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Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká 
evidence a statistika 

Právní předpisy 
• §36, §37, §38 zákona č. 449/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 491/2002 Sb. o způsobu 

stanovení minimálních a normovaných stavů 
zvěře a o zařazování honiteb nebo jejích částí 
do jakostních tříd 

• vyhláška č. 553/2004 Sb. o podmínkách, 
vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 
mysliveckého hospodaření  v honitbě 



Zákon č. 449/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 36 Vypracování plánu 
odst. 1) 
 Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu 

stanoveném orgánem  státní správy myslivosti sčítání zvěře v 
honitbě a  do 5 dnů výsledek  písemně oznámit příslušnému 
orgánu  státní  správy  myslivosti. Držitel honitby a držitelé 
sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem sčítání 
a vyjádřit se orgánu státní správy  myslivosti k jeho  výsledkům. 
Pokud  některý  držitel  honitby nesouhlasí s výsledkem 
provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy  
myslivosti  nejpozději  do  1  týdne  ode  dne provedeného sčítání, 
nařídí tento orgán nové konečné sčítání. 



Zákon č. 449/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

odst. 2) 
 Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán 

mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen "plán"). Při 
vypracování plánu vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, 
výsledku porovnání  kontrolních a srovnávacích ploch a výše  škod 
způsobených v uplynulém  období zvěří  na lesních a zemědělských 
porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze stanovených minimálních a 
normovaných stavů zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané 

 produkce, jakož i ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání 
honitby. V části týkající se mysliveckého hospodaření se uvádí i 
zamýšlené zazvěřování, výstavba mysliveckých zařízení, opatření v 
péči o zvěř a při ochraně a zlepšování životních podmínek zvěře. 
Jestliže je honitba v oblasti chovu zvěře, vychází plán ze závěrů a 
doporučení orgánu státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou 
oblast chovu zvěře.  

 



Zákon č. 449/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

odst. 3) 
 Vypracovaný  plán  předloží  uživatel  honitby  držiteli 

honitby  k vyjádření. Jestliže se držitel honitby do 15 dnů 
od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to,  že s ním 
souhlasí. Pokud po vyjádření držitele honitby  nedojde mezi 
ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu, určí jej na 
návrh některého z nich orgán státní  správy  myslivosti  
rozhodnutím. Odsouhlasený,  popřípadě dohodnutý plán je 
uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní správy 
myslivosti. 



Zákon č. 449/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

odst. 4) 
 Orgán státní správy myslivosti je oprávněn kontrolovat 

plnění plánů zaslaných mu podle  odstavce 2 nebo 3 a 
změněných plánů podle § 37. Za tím účelem, není-li 
dohodnuto  jinak, mu uživatel honitby předkládá měsíční 
písemná hlášení o plnění plánu, a to do pátého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž k lovu došlo.  



Zákon č. 449/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

odst. 5) 
 V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou 

stanoveny minimální a normované stavy, lze po vyjádření 
orgánu státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit  
samičí zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době 
lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu.  

 odst. 6) 
 Vyhláška stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny 

vypracování plánu.  



Zákon č. 449/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 37 Změny plnění plánu 
 Za  změny plánu se považují samostatná rozhodnutí orgánu 

státní  správy myslivosti  o snížení  stavů zvěře v honitbě  
nebo zrušení chovu  některého druhu zvěře v honitbě a  o 
povolení lovu zvěře v  době hájení. Na plnění plánu se  
započítává zvěř získaná lovem na  nehonebních pozemcích, 
při  dohledávce zvěře a  nalezená zvěř uhynulá.  



Zákon č. 449/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 38 Myslivecká evidence a statistika 
odst. 1) 
 Uživatel honitby je povinen vést záznamy o honitbě a 

mysliveckém hospodaření v ní a podávat hlášení orgánu 
státní správy myslivosti pro statistické účely. Vedení  
myslivecké evidence a statistiky o honitbě a mysliveckém 
hospodaření v ní je součástí rezortního statistického 
zjišťování. 

odst. 2) 
 Obecní úřady s rozšířenou působností dále zpracovávají 

statistická hlášení o myslivosti za honitby ve své územní 
působnosti. 



Myslivecká statistika 
Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře 





Myslivecká statistika 
• termín předkládání orgánu státní správy myslivosti 15. 4. 
 



