NÁVRHY KE ZMĚNÁM ZÁKONA O MYSLIVOSTI č. 449/2001 Sb,
VYPRACOVANÉ SPOLKEM FRANCOUZSKÝCH SMEČKOVÝCH HONIČŮ
1. K návrhu změny zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti hlava IV – doby lovu a jeho
podmínky, § 44 odstavec 1 - používání loveckých psů a dravců: „Uživatel honitby je
povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes
loveckého plemene.........“. Je nutné jasně a zřetelně definovat pojem pes loveckého
plemene.
Odůvodnění:
a) Termín „pes loveckého plemene“ FCI nezná.
b) Například ve skupině FCI II, III a V je řada plemen která se používají jak k lovu, tak k
jiným účelům.

2. Návrh změny zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, hlava V, zakázané způsoby lovu, §
45, odst. 1, písm. e):
Nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších
než 55 cm, vyjma skupiny FCI VI, honiči.
Navrhovaná změna je vyznačena tučně a podtržena.
Odůvodnění:
a) Jsme jedinou zemí v EU i v FCI, která má zákon omezující výšku psů na lovu.
b) V kynologicky vyspělých zemích, např. Francie, Španělsko, Itálie, se k lovu černé zvěře
používají převážně honiči střední a velké velikosti, kteří byli pro lov černé zvěře po
staletí šlechtěni.
c) Tito honiči mají vrozenou schopnost hlasitého sledování stopy i zvěře, takže v
dostatečném předstihu upozorní lovce na přítomnost černé zvěře a usnadní její lov.
d) Poraněnou černou zvěř dokáží hlasitě stavět, tím usnadní její dostřel bez zdlouhavého
dosledu.
e) Tito honiči nejsou kontaktní, hlasitě staví černou zvěř z dostatečně velké vzdálenosti,
nedochází tudíž k poranění psů a možnosti přenosu chorob černé zvěře tak často, jako
u menších plemen kontaktních psů.
f) Zkušenosti z lovů černé zvěře pomocí honičů střední a velké velikosti v zahraničí
prokázaly, že lov s těmito psy je vysoce účinný. Zákonné umožnění lovu černé zvěře
pomocí honičů střední a velké velikosti, by nepochybně přispělo k snížení jeho stavů.
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