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I. 2013        

Pokud si přejete dostávat nebo odhlásit  

„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! 
 

 
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové!  
 
     Dovolte, abychom Vás po delší době z redakce M.I.S.u srdečně pozdravili a opět Vám začali 
přinášet řadu objektivních informací z odvětví myslivosti.  
 
Proč ta roční pauza? 
     Nejprve se musíme vyjádřit k roční přestávce, kterou se rozhodla redakce na konci roku 2011 
uskutečnit. Všichni víte, že jsme od roku 2009 přinášeli po síti pro všechny subjekty množství 
informací, analýz či odborných hodnocení. Dlouhodobý mimořádný zájem našich čtenářů je pro nás 
v redakci výzvou i závazkem.  
    Na konci roku 2011 jsme zjistili od Asociace profesionálních myslivců ČR, že se rozhodla 
zareagovat na názory kritiků z řad představitelů některých organizací a státních institucí – a to tím, že 
po celý rok 2012 omezí veškeré své vnější aktivity. A pozornost v této době zaměří na interní činnost 
organizace – především na tvorbu základů koncepce myslivosti v ČR; kdy je odbornou „vlajkovou 
lodí“ této organizace právě moderní reforma odvětví myslivosti. Cílem této neobvyklé akce bylo 
umožnit, aby po celý rok 2012 měly všechny rozhodující subjekty v myslivosti nejen klid na svou 
práci, ale i dostatek prostoru předvést, jak si poradí s celou řadou chronických problémů a nedostatků 
v myslivosti. A potom zanalyzuje vše, co bylo za celý rok v myslivosti vytvořeno ve prospěch odvětví 
myslivosti a všech uživatelů honiteb-myslivců. Přičemž toto hodnocení bude zaměřeno na „hlavní 
hráče“ v myslivosti, tzn., ministerstvo zemědělství, ČMMJ, státní lesnické subjekty, AK ČR, ASZ ČR, 
Myslivecké fórum, Mysliveckou radu ministra aj.; tzn., na ty, kteří nejvíce ovlivňují chod a vývoj 
tohoto odvětví (i když - někdy spíše způsobují jeho nefunkčnost a stagnaci).  
     Redakce M.I.S.u se rozhodla, že se k tomuto nápadu připojí, protože nás zajímalo, jak bude 
fungovat myslivost v ČR, když na rok ze scény úplně zmizí dva největší „narušitelé“ klidu i pohody 
v tomto odvětví.  
     Také jsme se v redakci shodli na tom, že i my budeme po celý rok pečlivě pozorovat veškeré dění v 
odvětví myslivosti v ČR - a to průřezem všech dominantních prvků od myslivců v honitbách až po 
Parlament ČR. A rozhodli jsme se, že v průběhu roku nebudeme nic hodnotit, komentovat, glosovat či 
analyzovat; ani nebudeme navrhovat řešení. A těšili jsme se na to, až budeme moci na M.I.S.u veřejně 
pochválit něco skutečně pozitivního a přínosného, co bylo pro myslivost a myslivce vykonáno. 
 
      Jak rok plynul, tak jsme v roli pozorovatelů (s novým úhlem pohledu a odstupem) začali zjišťovat, 
že v myslivosti vše běží stejně jako vloni, předloni a za těch posledních 20 (resp. 60) let. A že se 
vůbec nic nemění k lepšímu, nemodernizuje se a ani se odvětví nikam dál neposouvá. Většinou 
převládá jen stagnace a vítězí snahy zakonzervovat stávající styl myslivosti – který je vlastně stylem 
celých posledních 20 (resp. 60) let.  
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     A tak jsme měli v redakci čas po celý rok pozorovat a analyzovat skutečný stav myslivosti; a došli 
jsme k závěru, že toto odvětví nestagnuje, ale jeho odborný stav se v posledních 20 letech spíše 
zhoršuje, než aby se zlepšoval a zkvalitňoval.  
     Lze to dokladovat na několika základních prvcích, které odlišují myslivost od lovu a lovectví. 
Třeba dva vynikající základní principy myslivosti, které vznikly v období „socialistické myslivosti“ – 
první - princip tzv., „oblastí chovu“ a druhý - pozitivní systém „kontrol a hodnocení výsledků 
mysliveckého managementu“ (tzv., „chovatelské přehlídky“).  V případě těchto dvou základních 
principů šlo o velmi pozitivní prvky zásadně obohacující odvětví myslivosti a odlišující ho od odvětví 
lovectví.  
    A je zcela nepochopitelné, proč po roce 1989 odvětví myslivosti (MZe, ČMMJ a iniciativní skupina 
poslanců PSP ČR) nechalo prakticky bez odporu tyto dva významné prvky bez náhrady zaniknout. 
Což byla pro myslivost významná ztráta, kterou bude v budoucnu obtížné nahradit. Dalším pozitivním 
prvkem socialistické myslivosti, který byl po roce 1989 zlikvidován, byl propracovaný systém 
myslivecké vědy a výzkumu; postavený na renomovaných a odborně fundovaných mysliveckých 
odbornících (kterým současní docenti a profesoři myslivosti nesahají ani po kotníky – stačí jen 
prostudovat a porovnat jejich práce).  
     Takže je jasné, že se myslivost v ČR nejen nezlepšuje a nevyvíjí, ale celý stav tohoto odvětví se 
stále více zhoršuje a degraduje.   
 
Copak nikdo nevidí stav současné myslivosti? 
    Nabízí se několik podstatných otázek. Proč s tímto stavem nikdo nic nedělá? To opravdu nikdo 
nevidí to zhoršování situace v myslivosti? Je dnes naše myslivost taková, jak je prezentována v 
mysliveckých časopisech; resp., odpovídá mediální prezentace skutečnému stavu tohoto odvětví?  
    A to je dle našeho názoru jedna z příčin, proč nikdo krizi v myslivosti nevidí (nebo nechce vidět) a 
skoro nikdo nechápe, proč by se mělo něco řešit, když je vše tak fajn. A k tomuto stavu velmi výrazně 
přispívají myslivecká tištěná média. (Zatím necháme stranou prezentaci myslivosti v nemysliveckých 
médiích; která je skutečně samostatnou kapitolou).  
    Je nesporné, že se v myslivosti (a v souvislosti s myslivostí) koná velmi mnoho akcí – např., 
výstavy trofejí, semináře, svatohubertské mše, výstavy obrazů, soutěže ve vábení zvěře, soutěže a akce 
trubačů, výstavy a zkoušky psů a přípravy adeptů, které se prolínají s odbornými akcemi (konference, 
kongresy), výstavami, veletrhy či různými prodejními akcemi.  
     A množství těchto akcí je prezentováno i v mysliveckých časopisech. Graficky dokonalá úprava 
svým způsobem ovlivňuje pohled čtenáře nejen na odborné myslivecké akce a mnoho různých 
navazujících a doplňujících aktivit, ale i na celkový stav tohoto odvětví. V porovnání s časopisem 
„Myslivost“ z období poloviny 70. let minulého století je to dnes doslova exploze barev, množství 
různorodých informací, odborně se tvářících článků či nespočet nabídek různého zboží. Takže se stále 
většímu počtu rozumných myslivců zdá, že se nejedná o odborný myslivecký časopis s občasnou 
reklamou, ale spíše jde o reklamní brožuru s informacemi o myslivosti.     
     Pokud se začneme dívat kritičtějšíma očima na to, co vlastně ten barevný a optimisticky působící 
pel-mel (informací, fotografií, článků a reklam) přináší odvětví myslivosti a myslivcům, tak zjistíme, 
že vlastně téměř nic podstatného. A stejně tak to je i v případě přehršle mysliveckých akcí. Zkuste se 
zamyslet nad tím, co tyto (jistě organizačně náročné a poctivě připravované) akce přinášejí vlastnímu 
rozvoji myslivosti, jak účinně řeší závažné problémy v myslivosti, jak podporují nezbytné změny a 
posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví, případně jak reagují na společensko-politický vývoj 
všech oborů lidské činnosti i společnosti.  
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Nevyvážené informování v médiích škodí rozvoji myslivosti 
    Možná dojdete (stejně jako my) k poznání, že i když v mysliveckých médiích je vše na první pohled 
velmi barevné, optimistické, radostné a odborné, tak se jedná jen o jakousi svrchní zářivou slupku, 
kterou záměrně vytváří naše myslivecká média (a tím se snaží přesvědčovat mysliveckou i 
nemysliveckou veřejnost o tom, jak je ta naše myslivost bezvadná a jak to v ní výborně klape).  
     Což není v oblasti propagace žádná novinka, protože v řadě různých nedobře fungujících režimů se 
kritické problémy zakrývají barevnými, optimistickými a radostnými mediálními slupkami; které mají 
pro řadového občana zakrýt skutečný stav a vytvořit pocit idylky, klidu, jistoty a optimizmu.   
    Bohužel, dnes už si nikdo (kromě APM ČR či naší redakce) nechce přiznat, že pod touto barevnou, 
optimistickou a spokojenou slupkou se skrývá odborná zastaralost, překonaný systém fungování, 
špatný systém řízení, dlouhodobé neplnění základních úkolů a celková nemodernost pojetí naší 
myslivosti.  
     Vždyť i ten „starý“ myslivecký časopis z roku 1970 tištěný na obyčejném papíře (ale s články 
skutečných mysliveckých odborníků), je při podrobném prostudování nesrovnatelně myslivecky 
odbornější a pro myslivost přínosnější, než desítky stran současných časopisů tištěných barevně na 
křídovém papíře. A tak je to dnes stejné s celým odvětvím myslivosti.   
 
     Problém tak je v tom, že především novináři (včetně těch mysliveckých) by měli dělat svou práci 
tak odpovědně a nestranně, aby prezentovali skutečné dění a skutečný stav v tomto odvětví; byť by byl 
sebehorší. Měla by to být objektivní prezentace věcí optimistických, příjemných či na růžovo 
nalakovaných (což se děje); stejně jako prezentace věcí pravdivých - i když pesimistických, 
nepříjemných či tvrdě kritických (což se už roky neděje). Proto myslivečtí novináři své novinářské 
poslání dlouhodobě neplní; právě oni zaplňují stránky časopisů sladkou a barevnou polevou o 
dokonalé myslivosti; oni protežují vybrané odborníky, oni se cíleně vyhýbají upozorňování na 
dlouhodobou krizi myslivosti a řadu vážných nedostatků tohoto odvětví a už vůbec neukazují na 
možnosti, jak toto vše řešit.   
     I proto se velká část myslivecké veřejnosti stále diví, proč pořád někdo kritizuje a tím rozvrací naší 
myslivost, když ona tak dobře funguje. A většina rozhodujících činitelů v myslivosti se dnes tváří 
moudře a státnicky a snaží se všechny přesvědčit o tom, že jejich snahy (o zakonzervování současného 
stavu odvětví) – jsou tou nejlepší a jedině možnou cestou. Faktem je však jen to, že se pro tyto 
představitele jedná o cestu nejpohodlnější, zatímco pro myslivost jde o cestu nejnebezpečnější.     
  
A změny k lepšímu? 
Kde je hledat a nekrást, když skoro žádné nejsou.  
Vezměme si pro příklad společenstevní honitby - sice se sem-tam vyměnil uživatel, případně jeden 
honební starosta za druhého či se upravila výše nájemného - ale  na celé myslivecké dění a styl 
myslivosti to nemělo žádný vliv, natož aby se tím něco zlepšilo.  
     V honitbách se rok za rokem stále suší seno a shání jadrná a dužnatá krmiva; v řadě případů se 
dokonce obdělávají políčka pro zvěř. Stále se stavějí myslivecká zařízení a v nich se přikrmuje. A stále 
se loví a loví spárkatá zvěř. A většina myslivců by přísahala na to, kolik práce v té myslivecké činnosti 
udělají. Už si však za ta léta ani neuvědomují, že drtivá většina těchto mysliveckých činností je 
zaměřena především na druhy zvěře, které jsou předmětem lovu; přičemž ostatní druhy zvěře jsou 
stále více mimo hlavní myslivecké dění. Nebo snad někdo v posledních letech viděl na obrovských 
plochách zasněžených oranic zaječí krmelečky či koroptví boudy a rohatiny?    
    A co odklon myslivců z polních a hlavně smíšených honiteb od tradičního managementu drobné 
zvěře, který byl celá století skutečnou vizitkou české a moravské myslivosti. A není v posledních 

desetiletích hlavní mysliveckou činností stále více jen lov spárkaté zvěře – zejména prasete divokého? 
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     Samozřejmě, že u honiteb v ČR existují i výjimky, které se systematicky věnují managementu 
drobné srstnaté i pernaté zvěře (a třeba už skoro odepsané koroptvi polní); jsou uživatelé honiteb 
přikrmující dravce či vyvěšující budky pro sovy a zpěvné ptactvo; dokonce se vyskytnou i uživatelé 
honiteb realizující systematické úpravy krajiny. Ale už desetitisíce myslivců ukončily členství 
v organizaci, která (jak tvrdí) jim nic nepřinášela a nijak jim nepomáhala; stejně jako přestali odebírat 
a číst myslivecké časopisy, v nichž (jak tvrdí) už nenacházeli nic přínosného. Což všechno dohromady 
dává určitou naději, že jsou ještě myslivci, kteří chtějí rozvíjet a kultivovat naši myslivost; že jsou 
ještě myslivci, kterým vadí současná krize myslivosti, a kteří chtějí toto odvětví reformovat.  
 
