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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 

 
 
Obsah čísla: 
 
Fotoreportáž z „MYSLIVECKÉHO DNE“ Myslivecké unie ČR, který se konal 18. 2. 2011 
v „Mysliveckém a loveckém centru Artemis“ v Uhlířských Janovicích.  
 
 
 
 
 

 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové! 
 
 
 
    Dne 18. února 2011 proběhl v „Mysliveckém a loveckém centru Artemis“ v Uhlířských Janovicích 
„Myslivecký den“ v rámci kterého se uskutečnil „Kulatý stůl“ na téma „Jak si daný subjekt 
představuje budoucí vývoj odvětví myslivosti. Tuto akci pořádala aktivní Myslivecká unie ČR, která 
na toto jednání pozvala všechny významné subjekty, které jsou zainteresované v odvětví myslivosti.    
     
Cílem Myslivecké unie ČR bylo, aby se všechny hlavní subjekty zainteresované v odvětví myslivosti 
jasně veřejně vyjádřily, jak si skutečně představují budoucí vývoj v odvětví myslivosti. To znamená, 
jaké jsou jejich základní priority v myslivosti, na jakých principech chtějí stavět svou budoucí činnost 
a jaké jsou cíle, které chtějí v myslivosti dosahovat. 
 
    Všechna vystoupení jsme pro Vás zaznamenali a proto si i Vy budete moci ověřit, jak se všechny 
oslovené subjekty vypořádaly s tímto odborným zadáním. Musíme konstatovat, že ne všechny 
subjekty se přidržely zadání a jasně se vyslovily k tomu, jak vlastně chtějí, aby budoucí myslivost 
vypadala, a jaké jsou jejich priority v tomto odvětví.   
        
    Výše uvedená odborná akce uplynulý pátek skutečně proběhla a předsedkyně Myslivecké unie ČR 
paní Marie Masaříková požádala naší redakci, zda bychom v rámci otevřenosti dění v Myslivecké unii 
ČR nezprostředkovali formou fotoreportáže účast na této akci i všem dalším zájemcům.  
    Pochopitelně, že tomuto přání velmi rádi vyhovujeme, protože je i jednou z priorit činnosti naší 
redakce rychlé a hlavně zcela otevřené informování o veškerém dění v odvětví myslivosti.  
 
„Moderní, reformované a efektivně fungující myslivosti zdar!“ 
 
Petr Horák  
šéfredaktor 
 
 
 
 
 
     Tolik základní údaje k této vlastní akci. Pro informaci zasíláme kopii pozvánky, kterou nám 
poskytla předsedkyně Myslivecké unie ČR paní M. Masaříková.   

 



 
 

 
Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, 

Národní svaz honebních společenstev ČR, Řád svatého Huberta, Safari Club International, Bohemia Chapter 
spolupracující v rámci 

MYSLIVECKÉ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Vás co nejuctivěji zvou na „Myslivecký den,“  v rámci kterého proběhne  

jednání u kulatého stolu na aktuální téma 

„BUDOUCÍ VÝVOJ ODV ĚTVÍ MYSLIVOSTI V ČR“ 
Akce se koná v pátek 18. února 2011 od 10.00 hodin v „Mysliveckém a loveckém centru Artemis“, 

Sportovní ulice 456, v Uhlířských Janovicích 

Program jednání: 
Celý odborně-společenský „Myslivecký den“ bude složen ze dvou částí: 
10.00 – 13.00 jednání o budoucím vývoji v odvětví myslivosti; na němž dostanou všechny pozvané subjekty prostor 
k prezentaci svých názorů na budoucí vývoj v  odvětví naší myslivosti. Tak budou moci všechny subjekty zainteresované 
v odvětví myslivosti prezentovat své návrhy, náměty a stanoviska, jak by se mělo vyvíjet a kam by mělo směřovat odvětví 
myslivosti v ČR. Přítomní poslanci a senátoři PSP ČR pak budou moci poprvé vyslechnout názory na budoucí vývoj 
myslivosti nejen od některých mysliveckých organizací, ale i od všech dalších subjektů zainteresovaných v myslivosti. 
13.00 až 18.00 kulturně-společenská část „Mysliveckého dne“  
V této společenské části pak bude možné neoficiálně diskutovat nejen o problematice budoucího vývoje odvětví myslivosti, 
ale i o celém spektru dalších problémů v myslivosti. Součástí odpoledního programu bude projekce nejlepších DVD 
programů s mysliveckou a loveckou tematikou. Nedílnou součástí této společenské části „Mysliveckého dne“ bude i bude 
prezentace tradiční „Staročeské zabíjačky“; tak jak probíhaly v minulosti v regionu Kutnohorska.          

