
M♣I♣S                               MYSLIVECKÝ ♣ INFORMAČNÍ ♣ SYSTÉM                                M♣I♣S 

 

                                                                                                                                     V Praze 21.9.2009 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové! 

 

Řada kolegů-myslivců se na nás před jednáním „Shromáždění myslivců ČR II.“ které se koná dne 
26.9.2009 ve Velkém Meziříčí obrací s dotazy – jak se skutečně všechno vyvíjelo a odehrávalo v 
procesu tvorby nové koncepce myslivosti? 

     Proto si dovolujeme v rámci našeho „Mysliveckého Informa čního Systému“ (APM ČR) zaslat 
přesnou a pravdivou informaci (tzn., vše jen prokazatelná fakta). 

    Vše začalo založením APM ČR v roce 1995. Asociace profesionálních myslivců ČR (koncipovaná 
jako - organizace pro myslivce z povolání nebo myslivce z celé ČR, kteří chtějí pracovat a bojovat za 
novou moderně koncipovanou a skutečně odbornou myslivost) při svém vzniku v roce 1995 přijala 
základní body svého programu, které navrhl a vypracoval prezident APM dr. ing. L.Řehák //těmto 
návrhům programu APM se tehdy většina představitelů myslivosti a mysliveckých funkcionářů smála 
či je považovala za fantazírování//: 

I. vypracovat a prosadit „státní mysliveckou politiku ČR“  (po roce 2000 bylo prosazeno, 
vypracováno /i když ne dostatečně fundovaným autorem, kterého cíleně oslovilo MZe/ a vládou 
schváleno); 

II.  vytvořit „Koncepci rozvoje odvětví myslivosti v ČR“  (z iniciativy APM ČR zahájila Unie 
mysliveckých organizací ČR kroky k realizaci „Koncepce rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ – od 
roku 2009 se na koncepci veřejně pracuje); 

III.  vytvořit a prosadit státní mysliveckou dotační politiku  (jedná se o dlouhodobě prosazovaný 
projekt APM ČR, která dlouhodobě zdůrazňuje nutnost prosazení oficiální finanční pomoci státu 
v rámci dotační politiky; APM ČR má návrh státní myslivecké dotační politiky hotový);   

IV.  připravit transformaci-reformu celého odvětví myslivosti (na tomto projektu se od roku 1995 
systematicky pracuje)  

V. vytvořit univerzitní „Samostatný studijní obor provoz a řízení myslivosti“ (ing. Řehák z APM 
ČR připravil návrh tohoto projektu prvního mysliveckého univerzitního studia na světě a spolu 
s doc. M.Vachem tento studijní obor na ČZU v Praze prosadili /a byl akreditován a zahájen/) 

VI.   vytvořit na ministerstvu zemědělství samostatný „Odbor myslivosti, rybářství a včelařství“  
(ing. Řehák navrhl tehdejšímu předsedovi ČSSD ing. V. Špidlovi, aby se ČSSD systematicky 
věnovala venkovským odvětvím; pan předseda se pak osobně účastnil řady mysliveckých, 
rybářských i včelařských akcí s velkým ohlasem občanů; pak pan předseda vlády, nařídil ministru 
zemědělství J. Palasovi, aby na svém resortu tento odbor vytvořil).  

     Je tedy zcela nesporné je, že výše uvedené základní prvky hlavního programu APM ČR (navržené a 
vypracované ing. Řehákem) jsou už zrealizovány nebo se na nich (např., i v rámci aktivit s kolegy 
z UMO ČR) intenzivně pracuje. A každému myslivci musí být jasné, že se jedná o převratné kroky, 
jejichž realizace je pro budoucí rozvoj celé myslivosti zcela nezastupitelná. A každý myslivecký 
odborník si může sám udělat obrázek o tom, co která organizace ve prospěch myslivců za posledních 
20 let skutečně udělala.   



  

     Jak již bylo uvedeno, jedním za základních bodů programu APM ČR byly „Reforma-transformace 
odvětví myslivosti v ČR“ a tvorba „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ (autora 
těchto projektů ing. Řehák z APM ČR).  

