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     Dne 4. listopadu 2011 se sjeli do Sázavy členové Výkonné rady Myslivecké unie ČR. 
Čekalo je zde nejen pracovní zasedání tohoto nejvyššího orgánu Myslivecké unie ČR, ale i 
slavnostní ustavení nového mysliveckého subjektu, kterým je „Společenství svatého 
Prokopa“.   
     Uvedená jednání se uskutečnila ve starobylém Sázavském klášteře, tedy přímo na místech, 
kde žil a pracoval sv. Prokop; a kde také vznikla tisíciletá svatoprokopská legenda. 
    Již hodinu před stanoveným začátkem jednání se na nádvoří začali scházet členové 
Výkonné Rady Myslivecké unie ČR i pozvaní hosté. 
 
 



 

   Jednání se konalo v prostorách klášterního refektáře, který byl bezesporu velmi důstojným 
prostředím pro toto významné myslivecké jednání. Vše je připraveno. 

 

                                                                   

     Symbolické bylo i to, že na stropě refektáře, přímo nad hlavami jednajících je vyobrazena 
svatoprokopská legenda - setkání Prokopa s knížetem Oldřichem v Sázavských lesích, kdy se 
pracovitý, odvážný a zbožný Prokop neváhal u své jeskyně postavit světské moci lovícího 
mocného knížete Oldřicha při ochraně zvěře (jelení), která žila v jeho blízkosti.   



 

    Od ranních hodin bylo zřejmé, že se v prostorách Sázavského kláštera koná významná 
myslivecké akce, která téměř po tisíci letech zahájí proces prohlášení jednoho 
z nejvýznamnějších zemských světců a patronů (Čech, Moravy a Slezska) - svatého Prokopa 
za symbol a patrona naší moderní myslivosti. 

     

 

     Ale nejdříve bylo na programu daleko pragmatičtější jednánání, kterým bylo pracovní 
zasedání Výkonné rady Myslivecké unie ČR. Jednání tohoto nejvyššího orgánu zahájila jeho 
předsedkyně paní Marie Masaříková (NSHS). Na programu byla řada odborných 
mysliveckých záležitostí, významných pro celé odvětví myslivosti. Jako první bod programu 
byla problematika snižování minimální výměry honiteb pod 500 ha a ukvapené snahy o 
otevření zákona o myslivosti; na které organizace Myslivecké unie ČR upozornili veřejnost o 
letošních prázdninách jako první.  



 

    Paní předsedkyně Myslivecké unie ČR (NSHS) a pan Josef Masařík (ASZ ČR) prezentovali 
názory a stanoviska svých organizací na návrhy a aktuální snahy o snížení minimální výměry 
honiteb v ČR a s tím spojené otevření zákona o myslivosti. Uvedli nedostatky zákona dle 
názoru jejich členů – především rostoucí škody působené zvěří, které trápí zemědělce a které 
je třeba urychleně řešit aj. K tomuto tématu se rozvinula velmi živá diskuse, v níž další 
zástupci organizací Myslivecké unie ČR prezentovali svá jasná stanoviska k celé 
problematice. Zástupci APM ČR znovu zdůraznili, že drtivá většina „neřešitelných“ problémů 
v současné myslivosti se dá řešit i v rámci stávajícího zákona. Bylo společně dohodnuto, 
pokračovat dál v tvorbě nové „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“  

 

    Pan Václav Novotný a doc. Miloslav Vach (oba SCIBch) přednesli jasné stanovisko své 
organizace k dané problematice s tím, že z jejich odborného mysliveckého pohledu je zcela 
vyloučené řádně myslivecky hospodařit na výměře honitby pod 500 ha honební plochy. 



 
 
    Zcela totožné názory pak uvedli zástupci Mezinárodního sdružení myslivců příhraničí pan 
ing. František Frola. I vážení polští kolegové-myslivci ing. Roman Stanislaw Rybak a ing. 
Jerzy Jamroz se pozastavovali nad tím, že se v ČR na nejvyšší ministerské úrovni jedná o tom, 
aby se snížila minimální výměra honitby pod současných 500 ha; uvedli i řadu praktických 
odborných zkušeností s  myslivostí v Polsku, kde se výměry honiteb pohybují v řádu několika 
tisíc hektarů. 
 