Poznámka: Souborná analýza dění v odvětví myslivosti v ČR za rok 2012 bude uvedena v některém 
z příštích M.I.S.ů. 
 
Shrnutí výsledků 
    Už teď můžeme konstatovat, že celý rok 2012 byl velice zajímavým a poučným obdobím a vše 
v něm dopadlo vlastně tak, jak jsme na konci roku 2011 předpokládali.  
     A tak - i když měly všechny dominantní subjekty roční „klid na práci“, žádné významné pozitivní 
změny se v odvětví myslivosti nekonaly. Nikdo si ani nevzpomněl na žalostný stav odvětví myslivosti 
a nutnost reformovat toto stále více zaostalé odvětví. Nikdo systematicky a na žádoucí odborné úrovni 
neřešil blížící se konec nájemních smluv na pronájmy honiteb (kdy „školení“ AK ČR a MZe rozhodně 
nelze považovat za školení odborná). Nikdo systematicky a odborně neřešil dlouhodobé problémy 
v odvětví myslivosti; do toho nepočítáme „tradiční odborné myslivecké akce“, kde se sejdou myslivci 
s „předními odborníky“ a bez valného efektu probírají některé (stokrát probrané) problematiky; třeba o 
chovu a lovu druhu Sus scrofa. 
 
     Zajímavé bylo sledovat i naše myslivecká media. Jak jsme již uvedli, jejich „objektivní a 
nezávislý“ novinářský přístup se ani v roce 2012 v ničem nezměnil (tato oblast myslivosti je téma na 
jedno celé číslo M.I.S.u.). Naše média jsou stále jako ta „Haškova - strana mírného pokroku v mezích 
zákona“, kde kromě ojedinělých kritických zmínek se informuje jen o přísně vybraných akcích, 
aktivitách, názorech a osobách. A stále přetrvává letitý bojkot a diskriminace ostatních akcí, aktivit, 
názorů a osob; zejména v oblasti kritiky současného stavu odvětví či na úseku nutnosti reformy 
myslivosti.  
     Nemůžeme podceňovat naše myslivecké média, že by za celé ty dlouhé roky nezaregistrovala boj 
mysliveckých reformátorů s konzervativci; samozřejmě, že zaregistrovala, ale o této oblasti se prostě 
neinformuje – někteří lidé a subjekty jsou prostě tabu; prý, aby se nevnášel neklid do řad myslivecké 
veřejnosti. (Ale příčiny tohoto „novinářského“ přístupu mohou být mnohdy zcela prozaické; třeba 
přátelské vazby spolužáků ze studií a jejich podpora aj.). Jistě každý četl množství 
několikastránkových rozhovorů s mysliveckými funkcionáři ČMMJ, s pracovníky MZe či s dalšími 
loajálními odborníky v našich mysliveckých časopisech; ale jen obtížně by se hledal rozhovor 
s odborníky z reformních kruhů, kteří sice mají na současný stav myslivosti velmi kritické názory, ale 
na druhé straně jako jediní navrhují racionální řešení. Naše renomované časopisy prostě o některá 
dění, názory, organizace a odborníky nemají pražádný zájem; pro ně jsou lepší a bezpečnější 4 stránky 
reklamy než 4 strany kritických názorů na špatný stav naší myslivosti.     
     Jen na okraj - v poslední době nás zaujalo, s jakou vervou a nadšením jeden z časopisů (dokonce 
prostřednictvím samotného šéfredaktora) informoval o posledním „produktu“ Myslivecké rady MZe. 
Je škoda, že s podobným nadšením nebyly vedením této redakce prezentovány informace třeba o 
odborném obsahu „Deklarace o myslivosti v ČR“, o celostátní petiční akci na její podporu či o jejím 
projednávání a kladném přijetí v PS Parlamentu ČR. A ruku na srdce – každý (kdo se jen trochu 
orientuje v problematice myslivosti) musí poznat, že odborná a koncepční úroveň „Deklarace“ se s 
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posledním prostinkým materiálem Myslivecké rady vůbec nedá srovnávat. Je však otázka, zda je tento 
odborný rozdíl každý doktor myslivosti schopen rozpoznat.  
 
     Takže shrnuto a podtrženo. I když měly hlavní myslivecké subjekty v roce 2012 dostatečně dlouhý 
„klid na práci“, nic podstatného se v myslivosti nezměnilo, nic zásadního se neudálo a žádné 
chronické problémy se nevyřešily. Tedy - abychom nekřivdili, že se vůbec nic neudálo – celou redakci 
zaujala publikace s mysliveckou tematikou od Jaroslava Palase „Myslivecká kuchařka“ (což je pevná 
náplast na ústa všech křiklounů a nactiutrhačů, kteří si dovolovali tvrdit, že tento člověk v životě nic 
odborného z myslivosti nenapsal). 
 
 
Vážené kolegyně a kolegové,  
naše redakce byla po celý rok 2012 zaplavována e-maily znepokojených čtenářů, kteří se dotazovali na 
příčiny klidu na M.I.S.u.; řada z nich prezentovala teorie o likvidaci redakce M.I.S.u konzervativci a 
kritiky našich reformních snah. Skutečně nás moc mrzí, že jsme museli zachovat „rádiový klid“ a 
nemohli jsme na tyto e-maily Vás čtenářů M.I.S.u reagovat. Ale buďte ujištěni, že Vám to v tomto 
roce bohatě vynahradíme.  
      Ale na druhé straně jsme se v redakci shodli na tom, že ta roční pauza přispěla k potvrzení řady 
skutečností; např., že žádný subjekt z odvětví myslivosti (s výjimkou APM ČR a Myslivecké unie ČR) 
vlastně nepotřebuje žádný „klid“ k práci na změnách ohrožené myslivosti v ČR a její reformě! On 
totiž vlastně není dominantními subjekty v myslivosti požadován „klid na práci“, ale pouze „klid“; 
protože žádnou „práci“ ve prospěch reformy myslivosti a myslivců nechtějí realizovat. Většina 
úředníků myslivosti a mysliveckých funkcionářů chce mít pokoj od jakýchkoliv změn či reforem; 
protože jim zřejmě stačí, jak stávající myslivost vypadá a funguje (a řada z nich si pak může realizovat 
to, k čemu je srdce táhne – především k lovu zvěře).     
 
A teď už k vlastnímu obsahu! Co Vám toto číslo M.I.S.u přináší? 
  

Nejprve malé aktuální zamyšlení nad tím, co se vlastně v posledních měsících děje 
v odvětví myslivosti; proč se to děje a kdo za tím vším vlastně stojí.  
 
Vycházíme z akcí a aktivit, které se udály počátkem tohoto roku. 
 
Ministerský seminář o změnách myslivecké legislativy (pouze pro předem pozvané)     
      Získali jsme informaci, že se 21. ledna 2013 uskutečnil seminář na téma „Příprava změn 
myslivecké legislativy“; který proběhl pod záštitou náměstka ministra zemědělství ing. R. Brauma a 
MVDr. M. Vodňanského, Ph.D.  
    Zajímavá (a v posledních letech běžná) je jedna věc – uvádělo se, že se tohoto jednání zúčastnili i 
členové Myslivecké rady a zástupci všech organizací, které souvisí s myslivostí a zemědělstvím. Což 
je vědomá lež, protože třeba z mysliveckých organizací se jednání zúčastnila pouze ČMMJ. MZe se 
opět neobtěžovalo pozvat třeba organizace spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR, které jako 
jediné dlouhodobě pracují na koncepci myslivosti v ČR i na nové myslivecké legislativě (a jsou v této 
oblasti nejdál ze všech). 
     Dle prezentovaných informací bylo hlavním tématem semináře seznámení účastníků se „7 
příčinami stavu myslivosti v České republice“, což je pravděpodobně produkt nové Myslivecké 
rady pana ministra ing. Bendla. V redakci jsme se s údivem pozastavili už nad samotným názvem 
tohoto projednávaného materiálu; nemluvě o tom, co může tento materiál přinést do oblasti skutečně 
odborných „změn myslivecké legislativy“.  



 6

Poznámka. Čtenáři M.I.S.u se  mohou těšit na seznámení s tímto materiálem, protože se už pracuje na 
jeho odborné analýze; a tento rozbor budeme prezentovat.  
 
     Tohoto jednání se pochopitelně zúčastnili i zástupci vedení ČMMJ, kteří v souvislosti s touto akcí 
oficiálně uvedli, že dle jejich názoru bylo hlavním důvodem setkání získat od pozvaných zástupců 
jednotlivých organizací podporu k otevření zákona o myslivosti. Takže MZe zřejmě zve na podobná 
jednání pouze vybrané subjekty, které mají ty správné názory na časté neodbornosti připravované 
tímto orgánem. 
     Redakci dosti udivilo i další stanovisko vedení ČMMJ, v němž uvádí, že: „s většinou názorů 
obsažených v předloženém dokumentu „7 příčin stavu myslivosti v ČR“ lze souhlasit a hlavně, že 
většinu opatření ke zlepšení stavu myslivosti lze realizovat důkladným využíváním současného 
zákona, popř. je řešit přijetím novely jeho prováděcích předpisů, podle názoru řady přítomných není 
potřeba otevírat zákon o myslivosti, který zbytečně rozpoutá vášně. Pokud by byly novelizovány 
především prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti, došlo by k rychlému zavedení požadovaných 
opatření do praxe“. 
    Dále bylo vedením ČMMJ uvedeno, že: „otevření zákona o myslivosti vyžadovali především Ing. 
Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a čestný předseda této organizace Ing. 
Stanislav Němec, Mgr.Věra Petrová, Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR a pan Hauser ze 
stejné organizace.“ 
 
Názor redakce na tuto akci? 
     Především je třeba předeslat toto – není pochyb o tom, že se nejednalo o nějaký klasický odborný 
seminář, ale šlo o cíleně připravovanou akci na podporu záměrů MZe na novelizaci zákona o 
myslivosti. To dokazuje fakt, že na seminář byly pozvány především subjekty podporující tyto snahy o 
novelizaci zákona; a pozvánku nedostali tradiční bojovníci proti podobným nesmyslům (především 
APM ČR). Takže MZe pozvalo především „své lidi“ z ASZ ČR (či osoby s nimi spolupracující) a své 
spřízněné experty na myslivost (typu paní mgr. Petrové či zástupců jakýchsi Sdružení vlastníků 
honebních pozemků). Logická byla i účast většiny členů nově jmenované Myslivecké rady (protože 
především proto byla takto sestavena).  
     Je celkem úsměvné, jak dnes někteří lidé z vedení ČMMJ (ing. Kostečka) nadávají na nesmyslné 
návrhy ASZ ČR a kňourají, že byli na jednání převálcováni; a pak zoufale vyzývají své členy a 
myslivce k návštěvám poslanců s cílem zlikvidovat závěry těchto jednání. Ale nesmí se zapomenout, 
že to byli právě někteří lidé z vedení ČMMJ, kteří se roky úspěšně snažili vyhazovat z Myslivecké 
rady MZe zástupce ostatních mysliveckých subjektů a žárlivě střežili své dominantní postavení. A 
nechali vyhazovat i ty (resp., především ty), kteří v tomto poradním orgánu prokazovali svou vysokou 
odbornost i tvrdou bojovnost při hájení zájmů myslivosti a myslivců (třeba zástupce APM ČR ing. 
Řehák). A tak se dnes nelze divit tomu, že osamocený zástupce ČMMJ na těchto jednáních nic 
neprosadí a zástupci ostatních nemysliveckých subjektů ho snadno překřičí, přetlačí a prosadí si své 
neodborné návrhy.    
     Vždyť už od roku 2003 není tajemstvím, že někteří zástupci vedení ČMMJ na podobných 
jednáních už zpravidla nic moc nezachrání ani nevybojují; což je dáno nejen jejich odborností, ale i 
tím, že nevytvářejí rozhodný tlak na neschopné úředníky MZe, ale spíše se s nimi důvěrně kamarádí. 
Takže se podobným „odborným“ výsledkům a závěrům z takto organizovaných „seancí“ nelze vůbec 
divit.  
 
