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Pokud si přejete dostávat  

„Nezávislý internetový myslivecký zpravodaj M.I.S.“   
přímo na Vaši e-mailovou adresu či na adresy Vašich mysliveckých přátel a známých, 

kontaktujete nás na infomys@seznam.cz a my vše ostatní k Vaší spokojenosti zajistíme! 
Pro ujasnění připomínáme, že Nezávislý internetový zpravodaj M.I.S. je samostatný nezávislý 

subjekt nesouvisící s žádnou mysliveckou ani jinou organizací ani s Mysliveckou unií ČR 
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Fotoreportáž z mysliveckého semináře Řádu svatého Huberta 
„TRADICE A SOU ČASNOST V MYSLIVOSTI“ (XVI. ro čník) 

který se konal 25. března 2011 ve Dvoře Králové nad Labem 
 
 
 
 
 

 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové! 
 
 
 
    Dne 25. března 2011 se uskutečnil v penzionu „Za vodou“ myslivecký odborný seminář 
„TRADICE A SOUČASNOST V MYSLIVOSTI“, který pořádal Řád svatého Huberta.  
     
    Pro všechny, kteří se uvedené akce nemohli zúčastnit, jsme připravili krátkou fotoreportáž; které už 
se stávají jistou (a u Vás velmi oblíbenou) tradicí našeho M.I.Su.  
    Tímto moderním způsobem můžeme tisíce našich myslivců a zájemců o myslivost přenést na 
podobná jednání a zprostředkovat jim alespoň na dálku komplexní informaci. 
    Pro všechny zájemce o odborné podrobnosti z tohoto mysliveckého semináře pak lze celý sborník 
uvedených referátů (v plném znění), které byly zařazené do „Sborníku referátů“ stáhnout zde 
http://www.profimysl.cz/web/archiv/2011/sbornik_Tradice_a_soucasnost_v_myslivosti.pdf  
 (souhlas s prezentací referátů nám laskavě poskytl pořadatel semináře).    
 
   Pokud by i kdokoliv z Vás měl zájem poskytnout myslivecké veřejnosti v ČR komplexní informace 
(formou fotoreportáže) z Vámi pořádaných akcí, klidně kontaktujte naší redakci. Pokud budou 
dostačovat kapacity redakce, vyšleme právě na Vaši akci naše redaktory, kteří právě u Vás udělají 
kompletní fotoreportáž. A naše redakce pak právě tu Vaši akci bude obratem prezentovat našim 
čtenářům na stránkách tohoto M.I.S.u.  
    A uvědomte si, že náš M.I.S. už dnes dostává a čte několik desítek tisíc myslivců v celé ČR! A ti 
všichni se o Vašich aktivitách či pořádaných akcích prostřednictvím našeho MISu velmi rychle dozví.  
 
„Moderní, reformované a efektivně fungující myslivosti zdar!“ 
 
Petr Horák  
šéfredaktor 
 
 
 
 
     Tolik základní údaje k této akci. Pro informaci přikládáme i kopii krásné pozvánky, kterou nám 
poskytli pořadatelé semináře.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



FOTOREPORTÁŽ Z ODBORNÉHO MYSLIVECKÉHO SEMINÁŘE 
Řádu svatého Huberta 

„TRADICE A SOUČASNOST V MYSLIVOSTI“  XVI. ROČNÍK 
 

 

             

 

 

                                                                           

    

     Myslivecký odborný seminář proběhl v pátek 
25. 3. 2011 v prostorách „Penzionu za vodou“ ve 
Dvoře Králové nad Labem. Celý areál uvedeného 
penzionu je skutečně optimálně vybaven pro 
pořádání podobných vícedenních odborných akcí. 
O tom se ostatně přesvědčili v průběhu akce 
všichni přítomní myslivečtí odborníci. 

   Ve vstupní části 
jednacího sálu vítaly 
všechny účastníky 
slavnostní myslivecké 
fanfáry. Bylo to 
skutečně velmi příjemné 
tradiční zahájení této 
myslivecké akce; a také 
charakteristické pro 
nositele tradic-hlavního 
pořadatele této akce – 
Řád svatého Huberta. 

     Už od pátečních ranních 
hodin přijížděli z celé ČR i 
zahraničí účastníci jednání. 
Organizátoři s postupujícím 
časem začínali být jistě 
příjemně překvapeni hojnou 
účastí odborníků z celé ČR.  
Začátek jednání byl 
stanoven na  9.30 hodin. 



        

 

 

 

                                                        

    

 

 

 

    Všechny jednací i společenské 
prostory penzionu byly skutečně 
vzorně připraveny a organizace 
pořadatelů z Řádu svatého 
Huberta skutečně hladce 
„klapala“. Ostatně stejně jako 
v předchozích letech. U prezence 
obdržel každý z účastníků vedle 
„Sborníku referátů“ i celou řadu 
propagačních a informačních 
materiálů.  