 
 
 

    Prezident APM ČR pan Pavel Kříž zdůraznil, že APM ČR zaslala všem organizacím unie 
výzvu, aby se Myslivecká unie ČR veřejně distancovala ode všech snah otevřít zákon o 
myslivosti a snížit minimální výměru honiteb pod 500 ha; které byly za přítomnosti zástupců 
nejvýznamnějších subjektů (LČR, s.p., ČMMJ, MZe, ZV PSP ČR aj.) v polovině roku 2011 
projednávány a odsouhlaseny u ministra zemědělství ing. Fuksy – i když se dnes některé 
subjekty (na tomto ministerském jednání přítomné) už od těchto svých aktivit distancují.  



Jen pro informaci - v další části jednání VR Myslivecké unie ČR mj. proběhlo: 

ing. Řehák (APM ČR) – výkonný místopředseda Myslivecké unie ČR: 
-  informoval přítomné o dopisu pana ministra zemědělství ing. Fuksy, který Mysliveckou 

unii ČR informoval o tom, že žádné „Myslivecké fórum při MZe“ nevzniklo (jak o tom 
nepravdivě informoval v časopise „Myslivost“ MVDr. František Fejfar); pan ministr ve 
svém dopisu zdůraznil, že nemůže existovat žádné sdružení či platforma „ …. při MZe“, 
protože MZe je nezávislý a nestranný orgán státní správy, který musí komunikovat se 
všemi mysliveckými subjekty. 

- informoval o další obsáhlé odpovědi MZe, ve kterém Myslivecká unie ČR obdržela 
informace o struktuře mysliveckých dotací, které byly MZE za posledních 5 let vyplaceny; 
konstatoval, že informace o tocích státních prostředků zase nejsou kompletní a 
nespecifikují všechny činnosti, na které byly čerpány; uvedl, že APM ČR připraví 
upřesnění dalšího dotazu na MZe a vyžádá si doplnění dalších podrobností, aby veškeré 
informace byly dostatečně transparentní a vypovídající; výsledky se musí zveřejnit; 

- informoval o dalších návrzích APM ČR, které předkládá k projednání na příštím zasedání 
VR Myslivecké unie ČR; jedná se o vypracování společného stanovisko Myslivecké unie 
ČR ve věci ocelových broků, kdy by měla Myslivecká unie ČR požádat MZe, aby ČR na 
mezinárodní úrovni protestovala, proti dalšímu používání ocelových broků, které je 
z odborného pohledu naprostým populistickým nesmyslem; dále APM ČR navrhuje 
vypracování „Deklarace o myslivecké kynologii v ČR“, která by měla reagovat na tristní 
stav tohoto tradičního mysliveckého oboru; 

pan Josef Masařík (ASZ ČR)  
- informoval přítomné o tom, že se vrchní ředitel Sekce LH z MZe pan ing. Martin Žižka 

oficiálně obrátil na vedení Myslivecké unie ČR s informací, že se odeslání odpovědi MZe 
na cca 100 dotazů Myslivecké unie ČR v aktuální věci „změn honiteb“ a ust. § 31 zákona 
o myslivosti pozdrželo z důvodu personálních změn ve funkci ministra zemědělství; kdy 
vedení MZe Myslivecké unii ČR odpovědi na její dotazy v nejbližší době odešle.   

 
 
Poznámka redakce MISu:   
    Během jednání VR Myslivecké unie ČR byla projednána i řada dalších závažných záležitostí. Každý 
z přítomných členů VR i pozvaných hostů se mohl přesvědčit, že obsah i styl jednání VR Myslivecké 
unie ČR i odbornost a význam projednávaných věcí ostře kontrastují s cíleně šířenými informacemi o 
tom, jak se po odchodu Agrární komory ČR a Řádu sv. Huberta celá Myslivecká unie ČR rozpadá a její 
činnost je paralyzována. Toto jednání Myslivecké unie ČR prokázalo pravý opak! 
 
Stačilo, abychom si v redakci porovnali:  
- každoměsíční frekvenci zasedání a projednávaný program Myslivecké unie ČR (ustavení 

„Společenství svatého Prokopa; pokračování v práci na „Koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví 
myslivosti v ČR“; aktivity v souvislosti s pokusy o snížení minimální výměry honiteb; navržené 
jednání o „Deklarace o myslivecké kynologii v ČR“; navržená výzva proti nesmyslnému nařízení o 
používání ocelových broků; či aktivity mající zabránit tomu, aby se změny honiteb v roce 2013 
negativně neprojevily na fungování myslivosti v ČR aj.)  