    Problém je především v tom, že vlastní obsah jednání tohoto semináře (jednotlivé příspěvky) 
rozhodně nenaplnil jeho zadání v názvu „Příprava změn myslivecké legislativy“. Ono je dost těžko 
možné, dospět k rozumným závěrům a výsledkům při jednání o problematice myslivecké legislativy, 
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když na podobném specifickém semináři nesedí skoro nikdo, kdo této složité problematice skutečně 
dobře rozumí a hlavně s ní má praktické zkušenosti (nemluvě o tom, že toto strategické jednání je 
konáno „v gesci“ a pod vedením MVDr. Vodňanského; kdy jsme v odborné literatuře nenalezli 
adekvátní doklady o jeho odborné fundovanosti v tomto náročném oboru).  
     Je už skoro až směšné, jak se v posledních letech postupuje při „ řešení“ problémů v myslivosti (o 
většině věcí jsme Vás už na M.I.S.u informovali).  
    V roce 2009 svolala Myslivecká unie ČR (UMO ČR) jednání v rámci kulatého stolu o tvorbě 
„Koncepce rozvoje myslivosti v ČR“ a následně zanalyzovala situaci v celém odvětví. APM ČR pak 
navrhla rámec koncepce řešení problémů a rozvoje odvětví myslivosti v ČR. Všechny tyto analýzy a 
návrhy řešení pak byly zakotveny v „Deklaraci o myslivosti v ČR“ (autor ing. Ř. z APM ČR). 
Následně lidé z vedení ČMMJ prohlásili, že s odborným obsahem tohoto odborného materiálu nemůže 
žádný myslivec v ČR nesouhlasit; tuto deklaraci s kladným hodnocením projednala i PS Parlamentu 
ČR.  
     Ale úředníci MZe ČR tento předložený materiál (první koncepční materiál po roce 1989) vůbec 
neberou v úvahu; proč - to nikdo neví! 
    Nevidící a neslyšící úředníci MZe si v roce 2011 na MZe založili s loajálními organizacemi 
(ČMMJ, AK ČR, ŘsH) „Myslivecké fórum při MZe ČR“. I když se na prvním zasedání tohoto fóra 
dohodli, že nejprve budou řešit – „co vlastně je ta myslivost“, od té doby se už nesešli (a tak ani tento 
„problém“ nevyřešili). 
    Pak byla na MZe v roce 2012/13 nově jmenována Myslivecká rada a ta se pustila do vypracování 
materiálu „7 příčin stavu myslivosti“; který se snaží dosti amatérsky řešit něco, co už je několik let 
komplexně a profesionálně vyřešeno v „Deklaraci o myslivosti v ČR“. A tak úředníci na MZe zase 
začínají vše tvořit od úplného počátku; a zase bez ohledu na to, že už několik let existuje jasný a 
odborný koncepční materiál.  
    Dle názoru redakce je jasné, že stále stejní úředníci na MZe těmito svými kroky už 13 let zcela 
záměrně bojkotují skutečnou realizaci jakýchkoliv pozitivních změn v myslivosti. A nikdo odpovědný 
to nevidí; resp., vidí, ale neřeší! Otázka je – proč? 
 
    V souladu s názory APM ČR tvrdíme, že podobné cíleně režírované akce (více méně neodborné a 
zcela zbytečné) v myslivosti nic nevyřeší a tomuto odvětví nic pozitivního nepřinesou; jen se někde 
udělá čárka, že se zase pro naši myslivost něco udělalo a vše se vrátí do starých kolejí. Vždyť dnes už 
musí být každému nad slunce jasné, že dlouhodobě zastaralé, nedostatečně odborné a nemocné odvětví 
myslivosti nemohou vyléčit podobné srazy, kde mají převahu snaživí amatéři, ale pouze rychlá a 
radikální reforma vytvořená skutečnými odborníky.  
 
    Jen na okraj; - skutečně je už alarmující, když jeden z nejvyšších představitelů ČMMJ zcela vážně 
uvádí, že všechny problémy stávajícího kriticky ohroženého odvětví myslivosti vyřeší to, když se bude 
využívat současný zákon a novelizují se prováděcí předpisy. Asi vůbec nechápe, že hájením 
současného zákona nahrává kritikům myslivosti a prosazovatelům novelizace zákona o myslivosti 
(ing. Němec, Petrová a další).  
     Vždyť dnes už je snad každému jasné, že stávající zákon o myslivosti není dobrý už jen proto, že 
svými kořeny a pojetím se stále jedná o starý zákon č. 23/1962; tzn., ideově i odborně je to 
postsocialistická právní norma konzervující zastaralé pojetí myslivosti.  
    Je proto třeba (v souladu s názory a návrhy APM ČR) znovu upozornit na to, že stávající problémy 
v myslivosti lze sice zatím uspokojivě řešit na základě stávajícího zákona, ale je zcela nezbytné 
zahájit práce na nové a moderně koncipované „Koncepci rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ – a 
na základě této koncepce pak urychleně vytvořit a přijmout novou moderní mysliveckou 
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legislativu. Žádná jiná alternativní cesta prostřednictvím „novelizovaných vyhlášek“ prostě 
neexistuje!   
 
    Tím se dostáváme k dalšímu dění v myslivosti, které následovalo po tomto odborném semináři. 
Zástupci ASZ ČR (ing. Stehlík a ing. Němec) navštívili pana předsedu vlády ČR a projednali s ním 
svůj neodborný a nebezpečný návrh na novelizaci zákona o myslivosti. Dle našich informací výrazněji 
reagovaly jen dva subjekty – ČMMJ a také APM ČR.  
     ČMMJ prostřednictvím jednatele ing. Kostečky vyzvala své členy i další myslivce k návštěvám 
poslanců, jimž měla být prezentována nesouhlasná stanoviska k tomuto návrhu novely zákona; 
     APM ČR nejen, že prostřednictvím staronového prezidenta ing. Řeháka zaslala otevřený dopis 
předsedovi vlády ČR jak s vysvětlujícím nesouhlasným stanoviskem, tak s návrhem na řešení krize v 
myslivosti; ale ještě zaslala dopis s návrhem na řešení současného stavu myslivosti všem poslancům a 
senátorům PSP ČR a  subjektům zainteresovaným v myslivosti.          
 
Pro Vaši informaci Vám v příloze zasíláme - jak dopis ing. Kostečky s výzvou vedení ČMMJ tak 
i oba dopisy APM ČR:  
1) Otevřený dopis předsedovi vlády ČR s odborným vysvětlením negativního přístupu APM 

ČR proti návrhům na novelizaci zákona o myslivosti. 
2) Dopis poslancům, senátorům a subjektům zainteresovaným v myslivosti s žádostí o podporu 

návrhu APM ČR na systematické řešení krize v odvětví myslivosti.   
 
 

Řada našich M.I.S.áků se dotazuje na to - co se to vlastně v myslivosti děje; proč zde došlo k tak 
výraznému přeskupení sil; jak je možné, že do myslivosti začínají mluvit lidé, kteří tomuto odvětví 
nerozumí? A další podobné dotazy.  

 
    Celé zamyšlení uvedeme slovy postavy podomka Handriána (z filmu „Hostinec u Kamenného 
stolu“), který s oblibou říkal – „Jóóó, ta věc má pozadí“! A tak se i my podíváme na část „pozadí“ 
současné situace v naší myslivosti.    
 
Hlavní hráči na současné scéně i v pozadí 
 
„Myslivecké fórum při MZe“   
    Platforma vzniklá v roce 2011 a složená z významných a názorově spřízněných subjektů – ČMMJ, 
MZe, AK ČR a ŘsH. Po úvodní mohutné propagaci a oslavách vzniku tohoto uskupení (dle 
dostupných informací) proběhlo zřejmě jen jedno zasedání v roce 2011.  
 
ČMMJ 
     V první řadě přístup vedení ČMMJ dosti ostře kontrastuje s přístupem APM ČR ve věci nesouhlasu 
s navrhovanou novelizací zákona o myslivosti. APM ČR ihned otevřeným dopisem kontaktovala 
přímo předsedu vlády ČR a pádnými argumenty mu vysvětlovala nesmyslnost navrhované novelizace 
zákona. Zatím co vedení ČMMJ prostřednictvím jednatele vyzývá členy ČMMJ a všechny myslivce, 
aby obcházeli poslance a vysvětlovali jim nesmyslnost navrhované novely z dílny ASZ ČR.  
 
Jen pro informaci: 
Výzva ČMMJ 

Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, vážení myslivci! 
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Pokud vám není lhostejný osud české myslivosti a nechcete vykonávat právo myslivosti v honitbách o 

výměře 100 ha či dokonce menších, je nejvyšší čas, abyste navštívili a jednali s poslanci ve vašich regionech, a 

to napříč politickým spektrem a přesvědčili je o nesmyslnosti takovéto novely! 

Nyní záleží na nás všech, abychom své zákonodárce přesvědčili o nepodloženosti a nesmyslnosti myšlenky 

měnit zákon o myslivosti způsobem, který by přírodu a českou myslivost významně poškodil. 

 
   Je jasné, že vysvětlovat poslancům (zřejmě PSP ČR) nesmyslnost navrhované novely tímto 
způsobem je další nesystémový a do jisté míry alibistický krok. Každý se musí logicky zeptat, zdali 
oslovení členové ČMMJ-myslivci dostali od vedení k dispozici celé znění návrhu novely z dílny ASZ 
ČR či alespoň znají všechny body návrhu tak, aby mohli poslancům fundovaně vysvětlovat jeho 
nesmyslnost. Bylo by totiž tristní, aby myslivci přišli za poslancem a řekli, že jim jejich jednatel 
napsal, že se chystají honitby o velikosti 100 ha a menší a oni jdou za ním, protože je to špatně; ale 
jich se poslanec nesmí zeptat, co dalšího se jim v návrhu ASZ ČR nelíbí, protože to nevědí.  
     Je to ten tradiční styl, kdy vedení ČMMJ nepovažuje za potřebné plnohodnotně informovat své 
členy, aby mohli sami posoudit celý návrh a případně ho odsoudit. Opět se zašle jen výzva se 
stručným návodem, jak má člen postupovat (ve stylu „anticharty“) tzn., - sice jsem návrh ASZ ČR 
nikdy neviděl a nečetl, ale rozhodně s ním nesouhlasím; protože mi to napsal náš jednatel.  
   Další důkaz o tom, že vedení ČMMJ někdy své členy potřebuje a někdy zase nepotřebuje. Máme 
v paměti, že v případě kontroverzní „Charty o lovu a biodiverzitě“ vyslovil za celou ČMMJ souhlas 
její zaměstnanec ing. Kostečka a ani se neptal na názor „Myslivecké rady“ o řadových členech ani 
nemluvě. I v případě tvorby „nového“ zákona o myslivosti v roce 2000 se vedení ČMMJ neptalo na 
názory ani OMSů ani řadových členů – i když se jednalo o jejich bytostné zájmy na řadu let.  
    A teď najednou mají řadoví členové na pokyn vedení „obrážet“ poslance v regionech a vysvětlovat 
jim „nesmyslnost návrhu novely zákona z dílny ASZ ČR ve věci 100 ha výměr honiteb“. A přitom 
jindy si vedení ČMMJ nemůže vynachválit vynikající kontakty i nadstandardní spolupráci s poslanci 
PSP ČR; jejichž prostřednictvím mohou řadu věcí ovlivňovat.   
     Všichni si dobře pamatujeme volbu současného předsedy ČMMJ, kdy se jeho nominace do 
nejvyšší funkce vysvětlovala tím, že nový předseda jako politik (poslanec či ministr dříve ČSSD – 
dnes přeběhlý k SPO-Zemanovcům) má široké kontakty na poslance či senátory, kdy bude schopen 
prosazovat pro myslivosti i ČMMJ obrovské množství pozitivních věcí (a to i přesto, že se jednalo o 
bezprecedentní politizaci nevládní neziskové organizace).  
     A současná realita? Každý OMS, uživatel honitby či řadový člen-myslivec si může sám odpovědět 
na to, co pozitivního se za celých dlouhých deset let podařilo současnému vedení ČMMJ pro 
myslivost a myslivce prosadit (vyčnívá snad jen apartní svetr s jelenem darovaný jménem členů 
ČMMJ prezidentovi republiky; i když v informacích o jednání MR ČMMJ žádné takové rozhodnutí 
vedení nebylo nalezeno).  
    Proto řada členů ČMMJ-myslivců vůbec nechápe, proč je jejich vedení posílá obcházet poslance a 
senátory, když je pan předseda senátorem a pan první místopředseda poslancem a místopředsedou ZV 
PSP ČR; a toto vedení ČMMJ prakticky denně sedí „v jedné lavici“ s kolegy poslanci a senátory, které 
mají myslivci obíhat.   
 