     Na jednání jsou pozváni přední myslivečtí odborníci a zástupci nejvýznamnějších subjektů participujících na odvětví 
myslivosti. Dlouhodobým cílem organizací spolupracujících v rámci Myslivecké unie ČR je - touto formou vytvořit novou 
tradici odborně-společenských setkání a společných diskusí odborných zástupců všech subjektů zainteresovaných v odvětví 
myslivosti. Nezastupitelný význam pak má i přítomnost vážených poslanců a senátorů na tomto setkání, kde budou moci 
snad poprvé slyšet skutečně otevřeně celé spektrum názorů na současný stav naší myslivosti a na její budoucí vývoj.     

Se srdečným pozdravem                                                                                                                                                     
„Myslivosti zdar!“       
zvou pořadatelé z Myslivecké unie ČR  

Pozvané subjekty, které pořadatelé vyzývají k otevřené prezentaci svých stanovisek v rámci kulatého stolu na téma: 
„Jak si představujeme budoucí vývoj v odvětví myslivosti?“  

 
1. Agrární komora ČR 
2. Asociace profesionálních myslivců ČR 
3. Asociace soukromého zemědělství ČR 
4. Českomoravská myslivecká jednota 
5. Český svaz ochránců přírody  
6. Karlova univerzita Praha 
7. Krajský úřad Pardubického kraje 
8. Lesy České republiky s.p. 
9. Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí 
10. Ministerstvo zemědělství ČR 
11. Ministerstvo životního prostředí ČR 
12. Národní svaz honebních společenstev ČR 
13. Rybářské sdružení České Budějovice 
14. Řád svatého Huberta 
15. Safari Club International, Bohemia Chapter 
16. Sdružení vlastníku obecních a soukromých lesů 
17. Vojenské lesy a statky s.p. 
18. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 
19. Oficiální zástupce ZV PS Parlamentu ČR 
+ další pozvaní 
- Ing. Ivan Fuksa, ministr zemědělství 
- RNDr. Alexandr Vondra,  ministr obrany 
- Ministr životního prost ředí 
- pozvaní poslanci a senátoři Parlamentu ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FOTOREPORTÁŽ Z „MYSLIVECKÉHO DNE 18.2.2011 V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

     Jednání se uskutečnilo v „Mysliveckém a 
loveckém centru Artemis“ v Uhlířských 
Janovicích. Na první pohled celkem nenápadný 
vchod skrývá vzdělávací a jednací centrum na 
skutečně špičkové úrovni. 

   U prezence pečlivě 
pracovali členové VR 
Myslivecké unie ČR (zleva) 
pánové V. Novotný 
(SCIBCH), P. Horák (APM 
ČR) a P. Kříž (APM ČR)  

    Všechny prostory centra Artemis byly 
skutečně vzorně připraveny. Na snímku stylový 
„Sál Evropa“ s příjemně praskajícím krbem 
lákal k posezení mezi jednáním. 



 

                         

 

 

 

 

 

 

     Přicházející účastníci jednání postupně 
zaplňovali prostory centra a využívali možnosti 
občerstvení před náročným jednáním. 

    Ještě před 
zahájením byla 
vhodná příležitost 
projednat řadu 
společných témat na 
řešení aktuálních 
problémů 
v myslivosti. 

