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Část 2.
ČMMJ a koncepce myslivosti
Představitelé ČMMJ se také zúčastnili prvního shromáždění myslivců, ale zářijové
shromáždění již ignorovali a rozhodli se neangažovat v přípravě koncepce myslivosti ve
spolupráci s UMO ČR. Na 21. září, tedy čtyři dny před konáním Shromáždění myslivců ČR
II., pozvala ČMMJ do Prahy myslivecké a lesnické organizace a instituce zainteresované
v myslivosti na jednání ke „kulatému stolu“. Smyslem tohoto jednání mělo podle pozvánky
být „oficiální prohlášení mysliveckých organizací k navrženým bodům jednání“, jimiž byly
koncepce rozvoje myslivosti v ČR, Národní lesnický program II. (NLP II) a zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednání se zúčastnili kromě představitelů ČMMJ
zástupci MZe, Lesů České republiky, s.p., Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně, středních lesnických škol, Klubu sokolníků ČMMJ a Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti. Představitelé UMO ČR se „kulatého stolu“ organizovaného ČMMJ
nezúčastnili s odůvodněním, že je nestandardní svolávat narychlo několik dní před konáním
dlouhodobě připravované a nahlášené celostátní akce (již pořádají jiné organizace) další akci
se stejným tematickým zaměřením.
Jako první vystoupil jednatel ČMMJ Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., který seznámil přítomné
s procesem tvorby NLP II. Na úvodní část navázal Ing. Luděk Králíček aktuální informací
z jednání Expertní skupiny pro myslivost. Upozornil na snahu některých členů (DUHA,
SVOL) otevřít, prostřednictvím prosazování úkolů NLP II. do praxe, jednání o změně zákona
o myslivosti, což však není nutné, neboť změny budou provedeny jinou cestou (úprava
vyhlášky č. 553/2004 Sb.). Vzhledem k tomu, že NLP II byl přijat vládou ČR a stal se
nejvyšším koncepčním materiálem z pohledu lesního hospodářství v ČR, je jeho tzv. klíčová
akce č. 11, týkající se myslivosti a vztahu zvěře k lesním ekosystémům, nejvyšším
koncepčním materiálem pro budoucí vývoj myslivosti.
V souvislosti s koncepcí myslivosti bylo konstatováno, že MZe zveřejnilo na svých
internetových stránkách svou koncepci schválenou v roce 2006 jako oficiální koncepci
myslivosti v ČR. Účastníci jednání byli upozorněni, že MZe uvítá veškeré připomínky
k tomuto materiálu zaslané do poloviny října.