     Čtenáři M.I.S.ů velice dobře vědí, jak vedení ČMMJ dlouhodobě bojuje proti jakýmkoliv návrhům 
na reformu a modernizaci zastaralé myslivosti v ČR. Sám jednatel ing. Kostečka v Uhlířských 
Janovicích v roce 2010 veřejně deklaroval, že hlavním cílem vedení ČMMJ je, aby 75% stávajících 
uživatelů honiteb užívalo své honitby i po roce 2013; což je v rozporu se zájmy zejména vlastníků a 
uživatelů zemědělských honebních pozemků – a ke škodě vyváženého rozvoje myslivosti v ČR.  
     Pak se dnes nemůže vedení ČMMJ divit, že sedláci a vlastníci honebních pozemků ze zoufalství 
vymýšlejí podobné nesmysly, jako je zmíněná novelizace zákona o myslivosti. A proto vyvstává 
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otázka, kdo více poškozuje „přírodu a českou myslivost“(jak uvádí ing.Kostečka) – zda sedláci a 
vlastníci svými zoufalými návrhy na jakési novelizace zákona či vedení ČMMJ (v úzké součinnosti 
s lidmi z MZe) svou nezastřenou snahou zakonzervovat současný tristní stav odvětví myslivosti 
(postavený na základech socialistické legislativy z roku 1962) a tím udržet co nejdéle své významné a 
vlivné postavení.  
 
    Velice „chytře“ postupovalo vedení ČMMJ ve vztahu k Agrární komoře ČR v posledních 2 letech. 
Naše redakce už informovala o tom, jak vedení ČMMJ vyškráblo AK ČR z Myslivecké unie ČR se 
sliby, že spolupráce s ČMMJ bude pro zemědělské subjekty daleko výhodnější. Už dnes je možno 
konstatovat, že vedení ČMMJ dosáhlo svého cíle, takže se v roce 2013 nekonal žádný masivní nástup 
zemědělských subjektů do HS a honiteb.   
    Takže u ČMMJ (i dnes velmi důležité figury na šachovnici současné myslivosti) je vše bez 
zásadních změn. Už od roku 1989 vše v ČMMJ a v myslivosti stojí a padá především s činností a 
aktivitami OMSů v okresech a členů ČMMJ v honitbách – kde myslivost stále ještě funguje především 
díky nim. (Což už ale nemusí dlouho trvat, protože vedení v Praze má neodolatelnou touhu celou 
ČMMJ překopat k obrazu svému; či ke svým potřebám?)  
     Při podrobném prostudování zápisů z jednání Myslivecké rady ČMMJ je zřejmé, že se tato 
organizace věnuje více řešení svých interních záležitostí, než řešení problémů odvětví myslivosti. A 
pokud se objeví nějaký akutní problém (zapříčiněný i pasivitou vedení), připraví se „hurá protiakce“ či 
se rozešlou výzvy. No, a pokud se nic neděje, pak se pro změny v myslivosti nic systematického 
nedělá.  
    Ale to by se mělo dle názoru naší redakce zásadně změnit. Vždyť i v  ČMMJ je řada skutečných 
odborníků, kteří by se možná rádi věnovali tvorbě nové koncepce myslivosti v ČR a následně 
reformně odvětví (čemuž se současné vedení ČMMJ nepochopitelně zuby-nehty brání).   
 
Agrární komora ČR 
    Začala se profilovat v myslivosti po roce 2009, když na popud APM ČR a UMO ČR začala 
spolupracovat v rámci Myslivecké unie ČR. Zde si AK ČR načerpala řadu podnětů, odborných 
materiálů a informací; ale potom AK ČR spolupráci v rámci Myslivecké unie ČR na mohutný nátlak 
ukončila a začala „spolupracovat“ s ČMMJ a Mysliveckým fórem při MZe ČR.  
     Potom AK ČR začala (prostřednictvím své myslivecké komise) zveřejňovat odborné názory a 
myslivecké aktivity, které si zástupce AK ČR (ing. Záhorka) vychytrale odnesl z jednání Myslivecké 
unie ČR; ale vše bez zřetelných výsledků v myslivecké praxi. AK ČR (prostřednictvím zástupce ing. 
Záhorky) nesouhlasila v rámci Myslivecké unie ČR s přijatou „Deklarací o myslivosti v ČR“ (která 
byla pozitivně přijata i v PSP ČR) s tím, že si AK ČR vypracuje svůj lepší koncepční materiál o vývoji 
myslivosti v ČR. Zatím jsme však v této věci nezaznamenali nějaký konkrétní výsledek. 
    Myslivecká veřejnost jistě zaznamenala (halasně prezentované) školení o myslivosti na němž se 
podílela AK ČR spolu s MZe ČR. Zástupci redakce M.I.S.u se těchto školení pro získání objektivního 
pohledu zúčastnili a jejich podrobné záznamy jasně hovoří o tristní odborné úrovni těchto akcí. 
Celkové vyznění těchto akcí bylo – aby se všichni (vlastníci, zemědělci, držitelé honiteb, uživatelé 
honiteb-myslivci) nějak domluvili a postupovali v myslivosti společně; což jednoznačně nahrálo 
současným uživatelům společenstevních honiteb (především mysliveckých sdružení). O odborné 
úrovni těchto akcí svědčí i vystoupení mysliveckého garanta AK ČR ing. Záhorky a jeho odborná 
zamyšlení o „predátorech bobrech“ aj.  
    Velkým odborným úletem mysliveckých „specialistů“ AK ČR bylo vypracování „vzorové“ nájemní 
smlouvy na pronájem honitby, kterou měly užívat zemědělské subjekty; tristní úroveň této smlouvy 
byla tak fascinující, že byla dokonce vyhlášena soutěž, kdo najde v tomto textu nejvíc chyb a 
odborných nedostatků.   
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    A tak se v posledním období z myslivosti „stopa AK ČR“ vytrácí a AK ČR se na současném vývoji 
odvětví nijak výrazně nepodílí. Což je docela velká škoda, protože tak mocná odborná organizace by 
mohla svým zemědělským subjektům v myslivosti (a celé myslivosti) velmi výrazně pomáhat.  Ale to 
by musela mít AK ČR ve svých řadách skutečné odborníky na myslivost, nebo by měla mít snahu 
s nimi alespoň spolupracovat. 
   
Řád svatého Huberta 
    ŘsH ukončil spolupráci v rámci Myslivecké unie ČR a zahájil aktivní spolupráci s MZe a ČMMJ 
v rámci Mysliveckého fóra při MZe ČR. Vzhledem k tomu, že toto uskupení mělo jen jedno zasedání 
bez jakéhokoliv výstupu nelze hovořit o nějaké odborné profilaci v mysliveckém dění. 
    Navíc nejvyšší představitelé ŘsH už veřejně deklarovali (ke všeobecnému překvapení), že tato 
organizace není organizací mysliveckou. Faktem je, že v současné Myslivecké radě nemá ŘsH svého 
zástupce. Redakce nemá k dispozici žádné odborné materiály ŘsH, které by jasně specifikovaly 
odborná stanoviska této organizace k dění v myslivosti.  
     A pozor! Z MZe jsme získali zatím neověřenou informaci, že představitel ŘsH na MZe prohlásil, 
že ŘsH podporuje návrhy ASZ ČR na novelizaci zákona o myslivosti. Redakce M.I.S.u s celkem 
dobrou znalostí poměrů v ŘsH rozhodně nevěří, že by kolegové odborníci z této organizace souhlasili 
třeba se snížením minimální výměry honitby na 100 ha.  
    A opět je třeba zdůraznit, že i v ŘsH je řada kolegů velice odborně fundovaných, kteří by se mohli 
aktivně podílet na práci na koncepci myslivosti i na procesu reformy tohoto odvětví.  
    Ještě prošetříme, jak je to s tím souhlasem vedení ŘsH s navrhovanou novelizací zákona.   
      
Asociace soukromého zemědělství ČR 
     Dalším hráčem, který začal v poslední době výrazně zasahovat do odvětví myslivosti, je Asociace 
soukromého zemědělství ČR; a není pochyb o tom, že zasahuje velmi sebevědomě. Toto sebevědomí 
dle našeho názoru není dáno odbornou fundovaností představitelů, ale především tím, že dnes prostě 
využívají své významné a vlivné postavení na MZe.  
     A tak i vedení ASZ ČR musí dnes počítat s tím, že když chce pouze dle svých potřeb a názorů 
udávat směr vývoje myslivosti, bude pod drobnohledem řady subjektů z tohoto odvětví; samozřejmě - 
redakci M.I.S.u nevyjímaje. Ale snad ASZ ČR nezapomněla na poslední 3 roky, kdy v rámci 
Myslivecké unie ČR spoluvytvářela odborný tlak na neodborné a nečinné MZe.   
 
   K vytvoření si skutečně objektivního názoru na ASZ ČR a její aktivity v odvětví myslivosti, je třeba 
provést malé zamyšlení; protože ne všichni mají informace o této organizaci. Naše redakce 
dlouhodobě sleduje aktivity této zemědělské organizace; a to jak v zemědělství, tak hlavně v odvětví 
myslivosti (a ve volném roce 2012 jsme se jí věnovali pečlivě). Je to samozřejmě dáno i tím, že ASZ 
ČR od roku 2009 spolupracuje v rámci Myslivecké unie ČR; proto máme velmi dobré informace.  
 
    Úvodem je třeba po pravdě uvést, že do roku 2009 pro odvětví myslivosti ASZ ČR prakticky 
neexistovala. Zlom přišel v roce 2009, kdy APM ČR navrhla zástupcům ASZ ČR spolupráci a 
součinnost v oblasti myslivosti; tak byla ustavena Myslivecká unie ČR. V rámci Myslivecké unie ČR 
se začala ASZ ČR v myslivosti zviditelňovat; a tím se v oblasti myslivosti zaktivizovala i její členská 
základna – která vítala, že se i v myslivosti bude něco pozitivního (a v jejich prospěch) odehrávat. 
Snahy a cíle ASZČR se jevily sympaticky a dávaly naději, že se zemědělské a vlastnické subjekty 
aktivně zapojí do procesu odstřižení současné myslivosti od dlouhé pupeční šňůry socialistické 
myslivosti (která po roce 1948 skoro všechny zemědělské subjekty od myslivosti odstavila).  
     ASZ ČR se s velkým zájmem zapojila do spolupráce v rámci Myslivecké unie ČR a jí 
prezentované odborné návrhy -v tomto případě na úseku myslivosti v zemědělství- byly velice 
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nadějné. Se zástupci ASZ ČR aktivně spolupracoval především ing. Řehák z APM ČR, který pro ně 
vypracovával drtivou většinu jimi prezentovaných odborných materiálů o myslivosti v zemědělství a 
radil s odbornými postupy; navíc v rámci Myslivecké unie ČR vypracoval i souborný projekt na 
celostátní školení zemědělců na úseku myslivosti.  
    Bohužel v té době se někteří lidé s ASZ ČR rozhodli, že z tohoto školení zemědělců a vlastníků 
vyblokují všechny organizace spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR a toto školení si udělají 
pouze sami. A tak se také stalo. Protože však ASZ ČR nedisponovala adekvátními odborníky na tak 
náročný úkol, bylo celkem jednoduché, odhadnout i průběh a výsledky této akce.  
     Takže odborná úroveň tohoto školení byla taková, jaká byla odborná úroveň „odborných“ lektorů 
z řad ASZ ČR či vybraných spolupracovníků – tedy nedostatečná až velmi nedostatečná. Tuto úroveň 
potvrdili i externí spolupracovníci redakce M.I.S.u, kteří se tohoto školení zúčastnili, a kteří 
zaznamenali průběh a úroveň celého školení i odbornou úroveň lektorů. On je totiž problém v tom, že 
řadový zemědělec na podobném školení vůbec nepozná, že od nekvalitních lektorů vlastně nezíská 
skutečně odborné informace, které mohl od skutečných odborníků s teoretickými a hlavně praktickými 
zkušenostmi získat (zejména při konkrétních krocích sedláků v HS a honitbách). 
    ASZ ČR dokonce vydala za peníze MZe „odbornou“ brožurku, která bohužel také nebyla na 
žádoucí odborné úrovni (např., odborné rady typu např. – „zemědělec, jemuž je způsobena zvěří 
škoda se musí se svým nárokem obrátit na příslušné honební společenstvo“!! (Což jsou 
„odbornosti“, za jejichž neznalost se vyhazuje od zkoušky na první lovecký lístek)     
 
    Když jsme se dotazovali u Myslivecké unie ČR, proč kolegům z ASZ ČR odborně nepomohli 
zajistit solidní úroveň celého školení (i jejich brožurky); bylo nám sděleno, že se snažili své kolegy 
z ASZ ČR upozorňovat na tyto zásadní odborné neznalosti a nedostatky a nabízeli jim i pomoc; ale 
byli lidmi z ASZ ČR odmítnuti.  
    Nejvíce tato situace uškodila samotným zemědělcům (i členům ASZ ČR) z praxe, kterým mohlo 
zapojení skutečných odborníků z organizací v rámci Myslivecké unie ČR přinést nejen kvalitní 
odborné informace a fundované rady, ale hlavně mohli skutečně pomoci sedlákům získat adekvátní 
postavení v myslivosti na úrovni HS a honiteb. A dnes už je jasné, že se ani v roce 2013 nepovedlo 
vrátit vlastníky i většinu zemědělců do systému myslivosti; a hlavně většina zemědělců zůstala zase 
mimo hru (ke škodě celé myslivosti).     
 
