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ABSTRAKT 

Pre niektorých ľudí predstavuje poľovníctvo kultúrnu tradíciu alebo živobytie. Lov je v niektorých 
oblastiach súčasťou živobytia ľudí, vyrastali s ním a predstavuje niečo, čo sa odovzdávalo z generácie 

na generáciu. V iných oblastiach je však poľovníctvo odcudzované a je považované za kruté, 

barbarské alebo nehumánne. Akt lovu existuje už od úsvitu človeka  a aj v súčasnosti zostáva v praxi. 
V modernom svete však mnohé krajiny zakázali lov, aby chránili zvieratá pred vyhynutím. Lov sa 

týka mnohých vecí, vrátane životného prostredia. Na zachovanie ekologickej rovnováhy je potrebný 

práve lov. Funguje ako nástroj riadenia populácie, pretože pomáha kontrolovať populáciu mnohých 
zvierat. Okrem ekologickej rovnováhy a nástroja na riadenie populácie zvierat, poľovníctvo zohráva aj 

iné pozitívne úlohy, ktoré podporujú životné prostredie. Zabraňuje šíreniu mnohých chorôb a tiež 

pomáha pri udržiavaní biomasy. Napriek mnohým pozitívnym prínosom, poľovníctvo tiež prináša 

veľa rizík pre životné prostredie a voľne žijúce zvieratá. Poľovníctvo je nepochybne dôležité, ale malo 
by to byť vykonané s určitými obmedzeniami.  
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ABSTRACT 
For some people, hunting represents a cultural tradition or a livelihood. Hunting in some areas is part 

of people's livelihood, they've grown up with it, and it represents something passed down from 
generation to generation. However, in other areas, hunting is frowned upon and is looked at as cruel, 

barbaric, or inhumane. The act of hunting has been around since the dawn of man and still remains in 

practice. However, in the modern world, many countries have banned hunting to protect animals from 
extinction. Hunting affects many things, including the environment. Hunting is required to support 

environmental balance. It works as a population management tool because it helps control the 

population of many animals. Apart from ecological balance and animal population management tool, 
hunting also plays other positive roles that support the environment. It prevents many diseases from 

getting spread and helps in maintaining biomass as well. Despite many positive contributions, 

huntingbrings a lot of risks to the environment and wildlife as well. Hunting is undoubtedly important, 

but it should be done under certain limitations. 
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Úvod 

 

Lov bol veľmi dlho prostriedkom na zabezpečenie obživy pravekého človeka. V stredoveku sa 
postupne lov stal výsadou kráľov ako prejav moci a bohatstva. Začal rásť spoločenský význam lovu 

zveri ako určitej formy kratochvíle, športu a rekreácie. Avšak, tak ako sa menilo sociálne a triedne 
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zloženie spoločnosti, menilo sa aj nazeranie na zver a lov (Ciberej 2013b). Za mnoho tisícročí sa tak 
z jednoduchého lovu postupne stalo poľovníctvo, ktoré na prvé miesto postavilo plánovitý chov 

a ochranu zverí a jej životného prostredia a až na druhé miesto lov (Lacko 2013). 

V súčasnosti by sa poľovníctvo malo chápať ako súhrn činností zameraných na 
racionálne, trvalo udržateľné, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri, ako 

prírodného bohatstva a súčastí prírodných ekosystémov, pričom je súčasťou kultúrneho dedičstva, 

tvorby a ochrany životného prostredia (Zákon 2009; Ciberej 2013a).Cieľom moderného poľovníctva 
21. storočia je skĺbiť kultúrnu, ekonomickú, športovú a loveckú hodnotu zveri s vedeckými 

poznatkami a s etickými princípmi poľovníka (Lebocký 2013). 

 

Starostlivosť o zver 

 

Starostlivosť o zver je dôležitou súčasťou poľovníctva. V minulosti sa starostlivosť o zver 

obmedzovala na jej ochranu pred pytliakmi, predátormi a na jej prikrmovanie. Neskoršie sa rozšírila 
o ochranu pred škodlivou zverou a až v súčasnosti sa zaoberá aj ochranou a zlepšovaním životného 

prostredia (Gibbons 2003). Starostlivosť o zver tak tvorí komplexný postup vrátane veterinárnej 

prevencie (Červený 2014). 

