
Celoroční doba lovu černé zvěře neznamená její neomezený lov bez pravidel. 

Od 1. ledna 2016 se může veškerá černá zvěř (tedy selata, lončáci, bachyně i kňouři) lovit celoročně. Tato 
změna však neznamená její neomezený lov kdekoliv, jakkoliv a čímkoliv. Má svá přesně definovaná pravidla 
a podmínky, které jsou již více než 13 let jasně zakotveny v zákoně o myslivosti. 
  
1. V honitbách, kde není černá zvěř normována a tudíž není vypracovaný plán lovu, je možné podle 36 
odst. 5 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti lovit celoročně, po vyjádření orgánu státní správy, zvěř samičí a samčí 
zvěř do věku 2 let. Srozumitelně - celoročně selata, celoročně lončáky (bachyňky i kňourky) a celoročně dospělé 
bachyně. Pokud v těchto honitbách požaduje uživatel honitby lovit i dospělé kňoury, musí mít rozhodnutí a 
povolení od orgánu státní správy myslivosti dle § 39 zákona o myslivosti. Pakliže takovéto povolení má, může 
lovit celoročně i kňoury v povoleném počtu a věku. 
V honitbách, kde jsou pro černou zvěř stanoveny minimální a normované stavy  -  se její celoroční lov řídí 
plánem lovu. V těchto honitbách se tedy podle vypracovaného a schváleného plánu lovu mohou lovit celoročně 
selata, lončáci, bachyně a kňouři. 
  
Další pravidla, případně omezení v lovu černé zvěře jsou zakotvena v paragrafu týkajícím se zakázaných 
způsobů lovu, tedy v § 45 zákona o myslivosti. 
  
2.  Na společném lovu se smí lovit pouze sele a lončák, a to jak zbraní kulovou, tak i jednotnou střelou do 
brokovnice. Dospělá zvěř se standardně na společných lovech nesmí lovit. 
Podle „Metodického pokynu MZE orgánům státní správy myslivosti pro redukci početních stavů spárkaté 
zvěře pro období 2013 – 2018“ je možné, aby na základě žádosti, vydal orgán státní správy výjimku ze 
zakázaných způsobů lovu a povolil tak lov bachyní a kňourů na společných lovech.  
Pokud uživatel honitby takovýmto rozhodnutím disponuje, může na společných lovech celoročně lovit selata, 
lončáky, bachyně i kňoury. Přičemž stále platí část předešlého ustanovení, že sele a lončáka lze lovit kulí i 
jednotnou střelou, zatímco dospělou zvěř pouze kulovnicí.  
Současně platí ustanovení hovořící o vhodnosti kulové ráže, kdy pro odstřel černé zvěře musí být použita 
kulovnice s nábojem, jehož energie dosahuje ve 100 m minimálně 1500 Joulů. 
  
3. Černou zvěř je samozřejmě možné lovit ve dne i v noci (v noci za použití vhodné střelecké a pozorovací 
optiky..) 
Podle stejného „Metodického pokynu..“ je možné vydat výjimku ze zakázaných způsobů lovu a povolit 
tak lov černé zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení. Lov zvěře pomocí noktorvizorů a jiných obdobných 
zařízení je přesně definován ve „Společném vyjádření Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra a Policie 
České republiky“ umístěném na webu MZe. 
  
Stále platí zákaz lovu černé zvěře na pozemcích, na nichž současně probíhá sklizeň zemědělských plodin 
a na sousedních pozemcích do vzdálenosti 200 m.  
  
Závěrem  -  Ministerstvo zemědělství jasně deklaruje, že úprava vyhlášky nezakládá uživatelům honiteb 
povinnost, ale dává jim k dispozici nástroj k řešení problémů v případě, že není jiné adekvátní východisko. 
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