    A pak se začalo ukazovat, že někteří lidé z vedení ASZ ČR prosazují odklon od spolupráce v rámci 
Myslivecké unie ČR a sami připravují své osobité návrhy na řešení problémů v myslivosti. Pak jsme si 
v redakci všimli, že úroveň odborných materiálů o myslivosti od lidí z vedení ASZ ČR je zcela 
rozdílná. Proto jsme se začali o tento problém hlouběji zajímat, protože by to mohlo naznačit vývoj 
dění v této organizaci.  
     Když si zanalyzujeme rozhovory v tisku s bývalým předsedou ASZ ČR ing. Němcem zjistíme 
z jeho vyjádření a textů, že má velké rezervy nejen ve znalosti myslivecké legislativy, ale i 
v odborném chápání problematiky myslivosti – kdy si plete „honební společenstvo“ a „honební 
společenství“ nebo si dovolí tvrdit, že radikální snížení minimální výměry honiteb v ČR (na 100 ha) 
vyřeší hlavní problémy v současné myslivosti. Což jsou ničím nepodložená a neodborná tvrzení. 
Navíc je jasné, že pan inženýr vůbec nechápe, že posláním tradiční myslivosti (a ještě víc moderní 
myslivosti) je skutečně něco víc, než si ve své 100 ha honitbě střílet zvěř.  
  
   Když si však na stránkách MZe přečteme příspěvek předsedy ASZ ČR ing. Stehlíka o emancipaci 
zemědělců v myslivosti nebo najdeme referát členky republikové rady ASZ ČR paní Marie 
Masaříkové „Proč se musí ASZ ČR věnovat myslivosti“ musíme objektivně konstatovat, že se v obou 
případech jedná o odborně solidní materiály na úseku myslivosti. 
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    Pak nutně vyvstává otázka, jak je možné, že jeden z vlivných členů ASZ ČR prezentuje odborné 
nesmysly a neodborné návrhy (které ve svých důsledcích mohou vážně poškodit i zájmy řadových 
členů ASZ ČR v regionech), zatímco další vlivní členové ASZ ČR prezentují velmi rozumné a 
odborně fundované materiály.  
     Jednoznačným závěrem této analýzy je to, že i v rámci ASZ ČR existují různé názorové proudy 
s různými představami o řešení vývoje v odvětví myslivosti. Což je pro budoucí vývoj myslivosti dosti 
pozitivní informace. 
 
    Redakce M.I.S.u i organizace spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR mají kontakty s řadou 
členů ASZ ČR a tedy znají i názory těchto zemědělců. Proto je možno konstatovat, že významná část 
těchto aktivních členů ASZ ČR souhlasí se systematickým postupem (prosazovaným APM ČR a 
Mysliveckou unií ČR) – tzn., nejdříve vypracovat novou koncepci myslivosti (v níž by se jasně 
specifikovaly pozice a kompetence všech dominantních subjektů – tedy vlastníků honebních pozemků 
i zemědělců) a až potom vytvořit nové moderní právní předpisy. Čímž by se efektivně vyřešily i 
všechny hlavní problémy současné myslivosti (tedy mnohonásobně překračované početní stavy 
spárkaté zvěře či miliardové škody působené zvěří).   
     Navíc řada rozumných členů ASZ ČR (aktivních zemědělců v regionech) velice dobře chápe, jaký 
dopad by mělo radikální snížení minimální výměry honiteb v ČR, kdyby se každý lesík o výměře 100 
ha v jejich polích stal samostatnou honitbou.  
    Když tak sledujeme toto dění v myslivosti, na MZe a ASZ ČR můžeme konstatovat, že se pan ing. 
Němec (zřejmě ve snaze se etablovat v nějakých řídících výšinách myslivosti) dostal pod vliv 
radikálních, nesmyslných, neodborných, nepromyšlených a nekoncepčních návrhů z dílny paní mgr. 
Petrové a jejího fanklubu. A zřejmě si neuvědomuje, že tak jde i proti zájmům většiny rozumných a 
odborně zdatných sedláků ze své ASZ ČR.  
(I když – pokud by si šťouravý a upřímný novinář „projel“ KN v okolí Prahy, tak by mohl dodat, že 
souvislé honební pozemky ve vlastnictví ing. N. v okolí Radonic se blíží spíše výměře 100 či 200 ha 
než 500 ha). 
     Dle našeho názoru je velká škoda, že někteří členové ASZ ČR v myslivosti naslouchají 
neodborným a zemědělcům škodlivým názorům (třeba mgr. P.) a prosazují je. Kdyby se celá ASZ ČR 
(s jejím současným vlivem na MZe i ve vládě) věnovala systematické podpoře reformy odvětví 
myslivosti, pak by mohla být do dvou let prosazena. A zemědělci a vlastníci by natrvalo dosáhli svých 
oprávněných požadavků a kompetencí bez toho, že by tím zlikvidovali samu podstatu myslivosti. 
       
Uvádíme několik názorů představitelů ASZ ČR (především ing. N.) s komentářem naší redakce 
- Pokud se sníží minimální výměra honitby v ČR (na 250, 150, 100 či 75 ha) vyřeší se tím 

většina dlouhodobých problémů v myslivosti!  
Ano – stejně jako když sekerou něžně zabijeme pacienta trpícího rakovinou; také se vše vyřeší a 
rakovina už ho nebude bolet. A nakonec – koho zajímá, že pacient léčbu nepřežil. 

- Myslivecké stráže je třeba zlikvidovat, protože jsou přímým pozůstatkem Pomocných stráží 
Veřejné bezpečnosti!  
Ano – a sedlák Jan Cimbura byl člen KSČ a SČSP a chodil s Gottwaldem na pivo (systém 
ochranných stráží vznikl už okolo roku 1850). 

- Současný zákon o myslivosti neumožňuje vlastníkům honebních pozemků uplatnit 
v myslivosti své práva!  
Ano – a hlavně proto, že se vlastníci honebních pozemků za celých deset let ani neobtěžovali 
přečíst tento zákon; kde by se dozvěděli, že celý systém tvorby honiteb a rozhodování o jejich 
využití je postaveno jen a jen na vlastnících. Jednoznačné selhání MZe; které mělo pomoci. 
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- Současný zákon neumožňuje uživatelům honebních pozemků (zejména zemědělcům) účinně 
vymáhat škody způsobené zvěří!  
Ano – protože třetina zemědělců se ani neobtěžovala přečíst si zákon; třetina zemědělců má 
představu, že dle novelizovaného zákona jen pošle myslivcům fakturu dle svých představ a oni 
budou muset vše do haléře zaplatit; a třetina chytrých a schopných zemědělců díky uplatňovaným 
nárokům dle tohoto zákona tlačí úspěšně už několik let myslivce „ke zdi“nebo už díky získaným 
finančním nárokům (a odchodu myslivců z pozice uživatele honitby) bez problémů hospodaří 
(spolu s těmito myslivci) ve svých či pronajatých honitbách. 

- Problematickým článkem pro zemědělce v procesu vymáhání škod působených zvěří jsou 
honební společenstva.  
Ano – ale pouze v případě, kdyby honební výbor v čele s honebním starostou aktivoval na návsi 
několik dýmovnic a chudák sedlák jdoucí uplatnit nárok na náhradu škody by nenašel cestu do 
domu předsedy mysliveckého sdružení (nebo statutárního zástupce uživatele honitby)! Protože HS 
nemá dle zákona se škodami působenými zvěří nic společného!  

- Uživatel zemědělského honebního pozemku (sedlák) uplatní svůj nárok na náhradu škody 
způsobené zvěří u příslušného držitele honitby!  
Ano – a může to ve vsi zkusit i u základní organizace Československého svazu žen, Českého 
svazu filatelistů či Českého svazu zahrádkářů – i tyto subjekty (stejně jako HS) nemají se škodami 
působenými zvěří vůbec nic společného!    

 
     Je to fakt; názory ing. Němce a některých dalších s ASZ ČR nejsou odborné, podsouvají zákonu 
chyby (které tam nejsou), nevyužívají stávajících možností jak problémy řešit a ani nevycházejí 
z poznání reálného stavu v myslivosti. Tyto neodborné či dokonce nesmyslné názory a návrhy pak 
ohrožují myslivost, jdou přímo proti zájmům rozumných členů ASZ ČR v regionech, ale také je 
stavějí do neodborného či komického světla (protože v očích veřejnosti tyto neodborné návrhy na 
novelizaci zákona podává celá ASZ ČR).  
    A další tragédií je, že ani ministr zemědělství se svým odborným aparátem tyto hlouposti neodhalí a 
se souhlasem odborníků ve své Myslivecké radě klidně a s plnou vážností připravuje novelizaci 
zákona o myslivosti. Pak se musíme ptát, na co tam sedí a za co je placen vrchní ředitel Sekce LH ing. 
Žižka či ředitel odboru myslivosti ing. Pondělíček - kteří by měli důrazně odborně zasáhnout a 
zaplavit ministra odbornými protiargumenty?  
 
     A i v případě ASZ ČR jsme zase u merita celého problému, na který roky upozorňuje APM ČR. 
Protože neexistuje pracovní skupina (či Myslivecká rada) složená ze zástupců skutečně všech subjektů 
zainteresovaných v myslivosti (která by systematicky řešila problémy či celou reformu myslivosti 
v ČR), nemůže si ani pan ing. Němec či ministr ing. Bendl vyslechnout názory skutečných 
mysliveckých odborníků; a pak snadno podléhají neodborným a nesmyslným názorům propagandistů 
typu paní magistry P.      
 
Unie myslivosti ČR 
    V souvislosti s ASZ ČR je třeba zmínit další myslivecký subjekt, kterým je nově vzniklá 
myslivecká organizace „Unie myslivosti ČR“ . Dle našich informací vznik této myslivecké organizace 
iniciovali lidé okolo ASZ ČR a měla by sloužit především zemědělcům-myslivcům. Pokoušeli jsme se 
oficiálně zjistit podrobnosti o tomto novém subjektu (stanovy, odborné materiály ke vzniku i činnosti), 
ale prakticky nic jsme se nedozvěděli; jen jsme na internetu zaznamenali stesky zájemců o členství, 
kteří o ně požádali už v roce 2012, ale zatím jim nikdo neodpověděl.  
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    Podstatné je, že zatím neexistují žádné veřejně dostupné odborné materiály, které by jasně 
deklarovaly, co chce nová organizace prosazovat, jaké jsou její základní cíle v myslivosti, jak chce 
řešit současné problémy v myslivosti a jak chce pomáhat svým členům i dalším myslivcům.  
   Jistým problémem pro naši redakci je už samotný název této organizace „Unie myslivosti ČR“.  
   Je totiž obecně známé, že pojem „UNIE“  znamená - spojení, sjednocení, spolek; tedy - 
organizovaná skupina osob, firem, institucí či států. Takže se vždy musí jednat o spojení několika 
osob, firem, institucí či států a jedna organizace, osoba, firma, instituce či stát nemůže nikdy tvořit 
unii. Proto může existovat „Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti-Myslivecká unie ČR“, což je 
spojení subjektů zainteresovaných v myslivosti; může existovat i „Unie zemědělců-myslivců ČR“, což 
je spolek zemědělců-myslivců z ČR. Ale nikdy nemůže existovat „Unie myslivosti ČR“, protože 
myslivost v ČR je jen jedna. Ale to jen na okraj. Počkáme si na odborné představení této organizace i 
na její odborné materiály – a pak můžeme skutečně objektivně hodnotit. 
   Co však je dle našeho názoru alarmující, je postup MZe vůči tomuto zcela neznámému a 
nečitelnému subjektu. Podle našich horkých informací z MZe obdržela „Unie myslivosti ČR“ 
ministerské pověření na pořádání zkoušek z myslivosti (a možná i na pořádání zkoušek psů aj.). Což je 
docela zajímavé, že MZe předá podobná pověření zcela nové a neznámé organizaci, o které nikdo nic 
neví, která se v odvětví myslivosti nikdy odborně neprofilovala.  
    Je dosti zarážející, že třeba APM ČR cca před 10 lety (kdy už byla etablovanou mysliveckou 
organizací) dostala od pana ředitele odboru myslivosti na MZe ing. Jiřího Pondělíčka oficiální 
rozhodnutí, v němž MZe zamítá pověřit APM ČR zkouškami psů – protože si to nepřeje vedení 
ČMMJ!! A stejný ředitel ing. Jiří Pondělíček dnes udělí pověření ke konání zkoušek organizaci, která 
vznikla před několika měsíci, o které nikdo nic neví a v jejímž čele rozhodně nestojí myslivečtí 
odborníci.  
    I když není vyloučené, že se tento pan ředitel odboru na MZe neřídí svou odborností, právními 
předpisy na úseku myslivosti či správním řádem, ale hlavně pokyny poradců ministra či představitelů 
některých zájmových organizací.  
    Proto budeme celou situaci pečlivě sledovat.     
       