 
Prikrmovanie zveri sa v poslednom čase niekedy spochybňuje. Kvôli prikrmovaniu prežíva 

väčšie množstvo zveri, ale úživnosť životného prostredia ostáva nezmenená. Vďaka prikrmovaniu 

prežívajú aj slabé a chorľavé jedince, ktoré by inak v zime zahynuli, v dôsledku čoho sa znižuje 
kvalita a zhoršuje zdravotný stav populácie. Avšak, zimné prikrmovanie umožňuje zveri prežiť 

obdobie núdze a hladu, zver robí menšie škody v lesoch a na poliach, lepšie sa reprodukuje a má lepší 

zdravotný stav. Prikrmovanie nemusí byť dôvodom prezverovania, ale naopak, môže pomôcť 
udržiavať jej početnosť a hustotu na primeranej úrovni. Potrava zveri, ktorá sa jej dostáva, musí 

obsahovať v dostatočnom množstve a vo vyváženom pomere všetky živiny a ostatné látky, ktoré 

potrebuje (Červený 2014; Bakoš 1999). 

 
Lesné ekosystémy neutrpeli rozvojom ľudskej civilizácie v posledných desaťročiach toľko ako 

poľné. V súčasnosti sa lesná pôda na poľnohospodársku nepremieňa, ale ešte stále sa zaberá na 

výstavbu. Lesné komplexy sa tak postupne stále viac sprístupňujú a zver v nich nachádza stále menej 
pokoja.Životné prostredie poľnej zveri bolo hlavne vplyvom poľnohospodárstva narušené oveľa viac 

ako životné prostredie lesnej zveri. Kolektivizácia a vytvorenie veľkoplošného poľnohospodárstva 

spôsobilo rozoranie státisícov kilometrov medzí a likvidáciu množstva trvalej zelene. Nárast 
mechanizácie a chemizácie rastlinnej výroby spôsobil nielen priame úhyny zveri, ale aj chronické 

a akútne otravy zveri (Bakoš 1999). Ťažiskom poľovníckej starostlivosti o zlepšenie životného 

prostredia zveri musia byť opatrenia na zvýšenie úživnosti lesných porastov a na všestranné zlepšenie 

jej životného prostredia (Lin 2017). Dôležitým opatrením na zlepšenie výživy zveri vo vegetačnom 
období by mala byť meliorácia lúk a pasienkov.Ďalším opatrením by mala byť záchrana, zachovanie 

a revitalizácia existujúcej trvalej zelene a zníženie stupňa chemizácie (Baník 1973, Ďurica 1992).  

 

Zdroj potravy  

 

Aj keď poľovníctvo v Európe už nie je základným zdrojom obživy človeka, existujú ešte 

etnika, v ktorých plní pôvodnú funkciu. Medzi tieto oblasti patrí sever Eurázie, Severná Amerika, 
Afrika, juhoamerické pralesy a Austrália. Napriek tomu produkcia diviny ostáva jednou z významných 

funkcií poľovníctva. Predstavuje spestrenie jedálneho lístka a aj z finančného hľadiska je zaujímavým 

exportným artiklom (Bakoš 1999). 
Do konca prvej polovice 20. storočia väčšinu diviny (70 – 80%) produkovala malá zver. 

Napríklad v rokoch 1927 – 1929 produkovali hlavné druhy zveri asi 76 vagónov, pričom 67% 

produkovali zajace. Prevahu postupne začala nadobúdať divina raticovej zveri a zastúpenie diviny 
malej zveri kleslo. V súčasnosti je produkcia diviny omnoho vyššia ako v prvej tretine 20. storočia 
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(Lacko 2013). V roku 2017 sa ulovilo 151 319 kusov raticovej zveri a 84 141 malej zveri (Národné 
lesnícke centrum 2018). 

 

Export živej zveri 

 

V minulosti sa chytali ročne desaťtisíce zajacov, jarabíc a bažantov, z ktorých sa prevažná 

väčšina exportovala do zahraničia. Iba časť chytenej zveri sa použila na domáce zazverovanie. 
Napríklad v sezóne 1977 – 1978 sa chytilo 42 587 zajacov, z ktorých sa len 4871 zajacov použilo na 

domáce zazverovanie (Lacko 2013; Bakoš 1999).V súčasnosti sa chytá ročne len okolo 3000 zajacov, 

napr. v roku 2017 sa odchytilo 1 619 zajacov (Národné lesnícke centrum 2018).Ceny za chyteného 

zajaca sú vysoké, preto v mnohých poľovníckych združeniach ich radšej vôbec nelovia.  

