
Myslivecká zařízení 

Za myslivecká zařízení byla v rámci pozemního šetření NIL2 (2011–2015) považována krmná zařízení  

a vnadiště, zahrnuty byly rovněž krmelce, posedy a kazatelny nacházející se v přístupné a schůdné části 

kategorie pozemku les podle FAO. Způsob zjištění a metodika odhadu jsou analogické s hodnocením 

turistických objektů.  

 

Druh mysliveckého zařízení 

Celkový počet mysliveckých zařízení byl v lesích ČR odhadnut ve výši 578,0 ± 41,3 tis. ks, tj. 0,20 ± 0,01 ks/ha. 

Nejvyšší podíl na celkovém počtu zařízení byl zaznamenán v případě posedů a kazatelen 52,4 ± 3,2 %, jejichž 

počet byl odhadnut ve výši 302,9 ± 25,6 tis. ks. Krmelce a krmná zařízení se na celkovém odhadu podílí 43,2 

± 3,2 %. Vysoký počet mysliveckých objektů je důkazem intenzivního využívání lesů k výkonu práva myslivosti. 

Nejvyšší počet mysliveckých zařízení v lesích byl odhadnut v kraji Zlínském (0,35 ± 0,09 ks/ha) a v Kraji 

Vysočina (0,28 ± 0,07 ks/ha), nejnižší pak v kraji Karlovarském (0,14 ± 0,04 ks/ha), Moravskoslezském (0,16  

± 0,04 ks/ha), Olomouckém a Plzeňském (shodně 0,17 ± 0,04 ks/ha).  

Pro kraje s podprůměrnou hustotou výskytu mysliveckých zařízení (Karlovarský, Plzeňský, Olomoucký  

a Moravskoslezský) bylo zároveň odhadnuto nadprůměrně vysoké celkové poškození lesů zvěří. Naproti tomu 

v krajích s výrazně nadprůměrnou hustotou výskytu mysliveckých zařízení (Zlínský kraj a Kraj Vysočina) bylo 

odhadnuto výrazně nižší celkové poškození zvěří v porovnání s průměrem ČR. 

 

Tabulka 1: Celkový počet, plošná hustota a podíl mysliveckých zařízení podle druhu zařízení, období NIL2 

(2011–2015) 

Druh zařízení 
Počet  

[tis. ks] 
Spodní 

mez 
Horní 
mez 

Hustota 
[ks/ha] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Podíl 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Krmelce, krmná 
zařízení 

249,8 222,3 277,3 0,09 0,08 0,10 43,2 40,0 46,4 

Posedy, kazatelny 302,9 277,2 328,5 0,11 0,10 0,12 52,4 49,2 55,5 

Vnadiště 25,4 18,6 32,2 0,01 0,01 0,01 4,4 3,3 5,5 

Myslivecká zařízení 
celkem 

578,0 536,8 619,3 0,20 0,19 0,22 100,0   

 

  



Graf 1: Podíl mysliveckých zařízení podle druhu zařízení, období NIL2 (2011–2015) 

 

 

Kartogram 1: Celkový počet a plošná hustota mysliveckých zařízení v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 

 

 

 


