákon o myslivosti 

a zákon o střelných zbraních a střelivu, které nejvíce ovlivňují bezpečnost na lovech. Dále 

následuje zmínka o několika souvisejících zákonech. Pro základní srovnání se objevuje 

seznámení se správou lovu v našich sousedních zemích, a také popis rozdílných přístupů 

k myslivosti a rozdělí pravomocí v ní. V myslivosti se vyskytuje celá řada odborných 

pojmů. V následující kapitole nalezneme výčet těch, které nás provázejí obsahem práce 

a jsou spojeny s bezpečností na lovech. Nejdůležitějším pojmem celé bakalářské práce je 

„lov“, kterému je věnována kompletní kapitola, kde nalezneme jeho definice a způsoby. 

Jak již bylo zmíněno, bezpečnost na lovech je ohrožena zejména používáním palných 

zbraní, které jsou k lovu potřebné. O zbraních a balistice v práci nalezneme obsáhlejší 

rozbor, který byl použit pro podstatnou část metodického postupu. S tímto je také spojena 

manipulace se zbraní, jenž je jedním z nejdůležitějších faktorů pro minimalizování 

nebezpečí střelných zranění. Této kapitole je věnována i příloha, kde nalezneme fotografie 

možných postojů při střelbě a další manipulace se zbraní. Reflexní, kontrastní prvky 

a ochranné pomůcky, které zásadním způsobem zvyšují úroveň bezpečnosti, nalezneme 

v následující kapitole. Pro zpracování analýzy rizik byly použity statistiky akcí dohledu, 

jenž byly prováděny Policií ČR a statistiky mimořádných událostí. Již zmíněnou analýzou 

rizik lovu se zabývá v bakalářské práci samostatná kapitola, kdy za využití veškerých 

získaných informací byl vytvořen Ishiakův diagram a analýza FMEA. Z této identifikace 

a analýzy rizik vychází návrh na opatření pro zvýšení bezpečnosti při společných 

a individuálních lovech. Návrh je rozčleněn do dvou podkapitol. K náhledu je struktura 

navrhnutého školení nejen pro lovce, ale i honce, a kompletní metodický postup, který 

obsahuje jak přípravu, tak průběh samotného dne lovu.  

Přestože se myslivecká organizace snaží minimalizovat kladení dalších povinností na 

své členy, tak tento návrh není časově, ani finančně natolik náročný, aby jeho realizace 

zásadně ovlivnila rozpočet a harmonogram mysliveckých sdružení. Naopak by měl šetrně, 

ale efektivně přispívat k bezpečnějšímu průběhu lovu. Návrh na opatření pro zvýšení 

bezpečnosti bude předložen ČMMJ, se záměrem, aby tato jednota doporučila všem svým 
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členům prezentaci návrhu na mysliveckých schůzích a následnou realizaci v rámci zvyšování 

bezpečnosti na lovech. Návrh byl již prezentován mysliveckému sdružení Lichnov-Bordovice, 

které umožní realizaci honu podle návrhu metodického postupu v podzimní lovecké sezóně. 

Na poslední schůzí před honem proběhne školení bezpečnosti, které bude bohužel ochuzeno 

o praktickou střelbu. Důležité je, aby si všichni účastníci lovů uvědomili, že „Bezpečnostní 

školení“ a dodržování „Metodického postupu“ bude mít za následek lepší organizovanost 

a vyšší bezpečnost při společných a individuálních lovech pro všechny zúčastněné. 
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Příloha 1: Manipulace se zbraní 

Míření - Střelba z volné ruky je nejméně stabilní polohou, využívá se hlavně při střelbě na 

pohybující se cíle. Opření ruky o hruď se používá zejména při sportovní střelbě. Při 

opírání zbraně o strom je důležité ji podložit, aby při výstřelu neodskočila, postačí k tomu 

ruka. V případě podepření zbraně je důležité, aby zbraň nebyla podepřena příliš vepředu, 

což by způsobilo zvednutí zásahu. 

                                            

Bez opory tzv. „z volné ruky“            Opření  levé ruky o hruď 

                                                      

        Tzv. ´“Obejmutí“                                                                      Omotaný řemenem kolem ruky 
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S loveckou holí                                                                Opora o strom 

                           

Opření levé ruky o koleno                                               Opření obou rukou 

                 

Opření se o strom                                                                  V sedu  
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 V leže 

           

V leže s oporou                                                         V leže se špatnou oporou 
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Způsoby nošení zbraní mimo leč 

                 

Zlomená zbraň                                                         Zbraň s vytaženým závěrem 

 

Držení zbraně během leče 

Na těchto záběrech jsou vyobrazeny způsoby nošení nabitých loveckých zbraňí. V leči je 

důležité mít zbraň pod neustálou zvýšenou kontrolou a připravenou k okamžitému použití 

k tomu slouží lovecký postoj. 

                        

Lovecký postoj                                                                    1. Variace na lovecký postoj  
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2. Variace na lovecký postoj                                               Chybné držení zbraně 

 

Nošení zbraně při osamělém lovu 

                      

Nejběžnejší nošení                                                           Chybné nošení s rukou na hlavních 
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                                                                                          Nošení za deště 

 

                             

                                                                                              Nošení v těžkém terénu 
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Lov ve dvojici 

Pokud postupujeme ve dvojici je ideální a zbraň má pouze jeden je ideální, aby postupoval 

mírně vpředu a vlevo a tudíž neohrožoval člověka postupujícího za ním. Pokud jsou 

ozbrojeni oba je ideální, aby postupovali vedle sebe na stejné úrovňi s mírným 

rozestupem. 

             

1 zbraň                                                                               2 zbraně  

 

Nabíjení 

Při nabíjení je důležité, aby hlavně směřovaly po celou dobu směrem k zemi. 

     

Otevírání                                            Vkládání  nábojů                                Zavírání 