     Unie mysliveckých organizací ČR /Asociace profesionálních myslivců ČR; Mezinárodní sdružení 
myslivců příhraničí; Řád svatého Huberta; Safari club international Bohemia/  (na návrh APM ČR) 
byla iniciátorem svolání „Shromáždění myslivců ČR“, které se s úspěchem konalo 14.3.2009 ve 
Velkém Meziříčí. Zde byla přijata významná „Deklarace o myslivosti“, kterou v rámci probíhající 
petiční akce podpořily tisíce myslivců z celé ČR. Dále bylo rozhodnuto, aby se realizoval projekt 
vytvoření „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“.  

     Bývalý prezident APM ČR a výkonný viceprezident UMO ČR ing. Libor Řehák nastoupil dne 
1.4.09 na MZe jako ředitel Odboru rybářství, myslivosti a včelařství. Bylo celkem logické, že jako 
jeden z prvních kroků ve funkci předložil vedení MZe projekt na zahájení procesu tvorby nové a 
moderní koncepce rozvoje myslivosti v ČR. Bohužel některé subjekty (v čele s předsedou ČMMJ 
Palasem) nepřející si žádné změny v myslivosti se postarali o odvolání ředitele Řeháka a jeho 
nahrazení již jednou odvolaným ing. Pondělíčkem.  

     Tento krok ministra zemědělství však nemohl jakkoliv ovlivnit snahu UMO ČR o vytvoření nové 
koncepce myslivosti. Proto UMO ČR zaslala hned na konci června a počátkem července letošního 
roku pozvánku na jednání „Shromáždění myslivců ČR II.“, které se bude konat 26.9.2009 ve Velkém 
Meziříčí a které bude celé zaměřeno na pokračování procesu tvorby nové a moderní „Koncepce 
dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“.  

    Dle našich informací (a jak se brzy ukázalo, tak správných) ministerstvo zemědělství i ČMMJ 
horečně přemýšlely, jak se postaví k těmto „koncepčním“ aktivitám UMO ČR a stále rostoucímu 
počtu aktivně spolupracujících myslivců a jejich organizací. Proto úředníci ministerstva (kteří za 
dvacet let nevyvinuli žádnou oficiální „koncepční aktivitu“ – tzn.,  novou komplexní koncepci 
myslivosti v ČR) honem svolali na MZe na 1.9. a 2.9. 2009 jednání o koncepci myslivosti. Protože se 
MZe nikdy na žádné koncepci rozvoje myslivosti v ČR oficiálně nepracovalo, žádná koncepce se 
nikdy oficiálně nedokončila a oficiálně nepřijala, musel se najít nějaký materiál, který by se dal jako 
koncepce využít.  

     Proto se na MZe použil referát vedoucího oddělení myslivosti ing. Jaroslava Růžičky, který v roce 
2006 přednesl na semináři České lesnické společnosti v Brně. Tento referát MZe přiložilo k pozvánce 
na jednání 1.9.09 a konstatovalo, že toto je ta dlouhodobá koncepce MZe o myslivosti (kterou MZe 
schválilo na období 2006-2016), ke které se mají všichni pozvaní ve stanoveném termínu odborně 
vyjádřit. 
(PRO VAŠI INFORMACI VÁM TENTO NÁVRH KONCEPCE MYSLIVOSTI Z DÍLNY MZE 
ZASÍLÁME V PŘÍLOZE č.1)        

APM ČR tedy dle zadání a v daném termínu své stanovisko k této koncepci MZe zaslalo. 
(PRO VAŠI INFORMACI VÁM TOTO STANOVISKO APM ČR ZASÍLÁME V PŘÍLOZE č.2)  

