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Služby v rámci lovecké turistiky 



Lovecká turistika 

 lov zvěře, ptáků a ryb 

 zpravidla s kontrolou počtu lovených zvířat a termínů 

lovu a s poplatky za odstřel 

 speciálně vyškolení průvodci 

 



Rybářský cestovní ruch 

 Lov ryb na udici nebo lovecké potápění na potocích, 

řekách, jezerech, přehradách, rybnících a v mořích 

 Moře v Norsku, Řecku, Chorvatsku, švédská jezera, 

španělské řeky 

 Trofejní ryby (lososy v Kanadě, sumci a jeseteři v 

Mongolsku a Rusku) 



Motivy účasti na lovecké turistice: 

 Zájem o myslivost a vlastní účast na lovu 

 Pobyt ve volné přírodě 

 Společenská prestiž 

 Odpočinek a renegerace 



CK zajišťují: 

 Získání loveckého lístku nebo rybářského lístku, či 
povolenky k rybolovu aj. 

 Zaslání úředně ověřeného pozvání nezbytného pro 
průvoz lovecké zbraně do naší republiky 

 Pojištění 

 Specializovaný průvodce 

 Nájem člunů 

 Dopravní služby 

 Ubytovací a stravovací služby 

 Služby spojené s přípravou a průběhem lovecké akce 

 

 



Příklad časového harmonogramu lovecké 

akce (honu): 

 08:00 hod sraz  
08:00 – 08:15 hod prezentace 
08:15 – 08:45 hod snídaně  
08:45 – 09:15 hod školení mysliveckým hospodářem o bezpečnosti a 
chování na honu, dodržování mysliveckých tradic, zvyklostí a myslivecké 
mluvy 
09:15 – 09:45 hod přesun honitby 
09:45 – 10:00 hod slavností nástup všech účastníků honu za doprovodu 
trubačů 
10:00 hod zahájení honu 
15:00 hod ukončení honu 
15:15 – 16:00 hod oběd 
16:00 hod svoz ulovené zvěře na výřad 
17:00 hod slavnostní výřad ulovené zvěře, zhodnocení lovu 
17:20 – 17:45 hod návrat  
17:45 – 19:00 hod slavnostní večeře 
19:00 – 00:00 hod posezení s hudbou a tancem, při které proběhne 
myslivecký soud v duchu mysliveckých tradic a poté ukončení a odjezd 

 



Zdroje: 

 DROBNÁ, D. – MORÁVKOVÁ, E.: Cestovní ruch  

pro střední školy a veřejnost, 2. upravené vydání. 
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 http://www.dejtonej.cz/darek/hon-na-cernou-zver 

 