    S blížící se 10 hodinou se 
postupně začínal zaplňovat i 
jednací sál. Vzhledem k počtu 
pozvaných účastníků se jednání 
konalo v dostatečně velkém „Sále 
Afrika.“  

      Do jednací místnosti se pomalu 
scházeli pozvaní odborníci. Na snímku 
ing. F. Havránek z VÚLHM se zdraví 
s ing. B. Hutárkem z firmy DOKOMAK, 
se kterým spolupracuje na výstavbě 
obory a výzkumného centra pro králíka 
divokého. 



 

                                          

 

 

 

 

 

 

    
 

 

„ Mozkové a řídící centrum“ 
jednání. (zprava) Předseda 
Myslivecké unie ČR paní M. 
Masaříková (NSHS), 
prezident SCIBCH pan V. 
Novotný a řídící jednání ing. 
L. Řehák (APM ČR) 
projednávají poslední detaily 
jednání. 

   Slavnostní uvítání 
v Mysliveckém centru 
provedl „domácí pán a 
hostitel“ doc. ing. M. 
Vach (SCIBCH). Ve své 
uvítací řeči apeloval na 
hledání společných cest i 
cílů při řešení problémů 
v myslivosti. 

    Slavnostní zahájení pak provedla paní Marie 
Masaříková, předseda Myslivecké unie ČR. Ve 
svém projevu popsala dosavadní činnost, 
výsledky a plány Myslivecké unie ČR.  
    Shrnula cíle jednání o budoucím vývoji 
odvětví myslivosti. Zdůraznila, že Myslivecká 
unie ČR vytvořila a předložila jasný a odborně 
fundovaný materiál „DEKLARACI O 
MYSLIVOSTI V ČR“ v němž se vyjádřila k 
problémům myslivosti a prezentovala návrhy na 
jejich řešení. Zatímco u řady dalších subjektů 
podobný materiál chybí. Konstatovala, že 
hlavním cílem jejího NSHS a dnes i Myslivecká 
unie je reforma odvětví a náprava všech 
neřešených křivd v myslivosti z minulých období. 
Uvedla, že je třeba reformovat i oblast řídících a 
rozhodovacích práv v myslivosti, kde bude 
nezbytné prosadit i názory a požadavky 
vlastníků a uživatelů zemědělských pozemků a 
držitelů polních honiteb oproti dominanci 
lesnických subjektů. 

     Po slavnostním zahájení následovala vystoupení některých zástupců pozvaných subjektů. Zadání 
pro příspěvky bylo jednotné – „jak si daný subjekt představuje budoucí rozvoj odvětví myslivosti“. 
Příspěvky a vystoupení některých zástupců byly natolik zajímavé, že se jistě najde někdo, kdo provede 
podrobnější analýzu. Představujeme Vám tímto způsobem alespoň nevýznamnější zástupce pozvaných 
zainteresovaných subjektů.      
 



 

 

 

 

 

    Orgány státní správy myslivosti (z pohledu 
krajských úřadů) na tomto jednání reprezentoval 
ing. Z. Janoušek z krajského úřadu Pardubického 
kraje. Ve svém vystoupení se velmi zasvěceně 
vyjádřil k základním problémům v myslivosti 
z pohledu státní správy. Uvedl mj., že z pohledu 
státní správy potřebuje odvětví myslivosti k řízení i 
fungování kvalitní odbornou koncepci a plně 
funkční právní předpisy. Z tohoto vystoupení bylo 
zcela zřejmé, jaký je význam účasti podobně 
zkušených pracovníků státní správy myslivosti na 
podobných odborných jednáních.  

     Jako oficiální zástupce Ministerstva zemědělství 
vystoupil vrchní ředitel sekce LH ing. M. Žižka, Ph.D., 
který se zaměřil na obsah a realizaci ministerské koncepce 
myslivosti, která má dle něj platit až do roku 2016. Při 
podrobnějším hodnocení úrovně koncepce pak na 
příkladech stávajícího systému chovu spárkaté zvěře v ČR 
a fungování kynologie dokazoval správnost této koncepce. 
Dále mj. hovořil o tom, že podle kompetenčního zákona 
není myslivost žádným odvětvím. Konstatoval, že se 
ministerstvo nebrání žádným jednáním a upozornil na to, 
že se zainteresované organizace jako oponenti více 
nezapojují do legislativní činnosti při projednávání 
nových právních předpisů. Pro všechny bylo velkým 
překvapením, že se pan vrchní ředitel ing. Žižka rozloučil 
pozdravem Myslivecké unie ČR „Moderní, reformované 
myslivosti zdar!“ Což je důkaz toho, že i MZe začíná brát 
Mysliveckou unii vážně.  