    Pro Vaši informaci musíme uvést několik informací k průběhu obou jednání na MZe. Ministerstvo 
zemědělství rozdělilo všechny subjekty zainteresované na odvětví myslivosti na dvě skupiny, které 
pozvalo na dva různé dny. Obecně by se dalo shrnout, že první den byly pozvány myslivecké 



organizace a nějaké lesnické subjekty aj., zatímco druhý den byli pozváni zástupci zemědělců, 
vlastníků honebních pozemků, některých držitelů honiteb, lesnických subjektů a ochrany přírody.  
 //APM ČR nechápala důvod této separace, protože dle názoru ing. Řeháka (autora našeho projektu 
koncepce) je jednou z hlavních podmínek úspěchu projektu tvorby koncepce to, aby všechny 
zainteresované subjekty na této koncepci dlouhodobě pracovaly společně (aby se jejich názory 
sbližovaly a vzájemně pozitivně ovlivňovaly). Navíc dle našeho názoru bylo zcela zbytečné zvát tam 6 
zástupců lesnického školství; místo toho tam měli být dle názoru APM ČR zástupci všech 3 stupňů 
státní správy z celé ČR či zástupci OMSů ČMMJ, jako největších regionálních organizací s právní 
subjektivitou//.  

      Na prvním jednání se prakticky všichni přítomní loajálně shodli na tom, že tento návrh MZe je 
akceptovatelný a může se o něm jednat. Pouze Asociace profesionálních myslivců ČR a Řád svatého 
Huberta důrazně tvrdili, že toto skutečně není materiál, který by se mohl nazývat - koncepce 
myslivosti v ČR; kdy je prakticky na dvou stránkách uvedeno několik bodů a v nich jsou obecná 
několikavětá konstatování. Zástupce APM ČR viceprezident P. Horák se dále dotázal na skutečný 
důvod svolání tohoto jednání; protože MZe v pozvánce uvádí jako důvod - projednání fungování 
koncepce MZe v polovině období platnosti této koncepce. Zástupce APM ČR jen podotkl, že 
koncepce přijatá na období 2006-2016 bude mít polovinu období až v roce 2011 a ne v roce 2009. Na 
to mu zástupce MZe ředitel ing. Pondělíček sdělil, že to je dobrá vůle MZe a že na toto jednání nikdo 
nemusí chodit.  

     Druhý den pak proběhlo další jednání o koncepci; tentokrát zde byli přítomni zástupci 
zemědělských, vlastnických, lesnických a ochranářských subjektů. Zde byly vznášeny daleko větší a 
závažnější výhrady od většiny přítomných.  Velmi rasantně a velmi fundovaně vystoupil pan Josef 
Plzák z Asociace soukromého zemědělství ČR, který podrobil velké kritice materiál, který rozeslalo 
MZe a deklarovalo ho dokonce jako „koncepci myslivosti“. Zdůraznil, že to je urážkou všech 
myslivců, mysliveckých organizací i všech dalších zainteresovaných subjektů - vyjadřovat se 
k podobným návrhům, jejichž koncepční i odborná úroveň je mizivá (a prezentoval to na příkladu 
navrhované úpravy lovecké kynologie). Na důraznou a fundovanou kritiku poměrů v oboru naší 
kynologie, reagovali ministerští úředníci slovy, že o těchto excesech, nedostatcích a tomto tristním 
stavu vůbec neví (na to pan Plzák sdělil, že to pak je alarmující, když to ani MZe neví).  
     Velmi zajímavé bylo, že po obsáhlé kritice návrhu ministerské koncepce za strany pana Plzáka 
z ASZ ČR uvedl ředitel ing. Pondělíček, že materiál zaslaný MZe všem pozvaným není vlastně ta 
koncepce, ale jedná se jen o jakési poznámky k vlastní koncepci myslivosti. Na žádost zástupce 
ASZ ČR pana Plzáka, kde je tedy ta vlastní ministerská koncepce k těmto poznámkám, uvedl ing. 
Pondělíček, že je na oficiálních stránkách MZe. Zástupce ASZ ČR uvedl, že na stránkách MZe žádná 
koncepce nebyla a není a požádal ředitele odboru Pondělíčka, aby mu tedy tu koncepci MZe hned na 
místě na počítači ukázal; pan ředitel poněkud zaražen uvedl, že tam tedy ještě není, ale že se na ní už 
pracuje(!). Není tedy divu, že na takto připraveném a probíhajícím jednání odešla řada účastníků 
jednání ještě před koncem řka, že nemíní ztrácet čas na podobných „jednáních“.  

