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Návrh
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Petra Pávka

na vydání

zákona
kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie
v oblasti invazních nepůvodních druhů

(sněmovní tisk č. 731)

§ 14
Oprávnění myslivecké stráže
(1) Myslivecká stráž je oprávněna
a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí,
předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, dokladu o složení zkoušky z lovu lukem,
pokud jsou osoby v honitbě s lukem, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení
o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum
narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu,
…
d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň, luk nebo zakázanou
loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa
a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc
odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň, luk nebo zakázanou
loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d)
jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,
…
§ 44a
Používání luku
(1) Vyhláška stanoví bližší pokyny o používání luku při lovu zvěře, dále způsob provádění
zkoušek z lovu lukem, a které myslivecké organizace6) a školy, na kterých je myslivost
studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací
těchto zkoušek, jakož i to, které mezinárodní či zahraniční zkoušky z lovu lukem jsou platné
na území České republiky.
…
§ 45
(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám
ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se
…
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo
kombinovanou, určenou k loveckým účelům, nebo lukem, určeným k loveckým účelům),
…
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J
(joulů) nebo lukem o nátahové síle nižší než 50 liber a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J
nebo lukem o nátahové síle nižší než 50 liber; to neplatí při lovu selete a lončáka prasete
divokého, které lze při nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou
střelou,
…
x) střílet zvěř lukem šípy, které nejsou nesmazatelně a čitelně označeny číslem loveckého
lístku na těle šípu 5 cm od kormidel směrem k hrotu, střílet zvěř lukem jinými šípy než
s loveckým hrotem, a to buď mechanickými nebo fixními; tupé lovecké hroty mohou být
použity pouze k lovu jiné než spárkaté zvěře.
…
§ 46
Povolenka k lovu
(1) Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném
pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně, při lovu lukem povolenku
k lovu, v níž je vyznačeno povolení lovu lukem, a doklad o složení zkoušky z lovu lukem
a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví
zvěř, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému
hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.
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(2) Povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k tomuto
účelu pořídil. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu nahradit seznam
osob, které se jej účastní, (hromadná povolenka k lovu). Uživatel honitby je povinen evidenci
vydaných povolenek včetně jejich vzorů archivovat nejméně 3 roky od skončení jejich
platnosti.
Odůvodnění:
Předmětná ustanovení ruší v České republice zákaz lovu lukem a stanoví podmínky pro tento
způsob lovu. Lukostřelba je k 1. 10. 2019 jako způsob lovu legální již ve 24 evropských
zemích a představuje tradiční a férový způsob lovu.
FACE (Evropská lovecká federace) a její členové na zasedání Rady FACE dne 7. 9.2020
konstatovali, že lov lukem je doplňkem k lovu s palnou zbraní, který vyhovuje nárokům na
lov zvěře palnou zbraní, a vyzvali národní a regionální autority k nastavení vhodného
legislativního rámce pro lov lukem a k podpoře dalšího rozvoje tohoto způsobu lovu.
Lov lukem byl projednán s ředitelstvím Státní veterinární zprávy na úrovni welfare a zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, přičemž byl zjištěn soulad ve všech oblastech.
Lov lukem byl taktéž opakovaně projednáván s Ministerstvem zemědělství a z legislativního
hlediska byl podrobně zkoumán JUDr. Bc. Renátou Jindrovou z Ministerstva zemědělství, jež
zpracovala jako bakalářskou práci na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské
univerzity v Praze návrh pravidel pro používání luku k loveckým účelům na území České
republiky.
Legalizace lukostřelby jako způsobu lovu přispěje k redukci přemnožených druhů zvěře
a jiných živočichů. Umožnění lukostřelby jako způsobu lovu učiní myslivost atraktivnější pro
mládež a pro lidi, kteří by se jinak k myslivosti nedostali (obdobně jako myslivecká
kynologie). Klesající počet aktivních myslivců přitom představuje jednu z hlavních příčin
přemnožení spárkaté zvěře a volného šíření invazních druhů. Lukostřelba je tichá, vysoce
selektivní a účinná (lovecká) vzdálenost šípu je velmi krátká. Při běžné výšce a vodorovném
výstřelu rovně činí dostřel cca. 70 m, přičemž šípy jsou citlivé na bariéry (vychýlí se směrem
k zemi). Díky těmto vlastnostem umožnuje eliminaci přemnožené zvěře a jiných živočichů
v příměstských a jiných problematických oblastech, a to způsobem, který nevyvolává
negativní reakce občanů (zejména díky absenci hluku při výstřelu). Tímto dokáže plnit
v problematických oblastech obdobnou úlohu jako kuše.
Ranivý účinek je založen na bodnořezném principu, kdy dojde k okamžitému poklesu
krevního tlaku (minimální utrpení zvěře), maximálnímu vybarvení a zvěř odchází od nástřelu
max. několik desítek metrů. Nedochází k vylučování stresových hormonů do krve a zvěřina
není devastována, je velmi kvalitní.
V neposlední řadě lukostřelba nezatěžuje životní prostředí (šípy jsou opakovaně použitelné
a neobsahují olovo, jsou nehlučné).
Zrušení zákazu lovu lukem nebude mít žádné negativní dopady, naopak povede k eliminaci
eventuálního nelegálního lovu.

V Praze 9. února 2021
Petr Pávek v. r.
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