- s frekvencí zasedání a projednávaným programem „Mysliveckého fóra při MZe“  (diskuse např. o 
tom, co to je myslivost); 

pak je zřejmé, že organizace spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR (ASZ ČR; APM ČR; MSMP; 
SCIBch) rozhodně nezaostávají za subjekty spolupracujícími v rámci „Mysliveckého fóra při MZe“ 
(MZe, ČMMJ, AK ČR a ŘsH).  
   Spíše naopak …     
   „Myslivecká unie ČR“ vypracovala a schválila „Deklaraci o myslivosti v ČR“, která je uceleným 
koncepčním materiálem o tom, jak řešit současnou krizi myslivosti formou moderní reformy myslivosti. 
Tento koncepční materiál mj. projednal ZV PSP ČR a akceptuje jej i např., ČMMJ. 
    Zatímco „Myslivecké fórum při MZe“se teprve připravuje k diskusi o tom, - co je to myslivost. Což 
je dost propastný rozdíl. A navíc třeba Agrární komorou po celé ČR rozesílané „VZOROVÉ 
SMLOUVY“ jasně prokazují odbornou úroveň členů Mysliveckého fóra při MZe. 
 
     Účast na jednání VR Myslivecké unie ČR byla dosti poučná, protože ukázala velkou pracovitost, 
vitalitu a přínos této zatracované a zpochybňované platformy pro řešení naléhavých problémů odvětví 
myslivosti. A skutečně historicky přelomové ustavení „Společenství sv. Prokopa“ tento názor jen 
potvrdilo! 



 
 
 
 
 

              
             
     Po skončení první části jednání následovala přestávka pro občerstvení a uvolnění všech 
účastníků i vážených hostů. Při neformální přátelské diskusi však byly stejně probírány 
projednávané záležitosti Myslivecké unie ČR i všemi očekávané ustavení „Společenství sv. 
Prokopa“.   
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   Slavnostní zasedání ve věci ustavení „Společenství svatého Prokopa“ zahájil garant projektu 
pan Václav Novotný (SCIBch). Uvítal zástupce Myslivecké unie ČR i oficiální hosty – 
zejména pana Petra Šibravu, starostu města Sázavy a paní mgr. Slávku Matoušovou 
z Národního památkového ústavu. V krátkosti představil celý projekt ustavení 
„Společenství sv. Prokopa“ i kroky ve věci prohlášení sv. Prokopa za patrona myslivců a 
myslivosti.  
 



 
 
   Vážený pan starosta Petr Šibrava uvítal účastníky tohoto významného jednání ve městě 
Sázavě, představil historii města i současnost a vyjádřil potěšení nad aktivitou Myslivecké 
unie ČR, která může přispět k rozvoji města, přislíbil činnosti Společenství sv. Prokopa 
podporu a popřál všem účastníkům příjemný pobyt. 
   Paní kastelánka mgr. Slávka Matoušová přivítala iniciativu Myslivecké unie ČR, popsala 
život a činy Sv. Prokopa, jež byly zásadním  impulsem pro rozvoj tohoto regionu a vyslovila 
přesvědčení, že toto významné místo, které v minulosti už mnohokrát osvědčilo svou sílu, 
bude dále posilováno a rozvíjeno i  aktivitami nově vznikajícího „Společenství sv. Prokopa“. 
 

 
  
  S obsáhlým zajímavým příspěvkem vystoupil pan doc. Miloslav Vach (SCIBch), který 
fundovaně uvedl srovnání loveckých a mysliveckých patronů, přičemž se zaměřil na osobu a 
odkaz svatého Prokopa, který je významným zemským patronem (Čech, Moravy a Slezska). 
Zdůraznil, že volba sv. Prokopa, jako patrona myslivců a myslivosti je čistě občanskou 
aktivitou lidí, které oslovuje osoba, život a duchovní odkaz tohoto vzácného člověka.  
 



X 
 
    V další části se svým příspěvkem vystoupil pan ing. Libor Řehák (APM ČR), který 
pohovořil na téma „Sv. Prokop patron a symbol moderní myslivosti – mysliveckého 
managementu přírody“. Připomněl tisíciletý odkaz sv. Prokopa, jako neústupného ochránce 
zvěře a moudrého obhospodařovatele přírody – a jeho význam v porovnání s loveckými 
patrony. Opakoval návrh APM ČR, aby se den 25.3. (úmrtí sv. Prokopa) slavil jako den 
myslivců a myslivosti. 
 

X 
 
    Za MSMP vystoupil se zdravicí pan ing. Roman Rybak z Polska (MSMP), který přivítal 
založení „Společenství sv. Prokopa“ a popřál mu mnoho zdaru v jeho činnosti. 