     Jako první se svým návrhem vystoupil pověřený představitel 
ČMMJ pan jednatel ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. Ve svém 
vystoupení představil dosažené výsledky celého spektra aktivit 
ČMMJ v posledních letech a prezentoval hlavní cíle jeho 
organizace a i některé cesty k jejich dosažení. Zhodnotil význam 
propagace myslivosti na veřejnosti a dotkl se nezanedbatelného 
podílu ČMMJ v této oblasti. Otevřeně zdůraznil mj., že jedním 
z hlavních úkolů ČMMJ je to, aby po roce 2013 (zákonný konec 
nájemních smluv) zůstalo ve svých honitbách více jak 70% 
stávajících uživatelů. Pan jednatel také požádal „elektronická 
media“, aby přestala zkreslovat dění v ČMMJ. Uvedl, že dokument 
Myslivecké unie ČR - „Deklarace o myslivosti“ je už známý 
materiál, s jehož obsahem musí souhlasit každý myslivecký subjekt. 
Závěrem konstatoval, že se ČMMJ zúčastňuje všech aktivit 
v myslivosti a je přístupná všem jednáním, která povedou ke 
zkvalitnění myslivosti v ČR. 



 

             

    

  

 

     Dalším vystupujícím byl pan ing. František 
Havránek, CSc. z VÚLHM Zbraslav-Jíloviště, který se 
zaměřil na problematiku myslivecké vědy a výzkumu. 
Uvedl, že žádný obor se neobejde bez vědecko-
výzkumné základny; tím, méně náročná myslivost. 
Zdůraznil, že v mysliveckém výzkumu pracovalo před 
rokem 1989 přes 40 mnohdy špičkových a mezinárodně 
uznávaných odborníků. Popsal stávající stav 
mysliveckého výzkumu a upozornil na to, že do něj 
postupně pronikají „nemyslivecké“ subjekty, které 
mohou ovlivnit budoucí směřování celé naší myslivosti.  

     Zástupce VLS, s.p. pan ing. M. Tesař jen 
stroze uvedl, že se nebude k ničemu 
vyjadřovat, protože je na tomto jednání jen 
jako pozorovatel, a že myslivost u VLS je 
v podstatě jejich vnitřní věcí. Toto zvláštní 
vystoupení vzbudilo u řady přítomných jisté 
rozpaky.  
 

    V další části krátce vystoupil pracovník LČR, s.p. ing. 
Josef Vlášek, který zdůraznil, že je na tomto jednání jen jako 
pozorovatel, protože státní podnik neuvažuje o změně zákona 
o myslivosti. Z jeho vystoupení bylo zřejmé, že státní podnik 
LČR je se stávajícím systémem myslivosti i současnou 
legislativou spokojen.     

Pozn. Byla jistě velká škoda, že se k budoucímu vývoji 
v odvětví nevyjádřily právě tyto dva státní podniky, které 
zcela zásadním způsobem ovlivňují už celá desetiletí odvětví 
myslivosti v celé ČR. 



 

 

 

 

 

 

 

     Zatímco v jednacím sále vrcholila první část jednání, 
ve stravovací části „Mysliveckého centra Artemis“ 
vrcholila příprava tradičního zabíjačkového občerstvení 
pro účastníky jednání. Takový horký ovar, ten dovede 
potěšit oči i chuťové buňky snad každého občana ČR. 
A i dnes skutečně potěšil ….  
   Jen pro informaci. Vlevo se v oblaku páry neskrývá 
mistr řeznický, ale sám pan doc. ing. Vach, který se po 
celý „Myslivecký den“ projevil jako starostlivý a 
všestranně pečlivý hostitel. Jinak - je to jen další důkaz o 
tom, že se my myslivci dovedeme postavit k jakékoliv 
práci.  