    Jednací sál se postupně 
plnil desítkami účastníků 
z celé ČR i zahraničí. Všichni 
již před zahájením živě 
diskutovali o řadě společných 
problémů v myslivosti i o 
budoucnosti tohoto tradičního 
odvětví. A pořadatelé mohli 
být s účastí velmi spokojeni.    

    Krátce po půl desáté zazněly 
v sále slavnostní fanfáry a bezmála 
stovka účastníků povstala. 
Slavnostní zahájení a uvítání 
provedl velmistr Řádu svatého 
Huberta pan Jan František Votava 
(uprostřed). Další průběh semináře 
pak měli na svých bedrech hlavní 
organizátoři a pořadatelé pánové 
Václav Lokvenc a ing. Zdeněk 
Navrátil. Z jejich informací získali 
účastníci přesný přehled o celém 
průběhu akce. 
     Ing. Z. Navrátil se potom ujal 
role moderátora a pozval prvního 
přednášejícího, kterým byl pan ing. 
František Frola.   



 

 

     

 

 

    Na této akci nechyběli ani 
zahraniční účastníci. Jako 
druhý referující vystoupil pan 
ing. Roman Rybak z Polska, 
který přednesl zajímavý referát 
na téma „ Myslivecký rod 
Hochbergů a jejich působení 
v Dolním Slezsku“. 
   
(Referát je v plném znění uveden ve 
Sborníku, který je ke stažení viz výše) 
 

     Pan ing. František Frola 
(člen Řádu svatého Huberta; 
Mezinárodního sdružení myslivců 
příhraničí a člen výkonné rady 
Myslivecké unie ČR) přednesl 
velmi zajímavý referát na 
téma „Jesuité v Čechách a 
soupeření s F. A. hrabětem 
Sporckem“. 
(Referát je v plném znění uveden ve 
Sborníku, který je ke stažení viz výše) 

     Třetím referujícím byl pan ing. 
Zdeněk Besta z Libereckého kraje. 
Ten se ve svém referátu „Odcizení 
člověka od přírody“ široce zaměřil 
na globální světové problémy 
lidstva a jejich vlivy na odvětví 
myslivosti. Tento zajímavý referát 
zaujal řadu přítomných účastníků;  
po jeho skončení se rozproudila 
široká diskuse. 



 

 

                                                                    

       

 

 

                                                                           

                 

    Diskutující se věnovali řadě 
světových i tuzemských problémů. 
Zaznělo celé spektrum názorů -  od 
vztahu lidstva ke svému přírodnímu 
bohatství, přes ropu – jako 
obnovitelné či neobnovitelné přírodní 
bohatství až po současnou situaci na 
venkově, kde jsou „venkované“ 
v obcích v řadě regionů omezování 
„městskými přistěhovalci“ v mnoha 
svých tradičních venkovských 
aktivitách. Myslivost nevyjímaje.  

   Dalším z referujících byl 
pan Jiří Černý, který 
přednesl svůj referát na 
téma „Myslivost jako 
aktivní ochrana přírody“. 
 
(Referát je v plném znění uveden 
ve Sborníku, který je ke stažení 
viz výše) 
 
   

   Předposlední referát přednesl pan 
ing. Libor Řehák, Ph.D. (APM ČR) 
výkonný místopředseda Myslivecké 
unie ČR. Jeho referát „Analýza a 
návrh řešení typologie honiteb 
v moderním mysliveckém 
managementu přírody v ČR“,  byl 
velmi zajímavým návrhem nového 
specializovaného oboru myslivosti 
„Typologie mysliveckých revírů“. 
Dále se obsáhle věnoval specifikaci 
svých zásad nové moderní myslivosti 
– tzv., „Mysliveckého managementu 
přírody“. 
 
 (Referát je v plném znění uveden ve Sborníku, 
který je ke stažení viz výše) 
 



         

 

 

 

                                                                                

                                                   

 

                                                   

 

    Organizační garant mysliveckého 
semináře pan Václav Lokvenc a 
odborný garant semináře pan ing. 
Zdeněk Navrátil zhodnotili celý průběh 
dopoledního programu, poděkovali 
všem referujícím (na snímku na pravé 
straně) a předali jim upomínkové dárky 
(na snímku chybí dva referující - pan 
velmistr J.F.Votava a ing. Řehák, kteří 
jsou dosti plaší a neradi se fotografují).  