 



 



 



 



 



 



Vyhláška 491/2002 Sb. 
O způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře 

a o zařazování honiteb nebo jejích částí do jakostních tříd 
§ 1 Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních 

tříd pro spárkatou zvěř 
• honitba nebo její část 
• dle přírodních podmínek 
• pro jelena evropského (lesního), daňka skvrnitého, jelence 

běloocasého, muflona, kamzíka horského, jelena siku 
japonského, jelena siku Dybowského,  srnce obecného a 
prase divoké 

• jakostní třída honitby se stanoví způsobem uvedeným v 
příloze č. 1 této vyhlášky 





Vyhláška 491/2002 Sb. 
• pokud jsou jednotlivé části honitby podle přírodních 

podmínek zařazeny do různých jakostních tříd, stanoví se 
jakostní třída honitby jejich aritmetickým průměrem 

§ 2 Normované stavy spárkaté zvěře 
 V honitbě s výjimkou obory zařazené do jakostní třídy 

honitby se normovaný stav jednotlivých druhů spárkaté 
zvěře, s výjimkou srnce obecného, stanoví podle spolu 
souvisejících lesních pozemků nebo jiných spolu 
souvisejících pozemků porostlých stromy a keři lesních 
dřevin, o celkové výměře alespoň 50 ha v honitbě, který 
daný druh využívá, tak, aby: 

 





Vyhláška 491/2002 Sb. 
• nebyl nižší než minimální stav daného druhu spárkaté zvěře 

stanovených pro honitbu 
• nepřekročil normovaný stav daného druhu zvěře uvedený 

pro jakostní třídu v příloze č. 2 této vyhlášky 
• nepřekročil souhrnný počet spárkaté zvěře, s výjimkou 

prasete divokého, v honitbě uvedený v příloze č. 2 této 
vyhlášky; přepočítací poměr se stanoví takto: 

  



Přepočítací poměr 
1 jedinec spárkaté zvěře je roven 
 1 jedinci jelena evropského 
 1 jedinci jelena siky 
 1 jedinci jelena Dybowského 
 2 jedincům jelence běloocasého 
 2 jedincům daňka skvrnitého 
 2 jedincům muflona 
 4 jedincům kamzíka horského 
 4 jedincům srnce obecného 

 



Vyhláška 491/2002 Sb. 
• Je-li výměra lesního celku v honitbě nižší, popřípadě vyšší než 1000 

ha, stanoví se normovaný stav spárkaté zvěře přepočtem podle 
skutečné výměry lesního celku v honitbě. 

 Normovaný stav srnce obecného 
 Normovaný stav srnce obecného se stanoví samostatně pro lesní 

celek a samostatně pro pozemky polní části honitby.  
 Vyskytují-li se v honitbě obě skupiny pozemků, stanoví se normovaný 

stav srnce obecného jako součet normovaných stavů stanovených 
samostatně pro každou skupinu pozemků. 

 Pozemky polní části honitby se rozumí honební pozemky druhu: orná 
půda, TTP a ostatní plocha. 

  Je-li výměra pozemků polní části honitby nižší, popřípadě vyšší než 
1000 ha, stanoví se normovaný stav srnce obecného přepočtem podle 
skutečné výměry pozemků polní části honitby. 

  



Vyhláška 491/2002 Sb. 
 Normovaný stav v oboře 
 V oboře se normovaný stav spárkaté zvěře, pro kterou byla 

obora uznána, stanoví posle odst. 1 písm. a) a dále tak, aby 
normovaný stav jednotlivých druhů spárkaté zvěře ve svém 
souhrnu nebyl vyšší než 1 jedinec spárkaté zvěře na 2 ha 
výměry obory. 

 Pro jednotlivé druhy spárkaté zvěře, s výjimkou prasete 
divokého, se použije se použije přepočítací poměr podle 
odstavce 1 písm. c) a pro prase divoké se přepočítací poměr 
stanoví takto: jeden jedinec spárkaté zvěře je roven 2 
jedincům prasete divokého. 



Vyhláška 491/2002 Sb. 
 Pro oblast chovu zvěře se normovaný stav spárkaté zvěře stanoví 

součtem normovaných stavů jednotlivých druhů spárkaté zvěře 
uvedených v rozhodnutí o uznání jednotlivých honiteb, které tuto 
oblast chovu zvěře tvoří, s výjimkou obor. 

