
Unie mysliveckých organizací České republiky 
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové myslivci! 
Pokračujeme v cestě za zkvalitněním naší myslivosti, a proto svoláváme  

 

SHROMÁŽDĚNÍ MYSLIVC Ů II. 
kde bude projednáno pokračování procesu tvorby 

 „KONCEPCE DLOUHODOBÉHO 
ROZVOJE MYSLIVOSTI V ČR“  

 
Shromáždění se uskuteční v sobotu 26. září 2009 v 10.00 hodin  

v sále JUPITER CLUBU, s.r.o. ve Velkém Meziříčí 
 

Srdečně zveme k účasti na „Shromáždění“ všechny zainteresované 
myslivce, vlastníky a uživatele honebních pozemků, držitele honiteb, zemědělce, lesníky, pracovníky 

státní správy myslivosti, zástupce ochrany přírody aj., 
kteří: 
∗ nejsou spokojeni se stávající situací v odvětví myslivosti;  
∗ chtějí diskutovat o pozitivních změnách v myslivosti, které lze prosadit jen promyšlenou 

reformou celého odvětví myslivosti; a kteří se chtějí sami za sebe či za svou organizaci 
podílet na nezbytných změnách;  

∗ věří, že tento strategický materiál musí být tvořen nejen odborníky na problematiku 
daných oborů myslivosti, ale také v úzké součinnosti s lidmi (a nejen myslivci) z praxe, 
kteří mají znalosti i praktické zkušenosti z dané problematiky; 

∗ se sami chtějí aktivn ě podílet na tvorbě odborné, systematicky propracované a 
komplexně pojaté „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“, která 
se stane odborným a ideovým pilířem moderní reformy celé myslivosti a 
nezastupitelným základem pro přípravu kvalitní myslivecké legislativy. 

Proto zveme Vás všechny –  
„poj ďte s námi tvořit nově koncipovanou moderní myslivost“! 

 

 
     Jedním z hlavních závěrů předchozího „Shromáždění myslivců ČR“ ze 14.3.2009 bylo 
rozhodnutí většiny přítomných, že jednou ze základních podmínek reformy myslivosti je 
zahájení tvorby „KONCEPCE DLOUHODOBÉHO ROZVOJE MYSLIVOSTI V ČR“ (dále jen 
„Koncepce“). Pozitivním výsledkem jednání bylo i nalezení jistého konsensu zástupců 
zainteresovaných subjektů (tzn., myslivců, mysliveckých organizací, zástupců zemědělců, 
vlastníků honebních pozemků aj.), kteří deklarovali vůli i nadále spolupracovat a podílet se na 
prosazování požadavků uvedených v „Deklaraci o myslivosti“. Požadavek na tvorbu koncepce 
myslivosti byl jedním z hlavních bodů „Deklarace o myslivosti“, kterou jsme zařadili do 
„otevřeného dopisu“ zaslaném panu ministrovi zemědělství.  
 
     Na iniciativu Unie mysliveckých organizací ČR (dále jen „UMO ČR“ ) v oblasti zahájení 
tvorby „Koncepce“ reagovalo i MZe, které zaslalo k vyjádření mysliveckým organizacím a 
dalším zainteresovaným subjektům materiál – „ministerskou koncepci myslivosti“. 
K projednání této ministerské koncepce svolalo MZe na 3.9.09 jednání, kde se měli všichni 
pozvaní vyjádřit. Někteří členové „UMO ČR“ prezentovali na jednání svůj nesouhlas s tímto 
materiálem a zdůraznili, že za moderní koncepci považují komplexně a systémově 



vypracovaný materiál, který bude projednán s celou mysliveckou veřejností i se všemi dalšími 
zainteresovanými subjekty. (Pro informaci v příloze zasíláme uvedenou koncepci MZe)        
 
    UMO ČR, která plně respektuje stanoviska i postup MZe, bude po své linii a spolu se všemi 
zainteresovanými subjekty i nadále pokračovat (v rámci „Shromáždění myslivců ČR“) v práci 
na tvorbě moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“.  
 
    UMO ČR má jasný cíl – veřejně vytvořit novou koncepci, která bude odborným i ideovým 
základem reformy myslivosti v ČR; reformy myslivosti - která by zmodernizovala i 
zkvalitnila celé odvětví a výrazně posílila postavení myslivosti i myslivců v ČR; reformy 
myslivosti - která přinese myslivosti i myslivcům větší morální i finanční podporu státu; 
reformy myslivosti - jejíž potřebu si uvědomuje stále více myslivců v ČR.  
 
 
    Proto se s kolegiálním pozdravem „Myslivosti zdar!“ těšíme na další společné setkání 
s Vámi všemi na „Shromáždění myslivců ČR II.“ 26. 9. 2009 ve Velkém Meziříčí.                        
 