 

Ekonomický význam  

 
Výnosy z poľovníckej činnosti pochádzajú hlavne z poplatkov za užívanie poľovného revíru, 

ktorý platia poľovné organizácie a užívatelia poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov, 

z ktorých je poľovný revír uznaný. Na území Slovenskej republiky v roku 2017bolo 1 882 revírov 

s rozlohou viac ako 4,45 mil. ha. Nájomné za všetky revíre bolo viac ako 4,78 mil. EUR (Národné 
lesnícke centrum 2018). Z poľovníctva profitujú aj výrobcovia a predajcovia poľovníckej výzbroje 

a výstroja, odevov a obuvi, poľovníckej literatúry, poisťovne a rôzne odvetvia priemyslu 

spracovávajúceho poľovnícke produkty (Lacko 2013; Bakoš 1999).  
Poplatkový odstrel zveri existoval v malej miere už v minulosti. Avšak vo veľkej miere sa 

rozvinul až po druhej svetovej vojne. V súčasnosti lovia zahraniční poľovníci prevažne raticovú zver, 

najmä jelene, diviaky a muflóny. O poplatkový lov zveri sa čoraz viac zaujímajú aj solventní domáci 
poľovníci. V roku 2017 získali revíry za poplatkový odstrel viac ako 3,4 mil. EUR (Národné lesnícke 

centrum 2018). 

Medzi ďalšie produkty patria kože a kožušiny, ktoré sa využívajú v odevnom, obuvníckom 

a kožiarskom priemysle. Rôzne výrobky sa vyrábajú aj z parohoviny, ako sú gombíky, poľovnícka 
bižutéria, lustre, vešiaky a iné úžitkové predmety. Z diviačích a jazvečích štetín a z dlhej srsti jeleňov 

sa viažu štetky na poľovnícke klobúky. V minulosti sa najkvalitnejšie štetky na holenie vyrábali 

z jazvečej srsti (Lacko 2013; Bakoš 1999).  

 

Negatívny vplyv  

 
Napriek mnohým pozitívnym prínosom, poľovníctvo má aj negatívny vplyv na životné 

prostredie a voľne žijúce zvieratá. Vo väčšine krajín môžu lovci loviť iba určité druhy zvierat. Mnohí 

ochrancovia životného prostredia tvrdia, že to spôsobuje nerovnováhu v oblasti životného prostredia a 

dlhodobo ovplyvňuje voľne žijúce zvieratá. Ak sa určitý druh predátora akejkoľvek časti 
potravinového reťazca zníži kvôli lovu, počet ich koristi sa drasticky zvýši. Nakoniec to povedie k 

environmentálnej nerovnováhe a nekontrolovanémuekosystému. 

Mnoho ľudí, ktorí sú proti lovu, si myslí, že stopovať a zabíjať nevinné zvieratá je neetické 
a nemorálne. Ochrancovia životného prostredia a zvierat sú presvedčení, že je to barbarské, ponižujúce 

a kruté vystavovať zvieratá teroru a bolesti počas lovu. Zabíjanie voľne žijúcich zvierat bolo 

nevyhnutné na zabezpečenie potravy pre ľudí. Ľudia však lovia aj naďalej, ale teraz kvôli 

športu.Ochrancovia ďalej tvrdia, že moderné lovecké vybavenie a technológie nedovolia, aby bol lov 
čestný a zvieratá nemajú šancu. Rekreačné poľovníctvo zahŕňa aj "lov trofejí". Lovci sa kvôli trofejam 

zameriavajú na určité zvieratá konkrétneho pohlavia a veľkosti (Bakoš 1999). 

