
Příloha č. 2) Záměr hospodaření v honitbě – podrobné podmínky 

Uchazeč v „Příloze č. 2 Záměr hospodaření v honitbě“ navrhne množství 

realizovaných mysliveckých činností. Nabízené množství nesmí překročit stanovené 

maximální počty jednotlivých činností. Uchazeč stanoví i termíny a objemy 

realizovaných opatření v jednotlivých letech trvání platnosti nájemní smlouvy, za 

dodržení níže uvedených podmínek. 

1) Založení nebo údržba políčka pro zvěř 

Políčkem pro zvěř se rozumí pozemek (jedna nebo více ploch) zakládaný pro zvýšení 

úživnosti honitby osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou 

potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících 

zemědělských kulturách, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklizeny a 

složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti. 

Podmínky a požadavky:  

• maximální roční rozsah opatření je dán nabídkovým souborem, 

• příspěvek se poskytne na založení nového políčka nebo na údržbu stávajících 
políček pro zvěř, 

• příspěvek se poskytne i opakovaně, pokud v daném roce byly splněny podmínky 
pro přiznání příspěvku, 

• kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské 
komerční činnosti a musí sloužit svému účelu, 

• uhrazena bude skutečná výměra obhospodařované plochy zaokrouhlené na 0,01 
ha, 

• nová myslivecká políčka lze zakládat pouze v prvních 5 letech nájemního období, 

• musí být dodrženy agrotechnické lhůty a postupy, aby bylo zajištěno dopěstování 
porostu. 

 
2) Obnova nebo údržba travních porostů 

Obnovou nebo údržbou travních porostů v lesích se rozumí zvýšení kvality u 

degradovaných travních porostů s vysokým zastoupením plevelných a málo 

hodnotných druhů a jedovatých rostlin. Spočívá v úpravě nekulturního porostu a 

úpravě stanovištních podmínek a následném výsevu luční směsi vhodnou pro danou 

lokalitu a pastvě zvěře. 

Podmínky a požadavky:  

• maximální roční rozsah opatření je dán nabídkovým souborem, 

• travní porost musí sloužit pastvě zvěře, 

• travní porost musí být udržován takovým způsobem, aby byla zajištěna vitalita a 
reprodukce,  

• kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské 
komerční činnosti a musí sloužit svému účelu, 



• příspěvek se poskytne na založení nového travního porostu nebo na údržbu 
stávající travních porostů, 

• příspěvek se poskytne i opakovaně, pokud v daném roce byly splněny podmínky 
pro přiznání příspěvku. 

 

3) Výsadba keřů 

Výsadbou keřů se rozumí doplnění chybějícího keřového patra pro zvyšování 

úživnosti honitby v porostech, podél rozdělovací sítě nebo v porostních okrajích.  

 
Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem   

• nájemce zajistí dodávku sadebního materiálů a provede výsadbu na místo předem 
určené   příslušnou lesní správou pronajímatele, 

• nájemce zajistí ochranu proti poškození zvěří po dobu 5 let od výsadby, 

• výsadba keřů může být prováděna nejpozději do 5. roku nájemní smlouvy. 

 

4) Výsadba plodonosných dřevin 

Plodonosnými dřevinami se rozumí např. jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, 

jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, jeřáb oskeruše, morušovník bílý, jírovec maďal, 

kaštanovník jedlý, slivoň obecná („mirabelka“, „špendlíky“), slivoň trnka, slivoň 

švestka, růže šípková, hloh obecný, líska obecná. 

Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem 

• nájemce zajistí dodávku sadebního materiálů a provede výsadbu na místo 
předem určené příslušnou lesní správou pronajímatele, 

• nájemce zajistí ochranu proti poškození zvěří po dobu 5 let od výsadby, 

• výsadba plodonosných dřevin může být prováděna nejpozději do 5. roku nájemní 
smlouvy. 

 

5) Výsadba okusových dřevin 

 

Okusovými dřevinami se rozumí vrba, osika, jeřáb a další dřeviny které mají dobrou 

zmlazovací schopnost a mohou sloužit pro zvýšení úživnosti honitby. 

Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem 

• nájemce zajistí dodávku sadebního materiálů takových druhů, které schválí 
příslušná lesní správa pronajímatele a provede výsadbu na takovou správou 
předem určené místo, 



• způsob výsadby, ochrana a udržování těchto ploch určí příslušná lesní správa 
pronajímatele, 

• výsadba okusových dřevin může být prováděna nejpozději do 5. roku nájemní 
smlouvy. 

 

6) Stavba kazatelen 

Kazatelnou se rozumí kryté myslivecké zařízení se střechou sloužící pro lov zvěře. 
Kazatelna musí být provedena v souladu s obecnými požadavky na bezpečnost a 
obecně závaznými právními předpisy (stavební zákon). 
 
Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem 

• v případě poskytnutí příspěvku pronajímatelem se po ukončení smluvního vztahu 
stává kazatelna majetkem pronajímatele, 

• umístění a charakter stavby podléhá souhlasu příslušné lesní správy 
pronajímatele. 

 

7) Stavba posedů 

Posedem se rozumí myslivecké zařízení jednoduché konstrukce (žebřík) bez střechy 

sloužící pro lov zvěře. Posed musí být proveden v souladu s obecnými požadavky na 

bezpečnost a obecně závaznými právními předpisy. 

Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem 

• v případě poskytnutí příspěvku pronajímatelem se po ukončení smluvního vztahu 
stává posed majetkem pronajímatele, 

• umístění a charakter stavby podléhá souhlasu příslušné lesní správy 
pronajímatele. 

 

8) Stavba krmelců 

 

Stavbou krmelců se rozumí výstavba přikrmovacích zařízení pro zvěř využívaných 

v době nouze. 

Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem 

• v případě poskytnutí příspěvku pronajímatelem se po ukončení smluvního vztahu 
stává posed majetkem pronajímatele, 

• umístění a charakter stavby podléhá souhlasu příslušné lesní správy 
pronajímatele, 

• nájemce se zavazuje krmelec řádně udržovat po dobu trvání nájemní smlouvy. 

 



 

9) Napajedla pro zvěř 

Napajedlem se rozumí přírodní upravené nebo uměle vytvořené místo sloužící 

k napájení zvěře v honitbě.  

Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem 

v případě poskytnutí příspěvku pronajímatelem se nejpozději po ukončení 
smluvního vztahu stává napajedlo majetkem pronajímatele, 

• příspěvek se poskytuje pouze na první zřízení napajedla, 

• nájemce se zavazuje napajedlo řádně udržovat po dobu trvání nájemní smlouvy. 

 

10) Slaniska, minerální lizy 

Slaniskem se rozumí různé formy zařízení pro podávání soli nebo minerálního lizu 

zvěři např. korýtka, duté pařezy, speciální zařízení, vždy výše nad zemí. Slaniska 

nesmí být zřizována u paty živých stromů. 

Podmínky a požadavky:  

• maximální rozsah opatření je dán nabídkovým souborem 

• v případě poskytnutí příspěvku pronajímatelem se nejpozději po ukončení 
smluvního vztahu stává slanisko majetkem pronajímatele, 

• nájemce se zavazuje slanisko řádně udržovat po dobu trvání nájemní smlouvy. 

 

 

 