 
 

 
 
    Potom pan Pavel Kříž (APM ČR) představil hlavní zásady fungování Společenství sv. 
Prokopa tak, jak byly po připomínkách zapracovány do návrhu „Statutu Společenství sv. 
Prokopa“ (autor „Statutu“ ing. Řehák APM ČR). 
 
 
 

X 
 
    Všechny příspěvky se těšily velkému zájmu všech přítomných. Po skončení této části 
zasedání požádal řídící jednání pan Václav Novotný (SCIBch) přítomné o přesun do Kapitulní 
síně, kde proběhne slavnostní akt ustavení „Společenství sv. Prokopa“ a noví „nositelé odkazu 
sv. Prokopa“ (jak se nazývají členové společenství) složí slavnostní slib a budou zapsáni do 
„Knihy nositelů odkazu sv. Prokopa“.   



     

 
 

        X 
   
   Starobylá kapitulní síň byla na ustavení „Společenství sv. Prokopa“ a přijímání „nositelů 
odkazu sv. Prokopa“ připravena. Při pohledu na uvedené fotografie snad ani není třeba 
zdůrazňovat, že tyto prostory a místa, v níž kráčela tisíciletá historie našeho státu, dotvářely 
tomuto aktu velmi důstojný rámec. Jen pro zajímavost. Na spodní fotografii (vlevo) je část 
gotické klenby s freskami Klanějících se andělů a (vpravo) je slavná Sázavská Madona 
kárající Ježíška. 



 
 
   Poslední přípravy před slavnostním aktem vrcholí. Ceremoniář „Společenství sv. Prokopa“ 
pan ing. František Frola (MSMP) dle protokolu připravuje slavnostní ceremoniál. V popředí 
sedí členové „Rady správců odkazu sv. Prokopa“ (zleva – ing. Řehák /APM ČR/, p. Novotný 
/SCIBch/, p. Tryta /MSMP/ a p. Masařík /ASZ ČR/)  
 
 
 

 
 
Slavnostní fanfáry zahajují očekávaný obřad. 



 
 
    Ceremoniář ing. Frola předčítá slavnostní slib „nositele odkazu sv. Prokopa“. Symbolické 
bylo i to, že mezi prvními se „nositeli odkazu sv. Prokopa“ stali naši polští kolegové-myslivci 
– členové MSMP. 
 

 
      
A každý z nových „nositelů odkazu sv. Prokopa“ s plnou vážností skládal tento slib: 
- "Slibuji p řed Radou a Kolegiem, že uznávám sv. Prokopa za patrona myslivosti a budu vždy a 
všude ctít a chránit jeho odkaz.“ 
- „Za druhé slibuji, že se budu řídit všemi pravidly „Společenství sv. Prokopa“, budu respektovat 
„Statut“ a všechna rozhodnutí jeho orgánů.“ 
- „Za třetí slibuji, že  budu ze všech sil povznášet a ochraňovat „Společenství sv. Prokopa“ a  
v celém svém životě se budu chovat dle jeho principů a zásad." 
 



 
 
    A podáním ruky členové „Rady“ a „Kolegia správců odkazu sv. Prokopa“ přivítali nového 
„nositele odkazu sv. Prokopa“ do „Společenství sv. Prokopa“. 
 
 
 
 
  

 
 
    Po složení slibu byl každý nový „nositel odkazu sv. Prokopa“ zapsán do „Knihy nositelů 
odkazu sv. Prokopa“. Tím bylo slavnostní přijímání ukončeno.   



 
 
    A pak už slavnostní myslivecké fanfáry udělaly tu správnou mysliveckou tečku za tímto 
významným aktem ustavení „Společenství sv. Prokopa“ a přijímání nových „nositelů odkazu 
sv. Prokopa“. Lze  očekávat, že toto volné společenství myslivců, přátel myslivosti a ochrany 
přírody, pro něž je osoba, život a duchovní odkaz sv. Prokopa inspirací a vzorem, přispěje 
k odborné, morální i etické obrodě naší myslivosti. 
 

 
 
     Po skončení slavnostního aktu se účastníci zasedání vrátili z kapitulní síně do prostor 
refektáře a jednání pokračovalo. Řídící jednání a člen Rady správců odkazu sv. Prokopa pan 
Václav Novotný (SCIBch) seznámil přítomné s organizačními záležitostmi „Společenství sv. 
Prokopa“ a jeho dalšími postupy i odbornými aktivitami.  
                 