Nová Myslivecká rada jmenovaná ministrem zemědělství 
     Další významným hráčem, který se dnes snaží zasahovat do odvětví myslivosti je nová Myslivecká 
rada na Mze, kterou jmenoval pan ministr ing. Bendl (v příloze Vám pro informaci zasíláme její 
zřizovací listinu).   
    Když se podíváme na složení této nové Myslivecké rady, skoro propadáme beznaději, protože to je 
rada skoro bez odborníků na myslivost (kteří by byli schopni něco odborného poradit). Není pochyb o 
tom, že rada byla vytvořena na návrh poradců pana ministra, kteří se shodou okolností sami stali členy 
této rady. Naše redakce M.I.S.u otevřeně kritizovala ministra ing. Šebestu, když v roce 2009 jmenoval 
Mysliveckou radu složenou výhradně z členů ČMMJ. Zdůrazňovali jsme, že podobně jednobarevně 
složený poradní orgán nic kloudného nevymyslí a nic komplexního ministrovi neporadí (zejména 
pokud je tento orgán veden neschopnými úředníky myslivosti na MZe).  
     Pikantní na tom je, že jednostranné a jednobarevné složení této Myslivecké rady tehdy v rámci 
Myslivecké unie ČR důrazně kritizovali i samotní zástupci ASZ ČR – dokonce byl v této věci odeslán 
nesouhlasný dopis ministru Šebestovi. A tito zástupci ASZ ČR už zřejmě zapomněli na svou beznaděj 
a snahy o solidní fungování této rady; no - a dnes oni sami stojí za výběrem a jmenováním další 
jednobarevné Myslivecké rady.  
 
Nově jmenovaná Myslivecká rada pracuje ve složení: 
Ing. Radek Braum – předseda Rady  
Ing. Jiří Papež – místopředseda Rady  
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JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.  
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.  
Ing. Josef Stehlík  
MVDr. Miroslav Vodňanský, Ph.D.  
Doc. PhDr. Ivo Zapletal, CSc.  
Ing. Vilém Žák     
 
     Když si provedeme analýzu dosavadní odborné činnosti uvedených členů MR, pak při vší úctě 
k nim dojdeme k jednoznačnému závěru, že pouze u jednoho člena MR lze připustit, že jde o 
mysliveckého odborníka – který se dlouhodobě, systematicky a s patřičnou odbornou úrovní věnuje 
problematice odvětví myslivosti (tedy na takové úrovni, aby mohl něco poradit ministru zemědělství či 
dokonce ovlivňovat vývoj v tomto náročném odvětví). Jen podotýkáme, že za dostatečnou kvalifikaci 
(umožňující skutečně fundovaně hovořit o myslivosti a do myslivosti) nepovažujeme držení loveckého 
lístku či aktivní lovení zvěře.  
 
Jednotlivě 
► Pan náměstek ing. Braum – sice není žádným odborníkem na složitou problematiku myslivosti; 

ale z titulu své funkce má obrovskou šanci reformě myslivosti výrazně napomoci;  
► Pan poslanec ing. Papež – je sice první místopředseda ČMMJ, ale svými aktivitami v myslivosti 

(zákon o myslivosti v roce 2000; právní úprava trestného činu pytláctví; či akce - jak v PSP ČR 
zaznělo Halali a les uniforem se zvedl aj.) zatím neprokázal nějakou velkou mysliveckou 
erudovanost; 

► Pan JUDr. Flora – víme jen, že spolupracoval s ASZ ČR a na stránkách MZe prezentoval jakýsi 
obecný text o škodách působených zvěří; ale rozhodně není tím, kdo by se na výrazné odborné 
úrovni delší dobu profiloval v problematice myslivosti; 

► Pan ing. Krchov – i když k němu a jeho činnosti v myslivosti máme celou řadu výhrad, je to 
skutečně jediný fundovaný odborník na myslivost z celé této Myslivecké rady; tedy člověk, který 
se (na nejvyšší úrovni) v odvětví myslivosti pohybuje už řadu let a má o fungování celého systému 
skutečný přehled; 

► Pánové Ing. Stehlík a ing. Žák – jsou schopní a erudovaní odborníci z okruhu poradců ministra 
zemědělství; ale rozhodně to nejsou odborníci na myslivost; 

► Pan MVDr. Vodňanský – se věnuje některým aktivitám v myslivosti (vždy s velmi štědrou 
finanční podporou z MZe); nejvýrazněji se do myslivosti zapsal důrazným prosazením školení 
prohlížitelů ulovené zvěře (prosazenou MVDr. Vodňanským a SVS v přímém rozporu se směrnicí 
EU); kdy toto zcela zbytečné školení stálo uživatele honiteb v ČR několik desítek milionů korun 
(jinak máme informaci, že se plánují další povinná školení za 3.000 Kč). 

► Pan doc. PhDr. Ivo Zapletal, CSc. - je dle titulů ve svém oboru zřejmě odborníkem; ale rozhodně 
není etablovaným odborníkem v odvětví myslivosti. 

    
Zde je třeba zdůraznit jeden podstatný fakt.  
Zřízení Myslivecké rady vůbec nezáleží jen na libovůli ministra, ale je jasně upraveno zákonem o 
myslivosti v ust. § 57 odst. 6):  
„Ministr zemědělství zřizuje Mysliveckou radu jako svůj poradní sbor složený zejména ze zástupců 
jiných správních úřadů, celostátně působících mysliveckých organizací, zemědělských a lesnických 
organizací, vysokých škol a výzkumných ústavů s činností na úseku myslivosti.“ 
 
Takže podle zákona by měl být tento poradní sbor složen zejména ze zástupců: 
- jiných správních úřadů; 
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- celostátně působících mysliveckých organizací; 
- zemědělských a lesnických organizací; 
- vysokých škol a výzkumných ústavů na úseku myslivosti. 
 
    Pak vyvstává otázka, jak současný ministr zemědělství respektoval při zřízení této Myslivecké rady 
zákon o myslivosti. Záměrem zákona je především zajistit, aby bylo v Myslivecké radě zastoupeno co 
nejširší názorové spektrum většiny subjektů zainteresovaných v myslivosti. A snad je logické, že by 
tyto zákonem specifikované subjekty měly ministrovi nabídnout skutečně špičkové odborníky na 
myslivost (resp., její specifické obory). 
     Proto bylo nesmyslné a škodlivé, když byla v roce 2009 složena Myslivecké rada pouze z členů 
ČMMJ; ale stejně nesmyslné a nebezpečné je to, když je v roce 2013 Myslivecká rada složena z členů 
či názorových souputníků ASZ ČR. Samozřejmě, že si pan ministr může do Myslivecké rady 
nominovat vedle zástupců zákonem stanovených subjektů a institucí i své poradce či další lidi, které 
preferuje; ale rozhodně je nepřijatelné, aby byla Myslivecká rada složena výhradně jen z „lidí pana 
ministra“. 
    Pak se pan ministr nemůže divit, když mu takto sestavená Myslivecká rada radí nesmyslné 
novelizace zákona nebo tvoří neodborné materiály. A když pan ministr svým rozhodnutím (které je 
v rozporu se zákonem) postaví většinu mysliveckých (a skutečně odborně fundovaných) subjektů 
mimo hru a zažene je do opozice, pak se nemůže divit, když na jeho neodborné kroky (třeba o 
novelizaci zákona) budou důrazně či dokonce ironicky reagovat. 
   Přitom je řešení pro každého rozumného ministra zemědělství nesmírně jednoduché – jmenovat 
Mysliveckou radu v souladu se zákonem ze zástupců skutečně všech subjektů zainteresovaných 
v myslivosti (jak už roky prosazuje APM ČR i Myslivecká unie ČR).      
 
 
   Tolik tedy z novinářského pohledu k pozadí současného dění v odvětví myslivosti. Snad je dnes o 
trochu jasnější, kdo je kdo v myslivosti, proč se jednotlivé subjekty a osoby chovají tak, jak se chovají 
a jací „odborníci“ určují směr vývoje v odvětví myslivosti.  
 
   A tak se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi potvrzuje, že jediným systémovým a 
komplexním řešením pro naši myslivost jsou návrhy APM ČR, které prosazují hlubokou reformu 
tohoto odvětví, postavenou na „Koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti“. A že tuto 
koncepci lze vytvořit pouze za účasti zástupců skutečně všech subjektů zainteresovaných v myslivosti.     
    I proto naše redakce přinesla informace o korespondenci APM ČR týkající se posledních událostí 
v odvětví myslivosti.  
O dalším dění ve věci novelizace zákona o myslivosti Vás budeme obratem informovat. 

 
Čtenáři pozor! 
Na ČZU v Praze byla vytvořena „Petice na zachování minimální výměry honitby v ČR 500 ha“. 
 
    V době uzávěrky jsme získali informaci o tom, že někteří lidé z ČZU v Praze vytvořili a rozesílají 
„Petici za zachování minimální výměry honitby v ČR 500 ha“. Což by se na první pohled mohlo zdát 
jako dobrý krok, který je možno pochválit a podpořit. Ale rozhodli jsme se, že se nejdříve nad touto 
aktivitou lidí z ČZU maličko zamyslíme. 
 
 
Text petice 
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    V redakci jsme si se zájmem přečetli text této petice. Proti jeho obsahu a stylu nelze skoro nic 
namítat, snad jen to, že jakoby z oka vypadl otevřenému dopisu APM ČR (a jejím dalším materiálům 
v posledních letech), který tato organizace před několika týdny zaslala předsedovi vlády ČR (a 
následně poslancům, senátorům a dalším subjektům zainteresovaným v myslivosti – tedy i 
univerzitám včetně ČZU).  
     Dále je pikantní, že autoři petice (jistě zcela náhodou) používají dikci, názory a odborné pojmy, 
které už před řadou let začal jako první používat ve svých návrzích ing. Řehák z APM ČR – např., 
zcela nový pojem - myslivecký management populací jednotlivých druhů zvěře.  
 
Proč až nyní? 
    Když se zamyslíme nad celou touto akcí, je úsměvné, že se do boje za naši myslivost (po 20 letech 
taktického vyčkávání) vrhli i naši dnešní docenti a profesoři myslivosti, kteří doposud celé dění v krizí 
zmítané myslivosti bedlivě sledovali z bezpečí svých kanceláří na AV ČR či na svých mateřských 
univerzitách.  
     V textu petice je uvedeno, že – „…mimo jiné byla již deset let přetrvávající snaha několika 
subjektů, snížit minimální hranici výměry honitby. To považujeme za velmi nebezpečný a ve svém 
důsledku kontraproduktivní cíl…“.  
     Zajímavé je, že se tito docenti a profesoři odhodlali k akci až deset let po té, kdy se několik 
subjektů začalo snažit snížit minimální výměru honiteb?! (Navíc jde o velmi nesprávnou informaci, 
protože tyto snahy probíhají minimálně od roku 1992/93; což by odborníci měli vědět).  
    Pak je nasnadě otázka, proč se tito odborníci s akademickými tituly v oboru myslivosti už před 10-
15 lety nepustili veřejně do boje proti tomuto „nebezpečnému a ve svém důsledku 
kontraproduktivnímu cíli“? Copak před deseti lety tito experti nepovažovali tyto snahy za nebezpečné 
a kontraproduktivní? Nebo se jim to začalo zdát nebezpečné, až v současné době?  
 