    O přestávce během občerstvení 
bylo možné probrat i řadu problémů 
současné myslivosti. Kolegové pan 
Hána z ŘsH v odborné debatě 
s panem Křížem z APM ČR; oba 
jsou i členy Výkonné rady 
Myslivecké unie ČR.  
  

    Pozitivní na celém 
jednání bylo i to, že se 
zde opět setkali 
odborníci z různých 
organizací i profesí. Tak 
je možno v oficiálních i 
neoficiálních částech 
jednání probrat řadu 
problémů a vyměnit si 
své názory na jejich 
řešení. Zleva pánové ing. 
K. Rind (MSMP), ing. 
F.Frola (MSMP) a ing. 
J. Vlášek.    



 

 

 

 

 

    O přestávce ožily živým hovorem 
všechny prostory „Mysliveckého 
centra“. Vlevo viceprezident APM ČR 
Petr Horák diskutuje s účastníky 
jednání. Už není žádným tajemstvím, 
že v rámci svých dalších odborných 
aktivit je kolega P. Horák  i 
šéfredaktorem známého, vlivného a 
v některých kruzích i dost obávaného 
„Nezávislého mysliveckého 
internetového zpravodaje M.I.S.“         

      Přestávkové úsměvy na tvářích 
zástupce MZe (vrchní ředitel Sekce 
LH ing. Žižka), ČMMJ (jednatel ing. 
Kostečka) a člena VR Myslivecké unie 
ČR pana Hány (ŘsH) naznačují, že to 
s těmi medializovanými napjatými 
vztahy MZe a ČMMJ s Mysliveckou 
unií ČR nebude „zas až tak horké“.  

     Zamyšlený člen Výkonné rady Myslivecké unie 
ČR pan Josef Masařík z Asociace soukromého 
zemědělství ČR. Dnes již známý neohrožený 
bojovník za práva a rozhodovací i řídící 
kompetence vlastníků zemědělských honebních 
pozemků, zemědělců i držitelů polních a 
smíšených honiteb. Spoluautor „Myslivecké 
politiky pro zemědělství a zemědělce“. 
V diskusích i na tomto jednání otevřeně 
poukazoval na klady „selské myslivosti“a 
diametrální rozdíly v pojetí i výsledcích 
myslivosti před a po roce 1948. Poukazuje i na 
historická fakta o tom, že ani ČMMJ nebyla před 
rokem 1948 žádnou „levicí“ řízenou organizací, 
ale že se jednalo o organizaci myslivců převážně 
z řad vlastníků půdy a uživatelů honiteb (včetně 
sedláků a velkostatkářů). Trvá na nápravě 
historických křivd i v současné myslivosti.    



 

                 

 

 
     Za Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí 
(MSMP) vystoupil ing. František Frola, člen VR 
Myslivecké unie ČR. V krátkosti představil svou 
organizaci, popsal její aktivity a priority i cíle. 
Zdůraznil, že MSMP schválilo dokument Myslivecké 
unie ČR - „Deklaraci o myslivosti“ a plně podporuje 
snahy o reformu odvětví myslivosti. V rámci těchto 
změn v myslivosti zaměřit svou pozornost i na sobě 
blízké mezinárodní vztahy myslivců a příhraniční 
spolupráci.  
    Velmi fundovaně pohovořil o problematice 
zapojení myslivců do procesu úprav krajiny; kdy je 
zkvalitnění krajiny jednou ze základních podmínek 
rozvoje populací drobné zvěře. Konstatoval, že další 
prioritou MSMP v budoucím rozvoji myslivosti je 
řešení problematiky škod působených zvěří.   