 Normovaný stav se nestanovuje pro ten druh spárkaté zvěře v 
honitbě: 

• který se v honitbě, popřípadě na honebních pozemcích 
navrhovaných na uznání za honitbu nevyskytuje 

• jehož chov v honitbě není možný 
•  u kterého není v honitbě možné držet minimální stav 
• ve zvlášť odůvodněných případech při působení nepříznivých 

civilizačních faktorů (cestovní ruch, hustota a intenzita provozu na 
pozemních komunikacích) nebo v důsledku povodní lze stanovit 
koeficient očekávané produkce 



Vyhláška 491/2002 Sb. 
 KOP srnce obecného se stanoví samostatně pro lesní 

celek a samostatně pro polní část honitby. Vyskytují-li se v 
honitbě obě skupiny pozemků, stanoví se koeficient 
očekávané produkce srnce obecného souhrnně pro celou 
honitbu jako vážený aritmetický průměr . Vahou jsou 
normovaný stav srnce obecného pro lesní celek a 
normovaný stav srnce obecného pro pozemky polní části 
honitby. 



Vyhláška 491/2002 Sb. 
 Věková skladba spárkaté zvěře se ve všech jakostních 

třídách honitby stanoví: 
• podle koeficientu očekávané produkce procentem 

dospělých samců, dospělých samic a mláďat 
• a procentem zastoupení věkových tříd u dospělých samců 

takto 



Vyhláška 491/2002 Sb. 



Zastoupení věkových tříd samců 
• procentické zastoupení věkových tříd u dospělých samců 
• 1. daněk skvrnitý  
• – v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 31%, 

– ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 26%, 
– ve III. věkové třídě, od 7 let, 43 %, 

• 2. jelen evropský  
• – v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %, 

– ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %, 
– ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %, 

• 3. jelenec běloocasý  
• – v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 40 %, 

– ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 37 %, 
– ve III. věkové třídě, od 7 let, 23 %, 

• 4. kamzík horský  
• – v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 50 %, 

– ve II. věkové třídě, od 4 do 7 let, 20 %, 
– ve III. věkové třídě, od 8 let, 30 %, 
 



Zastoupení věkových tříd samců 
• 5. muflon  
• – v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 37 %, 

– ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 37 %, 
– ve III. věkové třídě, od 7 let, 26 %, 

• 6. prase divoké  
• – v I. věkové třídě (lončák), od 1 do 2 let, 28 %, 

– ve II. věkové třídě, od 3 do 4 let, 46 %, 
– ve III. věkové třídě, od 5 let, 26 %,  

• 7. sika Dybowského  
• – v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %, 

– ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %, 
– ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %, 

• 8. sika japonský  
• – v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %, 

– ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %, 
– ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %, 

• 9. srnec obecný  
• – v I. věkové třídě, od 10 měsíců do 2 let, 41 %, 

– ve II. věkové třídě, od 3 do 4 let, 24 %, 
– ve III. věkové třídě, od 5 let, 35 %.  
 



Požadovaný poměr pohlaví, věková 
skladba a koeficient očekávané produkce 
• požadovaný poměr pohlaví mezi samci a 

samicemi u spárkaté zvěře, s výjimkou 
kamzíka, je ve všech jakostní třídách honitby 
1:1 

• u kamzíka je to poměr 1:2 ve prospěch samic 
• ve zvlášť odůvodněných případech při 

zajišťování chovu zvěře lze stanovit odlišný 
poměr pohlaví ve prospěch každého z nich  



Koeficient očekávané produkce 
• vztahuje se pouze k dospělým samicím  
• stanoví se v každé jakostní třídě v tomto rozpětí 
 



Minimální stav zvěře 
 V honitbě s výjimkou obory se minimální stav spárkaté 

stanovuje pro každých 1 000 ha výměry lesního celku při 
zachování poměru pohlaví takto: 

- 5 jedinců prasete divokého 
- 10 jedinců jelena evropského, siky japonského a siky 

Dybowského 
- 15 jedinců daňka skvrnitého, jelence běloocasého a muflona 
- 20 jedinců kamzíka horského 
- 25 jedinců srnce obecného 

 



Minimální stav spárkaté zvěře 
 Jestliže výměra lesního celku, s výjimkou obory, je nižší, popřípadě vyšší 

než 1 000 ha, stanoví se minimální stavy druhů zvěře přepočtem podle 
skutečné výměry lesního celku v poměru pohlaví. 

