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PREDHOVOR 

Poľovníctvo, podobne ako všetky odvetvia národného hospodárstva, podlie-
ha vývoju, čo znamená, že sa ustavične mení, zdokonaluje, zlepšuje, zveľa-
ďuje. K tomu prispieva výskum v poľovníctve uskutočňovaný na vedeckých 
zákLadoch a poznatky a skúsenosti získané z praktickej poľovníckej činnosti. 
Výskum a prax prichádzajú na nové objavy, ktoré sa potom vo íorme predpi-
sov, smerníc a rozličných odborných rád a odporúčaní zavádzajú do všetkých 
úsekov poľovníckeho hospodárenia. 

V ostatných rokoch vznikli na úseku poľovníctva značné zmeny. Jednou 
z nich bolo vydanie nového zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve a vyhlášky 
aj smernice, ktoré tento zákon doplňujú, resp. určujú jeho vykonanie. V tých-
to nových predpisoch sú zahrnuté nielen zmeny týkajúce są vývoja spoločnos-
ti, ale i poznatky získané z poľovníctva. Za takú významnú zmenu treba po-
kladať odlúčenie práva poľovníctva od vlastníctva poľovného pozemku a jeho 
prenesenie na obhospodarovateľa tohto pozemku, dalej zrušenie katastralnych 
hraníc ako kritéria pre vytváranie poľovných revírov, určenie základnej| mini-
málnej výmery poľovného revíru na 500 ha, určenie počtu členov poľovníckeho 
združenia podľa výmery poľovného revíru a podľa ich sociálneho zlože-
nia, rozšírenie ochrany poľovníctva ap. A je to správne, lebo doterajšie pred-
pisy sa v súlade s postupujúcim vývojom často doplňovali tak, že nakoniec 
boli veľmi roztrieštené a neprehľadné. Ťáto situácia odrážala sa často i v pub-
likáciách určených pre poľovníkov, a to najmä v kapitolách 0 poľovníckom 
práve, kde nebolo a z uvedených dôvodov ani nemohlo byt úplnej jednoty 
názorov. . xi \ 

Preto vznikla potreba vydat knihu, ktorá by zjednocovala najdôležitejšie a 
najpotrebnejšie znalosti nielen z poľovníckeho práva, ale vôbec zo všetkých 
poľovníckych disciplín,, do ktorých zákon a predpisy o poľovníctve zasahujú, 
a tak všetku poľovnícku činnost zjednocujú a usmerňujú v záujme zveľadenia 
poľovníctva v celej ČSSR. V knihe sa v tomto zmysle venuje zvýšená pozor-
nosť najmä poľovníckej starostlivosti o zver, poľovníckemu strelectvu a ky-
nológii zúžitkovaniu zveri, poľovníckemu plánovaniu a štatistike, ako i po-
ľovníckej tradícii. Súčasne sa v knihe zdôrazňuje, aký nesmierny význam má 
poľovníctvo nielen pre našu prírodu, ale i pre naše národné hospodárstvo. 
A je to veľmi potešiteľné, lebo v minulosti sa význam poľovníctva dosť zazna-
val, čo bolo na škodu všetkých našich pracujúcich. 