      Druhou část jednání zahájil člen VR Myslivecké unie ČR, předseda 
Asociace soukromého zemědělství ČR a poradce ministra zemědělství 
pan ing. Josef Stehlík. A zahájil jí „hezky od podlahy“. Zcela otevřeně 
a velmi fundovaně zhodnotil stávající nedobrý stav v odvětví 
myslivosti, přičemž se zaměřil na problémy myslivosti z pohledu 
zemědělství a zemědělců. Zdůraznil, že některá vystoupení jeho 
předřečníků jen dokladují to, že v současné  myslivosti přetrvává celá 
řada zásadních problémů, které je třeba okamžitě řešit. Dále potvrdil 
vůli vlastníků půdy a zemědělců, začít ještě aktivněji prosazovat svá 
práva a zájmy i v odvětví myslivosti; která je historicky organickou 
součástí zemědělského a lesnického hospodaření v krajině. Zdůraznil, 
že sice ctí význam současných myslivců, ale že rozhodovací pozice 
vlastníků půdy a zemědělců v myslivosti je historicky zcela přirozená a 
jakýkoliv případný boj myslivců v příštích letech proti nim (ve snaze 
udržet 70% stávajících honiteb) jim může přinést jen velké problémy. 
Uvedl, že zcela zásadním počinem Myslivecké unie ČR je vytvoření 
„Deklarace o myslivosti“ a systematická snaha o vytvoření 
koncepčního materiálu pro budoucí rozvoj myslivosti; a je jedno, zda 
se tento materiál bude nazývat „Koncepce myslivosti či „model 
fungování myslivosti“.       

   Za Řád svatého Huberta vystoupil se svou 
vizí budoucího rozvoje myslivosti pan velmistr 
Jan František Votava. A jak již je jeho dobrým 
zvykem, zaměřil se na oblast etiky, morálky a 
duchovního rozvoje člověka a jejich význam v 
myslivosti. Z jeho řeči vyplynulo, že ani 
sebelepší koncepce či právní předpisy nebudou 
moc platné, když nebude nikdo, kdo by je 
odborně správně, odpovědně a lidsky citlivě 
uvedl do praxe. Proto je pro ŘsvH v budoucnu 
tak významná práce s člověkem. Zdůraznil, že 
naše myslivost je nemocná a proto je třeba 
činit kroky k nápravě tohoto stavu.  



 

                                                                                                       

 

 

 

       Dále vystoupil se svým příspěvkem i nový nejvyšší 
představitel Safari Club International Bohemia Chapter 
pan prezident Václav Novotný. V krátkosti představil 
svou organizaci a specifikoval její priority a cíle; uvedl, 
že SCI má pobočky ve 120 zemích světa. Dále se 
věnoval problematice rozvoje myslivosti. Zdůraznil, že 
SCIBCH plně podporuje Mysliveckou unií ČR přijatou 
reformu myslivosti v ČR postavenou na připravené 
„Deklaraci o myslivosti v ČR“; zdůraznil, že i jeho 
organizace považuje za jediné řešení nahromaděných 
problémů v myslivosti rychlou reformu odvětví. Uvedl, 
že SCIBCH bude na mezinárodní úrovni propagovat a 
podporovat zachování a rozvoj tradiční české a 
středoevropské myslivosti; sice výrazně 
modernizovanou, ale se všemi jejími osvědčenými a 
progresivními principy.   