 
 
       Ing. Řehák (APM ČR) seznámil přítomné se svými návrhy na medaile (Řád sv. Prokopa 
za zásluhy o rozvoj myslivosti), znak a suché pečeti. Prezentoval ke schválení 
schematický návrh na strukturu znaku „Společenství sv. Prokopa“ (podklad pro grafiky) od 
kterého se budou odvíjet návrhy medaile, odznaku i „Glejty nositele odkazu sv. Prokopa“. 
Přítomní vyslovili souhlas pro grafické zpracování návrhu. Ing. Řehák předložil i obrazová 
ztvárnění legendy setkání sv. Prokopa s knížetem Oldřichem, která budou podkladem 
výtvarného zpracování.     
 

 
 
    Členové „Společenství“ si se zájmem prohlédli obrazové podklady. Zde si prohlíží 
reprodukce obrazů doc. Miloslav Vach (SCIBch) – který jako první přišel s návrhem, aby se 
svatý Prokop stal patronem myslivců; a který většinu reprodukcí obrazů (s tematikou 
legendárního setkání sv. Prokopa a knížetem Oldřichem) sám vyhledal a shromáždil. 
 



            
 
     Na závěr slavnostního zasedání předsedající pan Václav Novotný (SCIBch) zrekapituloval 
celý průběh jednání a shrnul všechny úkoly, které v nejbližších měsících čekají „Společenství 
svatého Prokopa“. Zdůraznil, že je třeba informovat celou mysliveckou veřejnost o vzniku 
tohoto mysliveckého subjektu, který chce svou pozornost zaměřovat především na hledání 
historických kořenů myslivosti, navracet do myslivosti duchovní a lidský rozměr a na základě 
neloveckého odkazu sv. Prokopa ukazovat ochranářsko-pečovatelský rozměr myslivosti. 
   Nakonec se předsedající pan Václav Novotný jménem organizátorů této akce rozloučil se 
všemi přítomnými a popřál „Společenství sv. Prokopa“ do další činnosti hodně zdaru.  
     
 
 
Závěr redakce 
    Je třeba ocenit, že sv. Prokop bude díky aktivitě „Společenství sv. Prokopa“ historicky prvním 
skutečně „domácím“ patronem myslivosti a myslivců na území Čech, Moravy a Slezska. Je však už 
téměř jisté, že odkaz tohoto celoživotně pracovitého, statečného a bohabojného člověka spjatého 
pevným poutem s přírodou osloví i řadu kolegů myslivců ze všech sousedních států.  
    Je pozitivní, že „Společenství svatého Prokopa“ není pouze náboženská či církevní záležitost, 
ale jde o spontánní aktivitu obyčejných občanů bez ohledu na jejich náboženské vyznání, politické 
zaměření či národnost. Proto je tak nesmírně významné a cenné, že v odkazu sv. Prokopa mohou 
nalézt inspiraci i posilu nejen osoby věřící, ale i každý současný člověk; proto si může každý 
člověk v odkazu této mimořádné osobnosti svobodně hledat a nalézat – „co jeho jest“.  
    Takže do „Společenství sv. Prokopa“ mají otevřenou cestu skutečně všichni občané (myslivci, 
přátelé myslivosti a přírody i další příznivci), kteří chtějí podporovat nové moderní směry 
myslivosti, postavené na tisíciletých mysliveckých tradicích (např., moderní „myslivecký 
management přírody“ autora ing. Řeháka). 
     Je jistě velmi dobré, že „Společenství sv. Prokopa“ bude v Sázavském klášteře každoročně 
pořádat ke dni 25.3. „Pouť ku svatému Prokopu“, kde budou slavnostně skládat slib noví 
„nositelé odkazu sv. Prokopa“ a zároveň zde budou udělována zasloužilým myslivcům výroční 
vyznamenání „Řád sv. Prokopa za zásluhy o rozvoj myslivosti“. 
     Máme se tedy na co těšit a již dnes je jisté, že „Společenství svatého Prokopa“ určitě v dobrém 
slova smyslu „rozčeří stojaté vody“ naší myslivosti a osloví řadu tuzemských i zahraničních 
myslivců a přátel myslivosti, kteří by připojením k odkazu sv. Prokopa podpořili rozvoj moderní 
myslivosti. 
   Dle historických pramenů jsou doloženy stovky zázraků, které se staly v Sázavském klášteře 
přičiněním svatého Prokopa (kde je uložen obraz s jeho skutečnou podobou). Tak se jen můžeme 
těšit na to, že sv. Prokop pomůže i reformě naší myslivost, kterou odhodlaně prosazuje Myslivecká 
unie ČR.  
 
 
Zpracoval: 
Bc. Hubert Bouček  