Profesoři a docenti na ČZU byli osvíceni až dnes? 
    Další otázkou je, proč vlastně už roky nebojovali i proti dalším nešvarům a dlouhodobé krizi 
současné myslivosti? Nebo byli jako odborníci také přesvědčeni, že je v myslivosti vše v pořádku?  
    A proč vlastně nepodpořili alespoň dlouhodobé aktivity reformistů z APM ČR, kteří od roku 1996 
tvrdě bojují za transformaci tohoto zastaralého odvětví (kdy navíc byl doc. Hanzal členem APM ČR, 
který však byl vyloučen pro neplacení členských příspěvků)? Že by tito odborníci nevěděli, co se 
v myslivosti skutečně děje a jaký je její skutečný stav?  
    Anebo v klidu sbírali tituly, realizovali granty a čekali, jak se bude vše vyvíjet; aby se pak případně 
přidali na tu správnou vítěznou stranu? 

Poznámka. Jedovatý novinář by mohl dodat, že je také docela možné, že před lety byli zaneprázdněni 
svými „odbornými úkoly“ a nemohli reagovat na zhoršující se vývoj v myslivosti. Pan ing. Červený 
(který v médiích veřejně obviňoval myslivce v ČR z pytláctví. Více v M.I.S.u  č. X / 2010) možná 
analyzoval lebky a zažívací trakty z upytlačených kriticky ohrožených rysů ostrovidů ze Šumavy. A pan 
ing. Hanzal možná promýšlel svůj návrh na zrušení pojmu „myslivost“ (který je dle jeho názoru už 
zprofanovaný) a jeho nahrazení moderním pojmem „hospodaření se zvěří“; nebo možná tvořil své CD 
i z opsaných cizích odborných materiálů či po Slovensku sháněl titul docenta.  

 
S „křížkem po funuse“ 
    Ať se na nás vážení pánové - doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. a prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. 
nezlobí, ale skutečně ta jejich petice dnes vypadá jako: 
- „statečný“ podpis Charty 77 v prosinci 1989 nebo  
- rychlý přesun z bezpečného krytu do „lítého“ boje na barikády v Praze v květnu 1945 právě 

v okamžiku příjezdu sovětských tanků.  
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    To už bylo také skoro po boji a hlavně - již nehrozilo žádné nebezpečí. Statečné zapojení těchto 
odborníků do boje za myslivost před 10-15 lety by mělo skutečně zcela jinou váhu. Teď už je to 
skutečně skoro „s křížkem po funuse“. 
    Ale možná se z univerzitního prostředí dočkáme ještě dalších jejich vlastních nových nápadů a 
originálních „bojových“ akcí např., – petice za reformu naší myslivosti či projektu na vypracování 
„Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“. Obecně je možno podotknout, že dnes 
vykrádání myšlenek z cizích odborných materiálů jen kvete; docenty a profesory nevyjímaje.   
 
    Jinak z obecného hlediska není pochyb o tom, že každá podobná petiční akce na podporu 
myslivosti je dobrá. Nicméně znalým myslivcům by dnes nemělo být jedno, kdo kterou akci 
organizuje – a hlavně proč ji organizuje (tzn., zda mu jde skutečně jen o věc myslivosti nebo spíše jen 
o vlastní zviditelnění)! 
 
Upřímná snaha o řešení, vypočítavost či snaha o zviditelnění?  
   Redakce se omlouvá za příkřejší tón tohoto stanoviska, ale podobné postupy a přístupy (při srovnání 
s aktivitami posledních let) je možno považovat jen za pouhou vypočítavost.  
    Když bojovala APM ČR od roku 1996 prakticky proti všem za reformu odvětví myslivosti a žádala 
všechny o pomoc, nikdo se k ní nepřidal (a byla vyobcována na okraj myslivecké společnosti).  
    Když bojovala Myslivecká unie ČR od roku 2009 za reformu chátrajícího odvětví myslivost (i proti 
snižování minimální výměry honiteb) řada významných subjektů tyto aktivity kritizovala a nikdo se 
nepřidal.  
     I ČMMJ bojovala proti řadě nesmyslů a problémů v myslivosti. 
     A kde byli v těchto dobách naši odborníci (docenti a profesoři) myslivosti? Ti, kteří od státu 
obdrželi své tituly proto, aby dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a bez ohledu na cokoliv - 
pomáhali, kultivovali a chránili své odvětví myslivosti. Který docent či profesor myslivosti se 
v posledních letech sám za sebe veřejně postavil na stranu boje za reformu myslivosti?  
     Oni se v té době věnovali získávání dobrých míst na nových studijních oborech, svým grantům, 
svým akademickým titulům, svým cestovatelským aktivitám po celém světě či tomu, zda si krávy na 
pastvě či zvěř lehají ze severu na jih - a s řešením problémů v kriticky ohrožené myslivosti si v těch 
nejistých dobách nikdy nepálili své akademické prsty. 

 
 
Poznámka k věci.  
   Na M.I.S.u jsme Vás už před časem informovali o situaci, která nastala před několika lety na ČZU 
v Praze ve věci samostatného mysliveckého studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti“. Tento 
případ uvádíme proto, že může na faktech dokreslit činnost prof. Červeného a doc. Hanzala, způsob 
jejich jednání a jejich skutečné cíle. 
    Když ing. Řehák (který na ČZU externě pedagogicky pracoval od roku 1994) vypracoval pro FLE 
ČZU projekt samostatného studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti“, stal se předmětem 
posměchu a kritiky – kdy bylo dle mysliveckých „odborníků“ naprostým nesmyslem, aby existoval 
myslivecký studijní obor, produkující bakaláře či magistry myslivosti (bylo to hodnoceno, jako další 
fantazmagorie Řeháka).    
     Situace se však radikálně změnila v okamžiku, kdy byl tento samostatný studijní obor akreditován. 
Tehdy se všichni dosud ironičtí experti myslivosti vrhli na ČZU, aby se mohli na tomto studijním 
oboru sami aktivně podílet. Problém však byl v tom, že ing. Řehák (ve snaze produkovat skutečné 
myslivecké profesionály) vytvořil a zařadil do studia řadu náročných odborných mysliveckých 
předmětů, které však nemohli tito odborníci přednášet, protože jim nerozuměli. Jednalo se o nové 
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předměty např.: právní předpisy na úseku myslivosti; systém řízení myslivosti; systém kontrol a 
hodnocení mysliveckého managementu; typologie mysliveckých revírů aj. 
   Takže vyvstal problém, jak zlikvidovat Řeháka, který v té době na ČZU přednášel a habilitoval. 
Vedení fakulty v čele s prof. Podrázkým a vedoucím oddělení myslivosti doc. Vachem oznámilo ing. 
Řehákovi, že si na studijní obor musí fakulta zajistit skutečné myslivecké odborníky – např., pana 
Červeného, Hanzala či Feuraisela. (A to i přesto, že Řehák byl autorem projektu prvního 
samostatného mysliveckého studijního mysliveckého oboru a většiny odborných mysliveckých 
předmětů; a který i místo doc. Vacha 11 let přednášel a cvičil se studenty)  
    Existovala ještě jedna překážka, kterou byla běžící habilitace ing. Řeháka; a kterou bylo třeba 
zlikvidovat. Toho se ujali kamarádi pana ing. Červeného z Katedry ŽP na FLE; zejména prof. Bejček 
– tehdy předseda velkého akademického senátu na ČZU. Ten osobně kontaktoval oponenty ing. 
Řeháka a požadoval po nich negativní hodnocení jeho habilitační práce. Když se to nepovedlo, tak 
zapracoval na Vědecké radě FLE, která o habilitacích rozhoduje.  
    Výsledkem pak bylo, že v daný den úspěšně habilitovali v oboru myslivosti ing. Červený a ing. 
Koubek s pracemi o zoologii a ing. Řehákovi (s habilitační prací na téma komplexní reforma odvětví 
myslivosti) sdělila Vědecká rada FLE (složená z lesáků, ochranářů a vodařů), že „je odborně 
nepřesvědčil o tom, že by mu měla udělit titul docent myslivosti“ (a to i přes kladné posudky všech 
oponentů – Hromas, Bukovjan, Havránek).  
   A výsledek? Ing. Řehák byl z fakulty definitivně odstraněn a na myslivost nastoupili noví myslivečtí 
odborníci doc. Červený, doc. Hanzal a doc. Feuraisel.  
   A další vývoj samostatného mysliveckého studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti“? Z tohoto 
oboru byly postupně odstraněny všechny zásadní myslivecké předměty, protože je nikdo z těch 
„skutečných odborníků“ neuměl přednášet (stačilo, když se třeba doc. Vach pokoušel přednášet 
právní předpisy či typologii mysliveckých revírů).  
   Takže dnes se na ČZU v Praze rozhodně nejedná o studijní obor „Provoz a řízení myslivosti“(tak 
jak byl akreditován), protože už v něm prakticky žádný provoz ani řízení myslivosti nezůstalo! Dnes se 
na ČZU rozhodně neprodukují skuteční myslivečtí odborníci se skutečně odbornými znalostmi 
(nezbytnými pro náročný myslivecký provoz) získanými studiem skutečně mysliveckých předmětů.  
     Dnes se na ČZU nepovažuje za mysliveckého odborníka ten, kdo zná všechny obory odvětví 
myslivosti, brilantně zvládá myslivecké právní předpisy a správní řád, ovládá systém kontrol a 
hodnocení, má přehled o mysliveckém managementu všech druhů zvěře či rozumí typologii 
mysliveckých revírů aj.; dnes je na ČZU mysliveckým odborníkem spíše ten, kdo dá obojek na jelena či 
prase divoké a pak na počítači sleduje, kudy se daný kus potuluje.  
    Ale to je celkem logické, protože prof. Červený je zemědělský inženýr, který se jako pracovník VÚŽV 
v Uhříněvsi věnoval klecovým chovů brojlerů, krůt aj.; a ve volnu sledoval netopýry. Potom přešel na 
MŽP v Praze; z něj zamířil na AV ČR coby „zoolog“ zaměřený na monitoring rysů ostrovidů (a kritik 
myslivců). A z AV ČR se přesunul na ČZU v Praze na oddělení myslivosti jako expert na myslivost.  
    A tento „myslivecký specialista“ má dnes vychovávat a kultivovat budoucí odborně zdatné 
profesionální myslivce. Co je asi může naučit? No jen to, co sám dělal a zná to; ale myslivost to asi 
nebude!    
A v tom je velký problém pro rozvoj odvětví skutečné myslivosti! 
     Pokud se totiž lidé, jako prof. Červený a doc. Hanzal dnes pustí do „odborné“ kultivace odvětví 
myslivosti, může to s ní skončit stejně, jako se samostatným mysliveckým studijním oborem na ČZU 
v Praze; tzn., že si ho přizpůsobí svým znalostem a zkušenostem a místo moderní odborné a 
sebevědomé myslivosti vznikne neplodný zoologicko-myslivecký kříženec.  
    Navíc jsme v redakci přesvědčeni, že člověk, který v médiích veřejně obviňoval myslivce z páchání 
trestné činnosti a jako pracovník AV ČR „vědecky“ pracoval na více než 50 kusech lebek a zažívacích 
traktů, které získal od pytláků z nelegálně pozabíjených (kriticky ohrožených) rysů ostrovidů, nemá 
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naprosto žádné právo užívat titul profesor myslivosti, reprezentovat českou myslivost v zahraničí a 
jakkoliv zasahovat do vývoje tohoto odvětví v ČR!!  
    Probíhající plíživá infiltrace podobných lidí do myslivosti představuje obrovské nebezpečí pro vývoj 
celého tohoto odvětví!            

 
   Když se celá situace v myslivosti pomalu otáčí směrem k reformě myslivosti, je třeba být ve střehu, 
protože začnou „na světlo Boží“ vylézat různé existence a aktivně se pohrnou do ovlivňování a řízení 
odvětví myslivosti.  
     Proto by se měl každý myslivec, dříve než podepíše, zamyslet nad upřímností a cílem této petiční 
akce. A položit si jednoduchou otázku, proč jsou tito profesoři a docenti aktivní až teď a ne před 10-15 
lety, když to myslivost skutečně zoufale potřebovala?      

 
 
Způsoby informování o myslivosti ve sdělovacích prostředcích.  
 