    Zástupce Asociace profesionálních myslivců ČR ing. Libor Řehák, 
Ph.D. a výkonný místopředseda Myslivecké unie ČR uvedl, že 
naprostou nutností pro řešení dlouhodobé krize myslivosti je realizace 
moderní reformy celého odvětví. Zdůraznil, že Myslivecká unie ČR 
dala na stůl svou „Deklaraci o myslivosti v ČR“, kde se jasně 
vyjadřuje k dlouhodobé krizi naší myslivosti a navrhuje i řešení této 
krize. Uvedl, že hlavním cílem tohoto jednání je, aby se i další 
subjekty zainteresované subjekty vyjádřily jasně (tzn., písemně) 
k současnému stavu myslivosti, a aby navrhly kroky k řešení a 
modernizaci. Zdůraznil, že při reformě odvětví je třeba vycházet 
z osvědčených principů myslivosti (akceptovat, že je to složité a 
odborně náročné odvětví). Podotkl, že myslivost je odvětvím, bez 
ohledu na to, co z něj dnes OLH na MZe dělá.  Odmítl současné 
nesmyslné návrhy na jednostránkový zákon či likvidaci systému 
mysliveckého plánování! Představil svůj nový systém myslivosti – tzv., 
„myslivecký management přírody“. Potom specifikoval kroky rozvoje 
myslivosti – např., přesun státní správy myslivosti na MZe pryč 
z OLH (které dlouhodobě nezvládá řešení problémů); výrazné 
posílení řídících a rozhodovacích pozic vlastníků, držitelů honiteb a 
zemědělských subjektů;  tvorba moderní koncepce myslivosti; řešení 
vztahů mezi myslivci a uživateli honebních pozemků-zemědělci. Dále 
upozornil na nutnost odborného, systematického a koncepčního 
přístupu a postupu, které v současné myslivosti chybějí.  

    Velmi zajímavý byl příspěvek pana ředitele 
Pozemkového úřadu pana ing. Vítka, který velmi 
sofistikovaně informoval o problematice 
pozemkových úprav a možnostech zemědělců i 
myslivců zapojit se do této činnosti tak, aby úpravy 
krajiny byly významné jak pro zemědělce, tak i pro 
myslivce. Pozitivním signálem je, že členové VR 
Myslivecké unie ČR z Asociace soukromého 
zemědělství ČR jsou v těsném kontaktu s Pozemkovým 
úřadem a pro mysliveckou veřejnost společně 
vypracují metodický pokyn o možnostech zapojení 
myslivců a uživatelů honiteb do procesu úprav 
krajiny.    



 

 

 

 

Text/foto: bc. Hubert BOUČEK redaktor  

    Závěrečné zhodnocení provedla předsedkyně Myslivecké unie ČR paní Marie Masaříková. 
Poděkovala všem účastníkům za aktivní účast a přednesené podnětné návrhy na budoucí rozvoj 
odvětví myslivosti. Znovu zdůraznila pozitivní význam Myslivecké unie ČR pro vzájemnou komunikaci 
mezi všemi subjekty zainteresovanými v myslivosti. Uvedla, že Myslivecká unie ČR prostřednictvím 
„Deklarace o myslivosti“ předložila své jasné názory a návrhy a totéž čeká od dalších 
zainteresovaných subjektů; proto bude prosazovat vytvoření pracovní skupiny na MZe, a také 
zahájení prací na „Koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“.      
   Poděkovala přítomným za účast a popřála všem šťastný návrat domů. 
 

    Dále se ing. Marada věnoval 
problematice pozemkových úprav 
v současné době. Na to reagoval zástupce 
MSMP ing. František Frola (na snímku), 
který fundovaně uvedl některé věci na 
pravou míru a vyjádřil se k problematice 
úprav krajiny i podílu myslivců. Pan 
velmistr ŘsvH J. F. Votava dále upozornil 
na to, kolik projektů úprav krajiny zůstává 
jen na papíře.  

     Diskuse v závěru jednání se zaměřila na některé 
problémy v myslivosti. Pan ing. Marada (na snímku) 
upozornil na některé problémy v mysliveckém plánování, 
kdy např., myslivečtí hospodáři při plánování nerealizují 
ekologické hodnocení ekosystémů. Na základě toho 
požadoval změny myslivecké legislativy. 
Na to reagoval ing. Řehák (APM ČR) s tím, že pokud by si 
MZe plnilo své metodické povinnosti, myslivci by věděli, 
jak mají v těchto případech postupovat. Zdůraznil, že 
myslivci realizují už roky na své náklady a bez pomoci 
státu množství záslužných činností; a v posledních letech 
už skutečně „jedou na doraz.“ Proto nerealizace 
„ekologických hodnocení“při tvorbě plánu skutečně není 
to co by dnes myslivost v ČR zásadně trápilo či ji mohlo 
„zahubit“ .   