 

Vyhynutie zvierat 

 

Výnosy z poľovníckej činnosti sú pre mnohých podnikateľov a poľovníkov veľkým lákadlom. 
Preto sa nezákonné pytliactvo a obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami tak rozšírilo. Napriek tomu, 

že každá krajina má vlastný súbor pravidiel a nariadení na obmedzenie lovu a záchranu zvieracej ríše, 
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porušovanie týchto zákonov je veľmi časté. Dnešní pytliaci používajú terénne autá, silné svetelné 
alebo iné zariadenia na streľbu v noci. Na území Slovenskej republiky lovia hlavne raticovú zver, 

väčšinou na komerčné účely ako je  predaj diviny alebo trofejí. Vymožiteľnosť práva proti nim je 

pomerne nízka aj napriek tomu, že pytliactvo je klasifikované ako trestný čin (Červený 2014). 
Vzhľadom na tento bezohľadný trend mnohé zvieratá čelia problémom a niektoré z nich sú na 

pokraji vyhynutia. Bohužiaľ existujú niektoré zvieratá, ktoré v priebehu posledných dvoch storočí 

vyhynuli z dôvodu lovu, pytliactva alebo iných nesprávnych postupov, ktoré ľudia 
vykonali.Tasmánsky tiger, západoafrický nosorožec čierny, bubalhartebeest, tiger jávsky, tuleň 

karibský, kozorožec pyrenejský, zebra kvagasú len niektoré z mnohých vyhynutých zvierat 

(OUTDOAR 2018). 

 

 

Záver 

 
Cieľom poľovníctva bolo vždy zmocniť sa zveri. Samozrejme, lov prešiel počas historického 

a spoločenského vývoja podstatnými zmenami a dnes už ani nehovoríme o love, ale o poľovníctve. 

Cieľom poľovníctva je v prvom rade chov a chov sa v každom prípade končí lovom. Ulovenie zveri 

však kladie na lovca zvláštne požiadavky právneho, etického a kultúrneho rázu. Preto sa od dnešných 
poľovníkov vyžaduje vysoká odborná úroveň a najmä vymedzené etické vlastnosti.  

Vo všeobecnosti poľovníci podporujú ochranu biotopov a chcú chrániťživočíchy aj prírodu. 

Mnohí poľovníci sa však pozerajú na krajinu rovnakým spôsobom ako na zvieratá, ktoré majú pre nich 
malú vnútornú hodnotu a existujúlen pre lovcov. Existuje mnoho riešení, ktoré môžu byť 

implantované do spoločnosti. Krajiny by mali mať prísnejšie zákony, ktoré by ešte viac regulovali, 

kedy je človek oprávnený loviť, kde je človek oprávnený loviť, aké zvieratá môže loviť a akým 
spôsob. 

Hoci samotní poľovníci sú zapojení do mnohých programov na pomoc životnému prostrediu a 

voľne žijúcim zvieratám, malo by existovať viac takýchto programov, ktoré by boli podporené 

zákonmi. Napríklad za každé ulovené zviera, musí poľovník urobiť niečo na oplátku, aby sa zachovala 
rovnováha. Malo by existovať viac záväzných programov, ktoré by donútili poľovníkov, aby pomáhali 

udržiavať voľne žijúce živočíchy a ich biotopy. 

Kľúčovým aspektom na zabezpečenie vhodného miesta na lov je zaistiť, aby životné 
prostredie bolo nepoškodené, čisté a prirodzené. Ale lovci nie sú jediní, ktorí hľadajú takéto 

prostredie. Turisti, pozorovatelia vtákov a milovníci prírody dávajú prednosť miestam, ktoré sú 

nenarušené a vhodné pre ich vlastné záujmy. Turisti vyhľadávajú chodníky. Pozorovatelia vtákov chcú 
rozmanitosť relatívne tichých biotopov. Avšak, poľovníci a ostatné skupiny sa  neradi delia o rovnaký 

biotop. Napriek tomu zdieľajú všetky skupiny rovnakú myšlienku a snažia sa zabezpečiť  zdravé 

vonkajšie ekosystémy. 

V súčasnosti poľovníci vstupujú do partnerstiev s ekológmi, skupinami, ktoré sa zaujímajú o 
rekreáciu v prírode a organizáciami, ktoré sa zameriavajú na ochranu biotopov. Hoci sa konečné ciele 

v každej skupine líšia, primárny cieľ zameraný na záchranu a obnovu lesov a iných biotopov prináša 

prospech všetkým. 
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