 Pokud by po provedeném přepočtu byl minimální stav některého z 
uvedených druhů zvěře nižší než 5 jedinců, nelze tento druh zvěře v 
honitbě chovat. 

 Pro pozemky polní části honitby se stanoví minimální stav srnce 
obecného 10 jedinců na 1 000 ha při zachování poměru pohlaví. 

 Pokud je výměra polní části vyšší (nižší) než 1000 ha, stanoví se skutečný 
stav přepočtem podle skutečné výměry pozemků polní části honitby, 
nesmí však být nižší než 5 jedinců srnce obecného při zachování poměru 
pohlaví. 



Minimální stav spárkaté zvěře 
 Pokud by po provedeném přepočtu byl minimální stav srnce 

obecného pro pozemky polní části honitby nižší než 5 
jedinců, nelze srnce obecného v honitbě chovat. 

 Minimální stav srnce obecného se stanoví samostatně pro 
lesní celek a samostatně pro pozemky polní části honitby. 
Pokud se v honitbě vyskytují obě skupiny pozemků, stanoví 
se minimální stav srnce obecného jako součet minimálních 
stavů stanovených samostatně pro každou skupinu pozemků. 

 
 V oboře se stanoví minimální stav každého z druhů spárkaté 

zvěře tak, aby byla v oboře zajištěna přirozená reprodukce 
daného druhu zvěře. MS stav však nesmí být vyšší jak NS. 



Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd 
pro bažanta obecného a zajíce polního 

 Honitba nebo její část se do jakostní třídy zařadí podle 
přírodních podmínek pro bažanta obecného podle přílohy č. 3 
a pro zajíce polního podle přílohy číslo 4. 

 



Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd 
pro bažanta obecného a zajíce polního 



Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd 
pro bažanta obecného a zajíce polního 

• pokud jsou jednotlivé části honitby podle přírodních 
podmínek zařazeny do různých jakostních tříd, stanoví se 
jakostní třída honitby jejich aritmetickým průměrem 

• při  stanovení normovaného stavu uvedených druhů zvěře 
se vychází z výměry honebních pozemků v honitbě, kterou 
daný druh zvěře využívá, a skupiny A, B, C, D, přiřazené k 
jednotlivým čtvercům (příloha 7) v bioindikační síti České 
republiky (příloha 8) 

• je li výměra pozemků využívaných bažantem a zajícem nižší 
nebo vyšší, než 100 ha, stanoví se normovaný  stav u všech 
druhů přepočtem podle skutečné výměry honebních 
pozemků 



Normovaný stav bažanta obecného a 
zajíce polního 

• v části, která je bažantnicí je možno normovaný stav bažanta 
obecného stanovit podle přírodních podmínek dané části 
honitby, nejméně však ve výši 37 jedinců na 100 ha při 
zachování poměru pohlaví 

• je li výměra pozemků využívaných bažantem nižší nebo vyšší, 
než 100 ha, stanoví se normovaný  stav u všech druhů 
přepočtem podle skutečné výměry honitby, která je bažantnicí 



Normovaný stav bažanta obecného a 
zajíce polního 



Normovaný stav bažanta obecného a 
zajíce polního 

Normovaný stav nelze stanovit 
• uvedený druh se na daném území na honebních pozemcích 

nevyskytuje 
• v odůvodněných případech při působení nepříznivých 

civilizačních faktorů nebo v důsledku povodní lze stanovit 
odlišný KOP 

• v honitbě není možný jeho chov 
• není možné v honitbě držet minimální stav 
 



Normovaný stav pro zajíce a bažanta 
nelze stanovit 

• se daný druh zvěře v honitbě, popřípadě na honebních 
pozemcích navrhovaných na uznání za honitbu nevyskytuje 

• v honitbě není možný jeho chov 
• není možné dodržet minimální stav 



Požadovaný poměr pohlaví a KOP 
bažanta obecného a zajíce polního 

• v každé jakostní třídě honitby je požadovaný poměr 
pohlaví mezi samci a samicemi  