 
 
 
Za Organizační výbor „Shromáždění myslivců ČR II.“:  
řádní členové UNIE MYSLIVECKÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
Řád sv. Huberta - Jan František VOTAVA - velmistr a prezident Unie mysliveckých organizací ČR 
Asociace profesionálních myslivců ČR - Pavel KŘÍŽ – pověřený prezident  
Mezinárodní sdružení myslivců příhrani čí - Ing. Kamil RIND - předseda  
Safari club international-Bohemia - Doc. ing. Miloslav VACH, CSc. - prezident  
 
V Praze 8.9.2009 
 
 
 
 
PRO ZÁJEMCE O JEDNÁNÍ:  
� rozesílejte prosím, dle možností tuto pozvánku všem kolegům myslivcům; 
� pokud máte zájem o zasílání informací týkajících se „Shromáždění myslivců II.“ či o informace o dění v 

myslivosti, zašlete kontakt na adresu - profimysl@profimysl.cz (vytváříme MIS - Myslivecký Informační 
Systém a všem zájemcům budeme zasílat veškeré materiály i informace); 

� pokud chcete mít zajištěna místa v jednacím sále, kontaktujte profimysl@profimysl.cz (stačí sdělit jméno a 
počet účastníků a my Vám vše zajistíme stejně spolehlivě, jako na „Shromáždění“ v březnu 2009); 

� pokud chcete jakékoliv technicko-organizační informace o přímém internetovém přenosu z celého zasedání, 
kontaktujte nás prosím na e-mailu - profimysl@profimysl.cz.      

 

KOLEGYN Ě A KOLEGOVÉ POZOR!  
Mnoho kolegů myslivců a mysliveckých organizací litovalo a litují, že se nemohou z nějakých 
pracovních, dopravních či osobních důvodů účastnit těchto „Shromáždění myslivců ČR“. Proto 
pořadatelé přijali návrh ing. L. Řeháka z APM ČR, který zajistí přípravu a 26/9 i realizaci 
prvního INTERNETOVÉHO P ŘÍMÉHO P ŘENOSU Z TOHOTO VÝZNAMNÉHO 
MYSLIVECKÉHO JEDNÁNÍ-SHROMÁŽD ĚNÍ, které tak budou moci v přímém přenosu 
sledovat myslivci i další zájemci z celé ČR (a prakticky i z celého světa).  
    Pak nebude moci nikdo dle svých potřeb či zájmů upravovat či zkreslovat skutečný průběh a 
závěry celého tohoto jednání. Tak se bude moci 26/9 09 v 10.00 hodin každý myslivec či celý 
myslivecký kolektiv odkudkoliv připojit p řes internet do Velkého Meziříčí a pak nerušeně 
zvukem i obrazem sledovat významné jednání o myslivosti i vystupování jednotlivých subjektů.  
   Pozitivním prvkem je, že progresivní nápad („malé a nevýznamné“ Unie mysliveckých 
organizací ČR) na využití tohoto demokratického způsobu otevřeného informování, může být 
běžně užíván i při dalších významných jednáních o myslivosti. 
Připojení na přímý přenos bude zcela jednoduché – vyhledat a připojit se na stránky APM ČR 
(www.profimysl.cz), kde bude výrazně označený odkaz na toto jednání. Poklepáním na tento 
odkaz se každý zájemce připojí k p římému přenosu a může jej sledovat.   



 
 
Příloha – PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ 

„Shromáždění myslivců ČR“, Velké Meziříčí sobota 26.9.2009, Česká republika 

 
1) Uvítání účastníků; uvedení obsahu jednání, specifikace důvodů svolání. 
 

 
2) První část jednání (k Analýze stávajícího stavu myslivosti v ČR) 
    Veřejná prezentace odborných názorů a stanovisek hlavních mysliveckých a dalších 
zainteresovaných subjektů k základním problémům myslivosti. Na toto veřejné odborné 
jednání o současném stavu a budoucím vývoji odvětví myslivosti obdrželi oficiální pozvánky:   
1. Agrární komora ČR; 2. Asociace soukromého zemědělství ČR; 3. Českomoravská 
myslivecká jednota; 4. Český svaz ochránců přírody; 5. Lesy ČR, s.p.; 6. Ministerstvo 
zemědělství; 7. Myslivecká Matice; 8. jeden OMS ČMMJ, 9. zástupce orgánu státní správy 
myslivosti. 
     Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou prezentaci stanovisek hlavních zainteresovaných 
subjektů, která budou sloužit pro rozhodnutí ve věci zahájení I. etapy tvorby „KONCEPCE 
DLOUHODOBÉHO ROZVOJE ODVĚTVÍ MYSLIVOSTI V ČR“, musely být jasně 
stanoveny okruhy problémů. Každý zástupce pozvaných subjektů bude mít k dispozici stejný 
čas (cca 13 minut) na prezentaci stanoviska k těmto základním oblastem: 

a) stanovisko k současnému stavu myslivosti v ČR (z pohledu daného subjektu); 
b) stanovisko k tomu, zda je či není třeba vytvořit novou moderní koncepci 

dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR; 
c) rámcovou představu o tom, jaký by měl být vývoj myslivosti do roku 2020.       

  

 
3) Druhá část jednání (k realizaci „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“) 

1. Rozbor důvodů pro zahájení tvorby „Koncepce“. 
2. Specifikace jednotlivých základních oborů odvětví myslivosti. 
3. Návrh harmonogramu prací na projektu tvorby „Koncepce“. 
4. Specifikace pracovních skupin dle jednotlivých oblastí odvětví myslivosti. 
5. Specifikace základních úkolů pro I. etapu tvorby „KONCEPCE“ – Analýza myslivosti. 
6. Plán činnosti v projektu tvorby „Koncepce“ na I. pololetí roku 2010. 

 

 
4) Třetí část jednání 

   Vyjádření a diskuze přítomných ke všem projednávaným tématům. 
 

 
5) Shrnutí závěrů jednání; specifikace úkolů; informace o dosažených výsledcích 

petice na podporu „Deklarace o myslivosti“; závěr.  
 
 
 
 
Zahájení jednání přesně v 10.00 hodin 
Ukončení jednání se předpokládá max. ve 14. 30 hodin 
Přestávka na občerstvení – 30 minut 