     Ucelený blok referátů pak 
zakončil pan Jan František 
Votava - velmistr Řádu svatého 
Huberta a člen předsednictva 
Myslivecké unie ČR, který měl 
vypracován velmi zajímavý 
referát na téma „Etika 
v myslivosti“; jeho vystoupení 
bylo již tradičním zamyšlením a 
apelem na všechny přítomné na 
toto (i dnes zásadní) téma 
myslivosti. 
(Referát je v plném znění uveden ve 
Sborníku, který je ke stažení viz výše) 

 

   Jednání se účastnil i zástupce Ministerstva 
zemědělství pan ing. Konvalinka z oddělení 
myslivosti (na snímku vlevo). Poinformoval 
přítomné o aktivitách na tomto ústředním 
orgánu státní správy myslivosti. Zdůraznil, že 
MZe realizuje spolu s Agrární komorou ČR 
projekt na vzdělávání vlastníků honebních 
pozemků a zemědělců (aby v období okolo 
roku 2013 zbytečně nedestabilizovali situaci 
okolo honiteb). 
(Drobná poznámka. Projekt vzdělávání vlastníků 
honebních pozemků a zemědělců je projektem 
vytvořeným v rámci Myslivecké unie ČR. Projekt však 
směřoval k tomu, aby vlastníci a zemědělci uměli 
uplatnit svá zákonná práva i v myslivosti.  Pan 
Záhorka z Agrární komory ČR si však tento projekt při 
odchodu z Myslivecké  unie ČR „vzal na památku“ a 
Agrární komora jej „upravila na uklidňování 
vlastníků“; na MZe ho dnes vydává za svůj.)    



             

 

 

 

 

  

                                                                   

    Všechny plánované referáty 
s úspěchem odezněly, dopolední 
program byl shrnut a zhodnocen, 
referujícím bylo poděkováno a pan 
velmistr dopolední program zakončil. 
     A krásné fanfáry trubačského tria 
lesních rohů udělaly za dopoledním 
programem tu správnou a tradiční 
mysliveckou tečku!  
    A pak už zbývalo jen známé:    
„pijme pivo s bobkem, jezme 
bedrník, myslivec má lovit, ale také 
pít - kuchařka čeká, nechte všeho 
být …   

  Za celkem příjemného 
počasí měli účastníci 
mysliveckého semináře 
„Tradice a současnost 
myslivosti“ možnost 
dozvědět se řadu 
podrobností i o všech 
vytvořených sochařských 
dílech. Zde pozorně 
poslouchají výklad u Kašny 
Jákobovy.     

    Po obědě nasedli 
účastníci do přistaveného 
autobusu a rozjeli se na 
odpolední odborný program 
v terénu. Na snímku jsou 
účastníci před komplexem 
Braunova Betlému – Zjevení 
sv. Huberta a Klanění tří 
králů. 



               

        

 

 

                                          

   Rytíř Řádu svatého 
Huberta a člen 
předsednictva VR 
Myslivecké unie ČR 
ing. František Frola 
podává zasvěcený 
výklad u reliéfu 
Zjevení svatého 
Huberta.  
 

 
      Prostě shrnuto a podtrženo – další špičkově připravená a zorganizovaná myslivecká akce Řádu 
svatého Huberta, která po odpolední odborné terénní části pokračovala v podvečer společensko-kulturní 
částí ve stylových prostorách Penzionu „Za vodou“. Takže - kdo se nezúčastnil, může jen litovat. 
 
     Škoda jen, že naše renomovaná tištěná myslivecká media nevěnují adekvátní pozornost i takovýmto 
významným mysliveckým akcím (byť nejsou z dílny MZe či ČMMJ) tak, aby se o nich dozvěděli všichni 
myslivci v ČR. Například poslední akce Myslivecké unie ČR 18.2.2011 v Uhlířských Janovicích o 
budoucím vývoji odvětví myslivosti se také setkala s absolutním nezájmem našich mysliveckých novinářů 
(stejně jako všechny akce unie). To už by si pomalu mohl nějaký šťoura myslet, že se našim mysliveckým 
novinářům (z renomovaných tištěných časopisů) nedostává té pravé novinářské objektivity a nestrannosti 
- včetně snahy informovat skutečně o veškerém dění. A tak se v posledních letech povětšinou vyhledávají 
pouze ty správné vybrané „nekonfliktní“ akce - a pouze u těch správných vybraných „loajálních“ 
subjektů! Kdy potom v myslivosti (zejména na té nejvyšší oficiální úrovni) chybí jasná pluralita či 
dokonce vyhraněnost odborných názorů; třeba na kritickou situaci celého odvětví myslivosti v ČR. Což 
pak ve svých důsledcích škodí jak budoucímu zdravému vývoji odvětví myslivosti, tak i budoucímu 
postavení samotných myslivců.  
 
     O podobně výtečně připravených mysliveckých akcích by se mělo ve všech médiích široce informovat 
– a to bez ohledu na to, kdo akci organizuje. A pokud by se tak v „mysliveckých“ časopisech stalo na 
úkor desítek stránek „informací“ o úspěšných lovech v Patagonii, ostrově Bora Bora či Namibii, tak to 
našim myslivcům a jejich myslivecké odbornosti rozhodně neuškodí. 
 
    Jinak – Řád svatého Huberta i další organizace spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR pořádají 
podobné odborné akce každoročně. A my Vás o nich budeme na stránkách M.I.S.u průběžně informovat! 
„Myslivosti zdar!“ 
 
 
 
Foto – pořadatelé+redakce 
Text – externí redaktor bc. H. Bouček  