• zajíce polního 1:1 
• bažanta obecného 1:4 
• ve zvlášť odůvodněných případech při zajišťování chovu 

zvěře lze stanovit odlišný poměr pohlaví 



KOP 
 KOP bažanta obecného a zajíce polního se vztahuje k 

celkovému počtu uvedených druhů zvěře bez ohledu na 
pohlaví zvěře a stanoví se v jednotlivých jakostních třídách v 
tomto rozpětí 



Minimální stav bažanta obecného a zajíce 
polního 

• je stanoven na 5 jedinců pro každých 100 ha plochy, v honitbě nesmí 
být minimální stav nižší než 5 jedinců na 100 ha plochy honitby, pro 
kterou se stanoví normované stavy těchto druhů zvěře 

• v honitbě nesmí být MS zajíce polního a bažanta obecného nižší než 
5 jedinců 

• je-li výměra pozemků vyšší (nižší) než 100 ha, stanoví se MS 
uvedených druhů zvěře přepočtem podle skutečné výměry honebních 
pozemků využívaných těmito druhy zvěře 

• pokud po provedeném výpočtu byl MS nižší než 5 jedinců, nelze 
takovýto druh v honitbě chovat 
 



Minimální stav bažanta obecného a zajíce 
polního v bažantnici 

• je stanoven podle výměry bažantnice a počtu 28 jedinců na 
100 ha při zachování poměru pohlaví 

• je-li výměra vyšší (nižší) než 100 ha, stanoví se MS bažanta 
přepočtem podle skutečné výměry 

• pokud by byl po přepočtu MS nižší než 7 jedinců, nelze 
takový druh zvěře v honitbě chovat 



Myslivecké plánování 



Výkazy a plány - přehled 
• Mysl/1 – Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, 

část plánu lovu a chovu pro zvěř spárkatou 
• Mysl/2 - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, 

část plánu lovu a chovu pro zvěř drobnou 
• Mysl/3 - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, 

část plánu lovu ostatních druhů zvěře 
• Mysl/4 - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, 

část plán péče o zvěř 
• Mysl/5 - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, 

část plán společných lovů zvěře 
• Mysl/6 - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, 

část plán počtu loveckých psů 
• Mysl/7 – Výsledky sčítání zvěře 
• Mysl/8 – Měsíční hlášení o plnění plánu 

 
 



Druhy zvěře a termíny pro vypracování 
plánu 

• plán vypracovává každoročně uživatel honitby 
• zpracovává se pro všechny druhy zvěře,pro které  pro které 

byly stanoveny minimální a normované stavy 
• pro následující druhy, které hodlá uživatel lovit – králík 

divoký, bažant královský, husa polní, běločelá a velká, 
kachna divoká, lysky černá, polák velký, polák chocholačka 

• pro všechny druhy, které hodlá vypouštět do honitby 
• pro vzácné a ohrožené druhy 

 



Druhy zvěře a termíny pro vypracování 
plánu 

• plán společných lovů zvěře vypracováván pouze pro zajíce 
polního, bažanta obecného, bažanta královského, husu polní, 
běločelou a velkou, kachnu divokou a krocana divokého 

• plán je vypracován na období hospodářského roku (kromě 
selete a lončáka prasete divokého a krocana divokého) od 25. 
dubna do 24. dubna následujícího roku 
 



Termíny vypracování jednotlivých částí 
• do 25. dubna plán lovu a chovu pro zvěř 

spárkatou, plánu péče o zvěř a plánu počtu 
loveckých psů 

• do 25. července u plánu lovu ostatních druhů 
zvěře, plánu chovu a lovu zvěře drobné a 
plán společných lovů zvěře 
 



Formální obsah plánu 
• pokud není uvedeno jinak: 
• v plánu se uvádí počty zvěře, mysliveckých zařízení a 

počty loveckých psů v kusech 
• výměra honitby se uvádí v celých hektarech 
 



Sčítání zvěře - metody 
1. Přímé 
• sčítání zvěře v otevřené krajině 
• naháňka  
• metoda sčítání z jednoho místa 
• termovize 
• GPS 
2. Nepřímé 
• sčítání stop 
• opakovaná sčítání trusu na pravidelně čištěných a 

kontrolovaných plochách 
• počítání trusových hromádek na pruhových transektech 



Průměrné dávky pro přikrmování zvěře 
 



Průměrné dávky pro přikrmování zvěře 



Průměrné dávky pro přikrmování zvěře 
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