 

   Do redakce jsme dostali od APM ČR zajímavou informaci o tom, jak objektivně dnes informují 
média o dění v odvětví myslivosti.  
    Vše začalo tím, když se redaktorka Kateřina Vokurková z AKTUÁLNĚ.cz obrátila s několika 
dotazy na Asociaci profesionálních myslivců ČR.  
Celé to bylo formulováno takto: 
Dobrý den,   
koncem března mají končit desetileté nájemní smlouvy pro honitby. Dle dosavadních nájemců však není doposud jasné, 
zdali bude možné prodloužit pronájem. Lesy ČR to chtějí údajně řešit vypisováním výběrových řízení. Mohla bych poprosit 
o vyjádření vaší asociace k této věci? Co může stát za tímto záměrem Lesů ČR?  
Moc děkuji 
S pozdravem  
Kateřina Vokurková  
redaktorka 
online deník Aktuálně.cz 

 
APM ČR do redakce zaslala toto vyjádření: 
 

Stanovisko APM ČR: 
Úvodem několik základních informací. 
     V prvé řadě je třeba uvést, že v měsíci březnu nekončí všechny nájemní smlouvy na pronájem honiteb. V ust. 
§ 33 odst. 1)  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti je uvedeno, že nájemní smlouva se uzavírá na dobu 10 let. 
Záleží tedy na datu, k němuž byla daná smlouva o pronájmu honitby uzavřena; řada honiteb byla pronajata 
později. To se týká nejen honiteb LČR, s.p., ale i všech vlastních a společenstevních honiteb v ČR. 
     V dotazu uvádíte, že dle dosavadních nájemců není doposud jasné, zdali bude možné prodloužit pronájem.  
     Zde je třeba zdůraznit, že rozhodně nebude možno prodloužit pronájem, ale dle zákona bude třeba uzavřít 
novou nájemní smlouvu; zákon jasně hovoří o opětovném uzavření nájemní smlouvy. 
     V tomto procesu je pak velmi důležité ust. § 33 odst. 3) zákona, kde je uvedeno: "Pokud v případech 
stávající honitby na honebních pozemcích státu uplatní dosavadní nájemce zájem o opětovné uzavření 
nájemní smlouvy na další období, bude s ním jednáno o uzavření smlouvy podle podmínek stanovených pro 
výběrové řízení jako s prvním. Toto právo nevzniká, jestliže se držitel rozhodne užívat honitbu na vlastní 
náklad nebo pokud nájemce v průběhu uplynulé doby nájmu porušil nájemní smlouvu nebo mu byla orgánem 
státní správy myslivosti uložena pokuta podle zákona o myslivosti. 
     Zde je důležité, že v případě honiteb LČR, s.p. může dosavadní nájemce uplatnit zájem o opětovné uzavření 
nájemní smlouvy, bude s ním jednáno o uzavření smlouvy podle podmínek pro výběrové řízení jako s prvním. 
tady je důležitá informace o tom, že se bude jednat "podle podmínek pro výběrové řízení" (nejde tedy o nějakou 
povinnost automaticky uzavřít smlouvu se stávajícím nájemcem). 
     Pak je zde další důležité ust. § 32 odst. 4) zákona: "Právnické osoby, které hospodaří s majetkem státu nebo 
majetek státu spravují, mohou pronajímat honitbu jen po provedeném výběrovém řízení."  Je tedy jasné, že 
vypisování výběrových řízení v tomto období není schválnost LČR, s.p., ale jde o zákonný postup v dané věci. 
    Z obecného hlediska je zcela logické a žádoucí, aby měl každý držitel honitby (tedy i státní LČR, s.p.) po 
uplynutí 10 letého nájemního období možnost zhodnotit fungování nájemce a svobodně se rozhodnout, zda s ním 
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uzavře či neuzavře nájemní smlouvu. Dalším významným aspektem je i finanční stránka. Není pochyb o tom, že 
honitba je v obchodní rovině jistou formou zboží, kde se v čase mění hodnota dané honitby. Což znamená, že 
honitba jejíž pronájem v roce 2003 stál např. 50.000.- Kč ročně má dnes hodnotu  třeba 500.000.- Kč ročně. A na 
to musí každý držitel honitby reagovat. A u státních subjektů to platí dvojnásob, protože je jejich povinností 
hospodařit se státním majetkem co nejhospodárněji (zejména v období recese).    
    Na Vaši poslední otázku musíme odpovědět, že dle našeho názoru stojí za tímto záměrem LČR, s.p. jen snaha 
respektovat zákon. 
 

Ing. Libor Řehák, Ph.D.  
prezident APM ČR  
 

 
    A druhý den bylo možno si na stránkách AKTUÁLNĚ.cz přečíst tuto „objektivní a odbornou“ 
zprávu z břitkého pera redaktorky Vokurkové:  
 

Kdo si pronajme honitby? Další chaos kolem Lesů ČR 
13:50 | 8.3. 2013 
Kateřina Vokurková 

 
Ilustrační foto. Autor: NP Šumava větší obrázek » 

Praha - Až těsně před koncem desetiletých smluv s dosavadními nájemci zahajuje státní podnik Lesy České 
republiky výběrová řízení na další desetileté pronájmy honiteb, tedy území, kde lze provádět mysliveckou 
činnost. 
Koncem března vyprší většině z dosavadních nájemců desetiletá smlouva s Lesy ČR. A až do čtvrtečního večera 
nebyli podle informací Aktuálně.cz - přes jejich opakované dotazy - informováni o tom, zda jim bude smlouva 
na základě opčního práva prodloužena, nebo zda Lesy ČR zvolí cestu výběrových řízení. 
Společnost Lesy ČR v pátek - poté, co se o problém začalo zajímat Aktuálně.cz - oznámila, že zahajuje tendry 
týkající se více než 600 honiteb, což jsou zhruba dvě třetiny pronajatých. V první části výběrových řízení bude k 
pronájmu nabídnuto 126 honiteb, další části budou postupně navazovat ve čtrnáctidenních cyklech podle 
termínů konců platnosti dosavadních nájemních smluv. Lhůta pro podání nabídek bude podle podniku 
stanovena na 15 kalendářních dnů. 
Celkem mají Lesy ČR 1087 honiteb, z nichž 961 pronajímají a na 126 hospodaří samy. Vzhledem k církevním 
restitucím podnik v budoucnu počítá se snížením počtu honiteb. 
Na poslední chvíli 
„Vzhledem k tomu, že do čtvrtka nebyla zainteresovaná veřejnost žádným způsobem seznámena s dalším 
postupem pronajímatele, lze se oprávněně obávat, že celý proces je opět připravován na poslední chvíli," 
stěžuje si na nepřehlednou situaci místopředseda České asociace podnikatelů v lesním průmyslu Miroslav Švec. 
Právě tuto nečinnost a nedostatečně seriózní informovanost považuje Švec za selhání vedení Lesů ČR. 
„Prakticky již několik měsíců před ukončením smluv hledali nájemci jakékoliv informace, například o prolongaci. 
Bohužel až nyní se otvírá možnost výběrových řízení. To je však i pro případné nové zájemce šibeniční termín," 
doplňuje bývalý děkan Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ladislav Slonek. 
Kvůli opožděnému vypsání tendrů může být podle mínění nájemců většina území i několik měsíců 
neobhospodařována. 
Opce není záchranou 
Pro velké množství současných nájemců nebude řešením ani uplatnění zájmu o opětovný pronájem. Kritéria 
pro přednostní nárok na stávající území, která nájemci obdrželi v únoru, jsou podle lidí z oboru mnohdy 
nesplnitelná. 
„Pokud nesplníte jeden jediný parametr, bude s vámi nájem ukončen a na tuto honitbu bude vyhlášeno 
výběrové řízení," sdělil Aktuálně.cz poradce ministra zemědělství Petra Bendla Miloš Pochobradský. 
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Podle jeho vyjádření kritéria stojí výhradně na splněných statistických údajích, jako je například odlov nebo 
součet zvěře v rámci jednotlivých honiteb. Nezohledňují se ale vnější vlivy počasí, turistického ruchu či těžby. 
Dostát těmto požadavkům je tak velmi složité.  
Existuje ideální řešení? 
Podle lidí z oboru stále existuje způsob, jak nastalou situaci vyřešit. „Urychleně vyhodnotit, zda nájemce splnil 
nárok na získání opce. Zjistit zdali nedostal pokutu od státní správy, řádně hradil nájemné a podobně," navrhuje 
Slonek. 
Kompetence posoudit tyto skutečnosti by měla být dle odborníků rozšířena také na příslušné lesní správce. „Ti 
by posoudili hospodaření v těchto honitbách v řádu dnů a odpovědný management Lesů ČR by rozhodl o 
prodloužení nájmu," doplňuje Pochobradský. 
Podle vedení Lesů ČR však takovýto postup neodpovídá legislativě. I přes uplatnění zájmu o přednostní právo 
bude muset dosavadní nájemce projít výběrovým řízením. Na základě opce s ním však bude po splnění 
příslušných podmínek jednáno jako s prvním. Poté se bude moci utkat v tendru, jehož hlavním kritériem bude z 
90 procent výše nabídkové ceny. 
Jde o vyšší cenu 
Nájemci oslovení Aktuálně.cz si netroufají hodnotit, zda je Lesy ČR o nutnosti vypsání tendrů neinformovaly 
záměrně. Na místě je však podle nich otázka, zda firma výběrovými řízeními nechce zvýšit výnosy z nájemného. 
„Není pochyb o tom, že honitba je v obchodní rovině jistou formou zboží, kde se v čase mění její hodnota. Což 
znamená, že honitba, jejíž pronájem v roce 2003 stál 50 tisíc korun ročně, má dnes hodnotu 500 tisíc korun," 
vysvětluje prezident Asociace profesionálních myslivců Libor Řehák. Vypsání nových tendrů je tak dle něj 
logickým krokem a snahou Lesů ČR respektovat zákon. 
V současné době se celý segment myslivosti na zisku Lesů ČR podle odborníků ročně podílí zhruba půl miliardou 
korun. Samotný výnos z pronájmu všech honiteb podniku loni činil 191 milionů korun.  
 

 
  Z tohoto článku je zcela zjevné, jak si paní redaktorka stanoví cíle, kterého má být dosaženo (zde osočení LČR, 
s.p.) a potom se k tomuto osočení státního podniku postupně propracovává. Už sám název článku: „DALŠÍ 
CHAOS KOLEM LES Ů ČR“  jasně ukazuje nezávislost, objektivitu, úroveň a směr uvažování paní 
redaktorky Vokurkové.   
    Ke svému cíli dehonestovat LČR, s.p. využívá neodborná vyjádření jakýchsi „expertů na myslivost u LČR, 
s.p.“, kteří kupí jednu neodbornost na druhou. Opět se prokazuje, že nějaká fakta dnešní novináře naprosto 
nezajímají, protože citace zákona či prezentování faktů ve vyjádření APM ČR pro ně není vůbec nic akčního ani 
zajímavého.  
    Fantastické je to, co si redaktorka vytáhla z odborného stanoviska APM ČR. Jediné, co jí utkvělo v paměti, 
bylo obecné konstatování o vývoji výše nájmů honiteb.      
    Hlavní problém však je, že když si tento článek přečte běžný občan, nemůže vůbec pochopit, co tím vlastně 
chce redaktorka Vokurková veřejnosti sdělit.  
Takže si lze z článku udělat jeden závěr – chaos není „kolem Lesů ČR“, ale asi spíše v hlavě některých 
neschopných redaktorů!   
    

 
    
  Vážené kolegyně a kolegové, 
 
děkujeme za Váš zájem o M.I.S. i za Vaši aktivitu ve věci výměny informací.  
Do příštího čísla připravujeme zajímavou informaci z temných zákoutí MZe o připravovaném zahájení 
dalších (placených) školení na úseku „prohlížitelů ulovené zvěře“ (za „lidové“ 3.000 Kč za jednodenní 
školení; což je při 5.700 honitbách dalších příjemných 17.000.000.- Kč přímo z kapes chudnoucích 
uživatelů honiteb v ČR); a přineseme i podrobnou analýzu celé této problematiky. A že je předchozí 
organizátor školení členem Myslivecké rady pana ministra, to činí tuto (zatím neověřenou) informaci 
obzvláště pikantní.  
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Dále pracujeme na analýze problematiky škod působených zvěří, do které se dnes pouští řada 
snaživých amatérů. 
V příštím čísle také přineseme podrobnou analýzu materiálu „Myslivecké rady“ prezentovaného pod 
názvem „7 příčin stavu myslivosti v ČR“.     
Od Myslivecké unie ČR máme avizované další kroky v oblasti veterinární medicíny. 
 
 Máme se tedy skutečně na co těšit! 
 
S kolegiálním pozdravem  
„Moderní, reformované a dobře fungující myslivosti zdar!“  
 
 
Petr Horák 
šéfredaktor spolu s kolektivem redakce 
Nezávislého internetového mysliveckého zpravodaje M.I.S.   
 
 
 
 
 
Přílohy M.I.S.u: 
1. Dopis ČMMJ s výzvou členům a myslivcům kontaktovat poslance. 
2. Otevřený dopis APM ČR předsedovi vlády ČR  
3. Dopis APM ČR poslancům, senátorům a subjektům zainteresovaným v odvětví myslivosti 
4. Jmenování Myslivecké rady ministrem zemědělství 

 
 