    Je tedy smutné, že na prvním jednání všech renomovaných mysliveckých organizací na MZe 
poznaly pouze -  APM ČR a Řád svatého Huberta skutečnou úroveň tohoto materiálu (vlastně 
„poznámek ke koncepci“). Ostatní renomovaní myslivečtí odborníci se tedy na jednání souhlasně či 
dokonce pochvalně vyjadřovali jen k jakýmsi „poznámkám ke koncepci“ (jak přiznal druhý den sám 
ředitel odboru myslivosti ing. Pondělíček).  
      Představitelé ministerstva (a úředníci na úseku myslivosti) se často podrážděně ohrazují proti 
kritice APM ČR, která dlouhodobě upozorňuje (kolegiálně a ve snaze zlepšit situaci) na řadu 
pochybení, na neplnění si metodických i legislativních povinností, na dlouhodobou pasivitu a 



nezvládání hlavních úkolů ze strany tohoto ústředního orgánu státní správy myslivosti. Ale může se 
někdo z vedení MZe divit této objektivní kritice, když MZe vydává za „koncepci myslivosti“ 
materiály podobné odborné hodnoty či když jsou na MZe organizována podobná „odborná“ jednání? 

APM ČR má (z celého průběhu jednání na MZe) právo se domnívat, že hlavním důvodem svolání 
tohoto jednání ze strany úředníků MZe bylo jen jisté odvedení pozornosti veřejnosti od aktivit UMO 
ČR a jejich projektu na vytvoření skutečně nové a skutečné moderní koncepce (která udělá 
z myslivosti moderně koncipované, konkurence schopné, uznávané a státem podporované odvětví). 

    Po tomto jednání na MZe jsme jen čekali, jak na toto jednání na MZe zareaguje (či jak je dalším 
krokem doplní) vedení ČMMJ. A skutečně ve dnech 11.-14.9.2009 obdrželi členové UMO ČR 
pozvánky na jednání o koncepci myslivosti, které se dne 21.9.2009 (tedy 5 dní před /3 měsíce předem 
ohlášeným/ jednáním UMO ČR o koncepci myslivosti ve Velkém Meziříčí) koná v sídle ČMMJ na 
Praze 1.  
(PRO VAŠI INFORMACI VÁM TUTO POZVÁNKU ČMMJ ZASÍLÁME V PŘÍLOZE č.3) 

   Myslivecké organizace sdružené v rámci UMO ČR napsali kolegům z ČMMJ omluvný dopis s tím, 
že v uvedeném termínu 21.9.09 mají dlouhodobě plánovanou generální poradu a přípravu na 
„Shromáždění myslivců ČR II.“ (26.9.09 ve Velkém Meziříčí). 
(PRO VAŠI INFORMACI VÁM TENTO OMLUVNÝ DOPIS UMO ČR ZASÍLÁME V PŘÍLOZE 
č.4) 

    Uvedeného jednání o koncepci myslivosti (a dalších věcech) se na ČMMJ dne 21.9.09 zúčastnily 
převážně lesnické subjekty (střední školy, LF univerzit aj.) a zástupci OLH MZe aj. V rámci 
projednávání koncepce myslivosti však bylo pouze konstatováno, že ČMMJ bude v případě jednání o 
koncepci myslivosti vycházet z materiálu MZe. Potom se na ČMMJ projednávaly další body programu 
např., Národní lesnický program II. aj.  
    Pevně věříme, že si vážení kolegové z vedení ČMMJ nechávají podrobnosti k tvorbě koncepce a své 
návrhy až na jednání 26.9.09 ve Velkém Meziříčí.  
     Jinak jsme upřímně přesvědčeni, aniž bychom chtěli zasahovat do interních záležitostí ČMMJ, že 
pokud by se zainteresovaly do celého procesu tvorby nové koncepce OMSy ČMMJ a odborná členská 
základna, může mít ČMMJ tak špičkovou koncepci, které by se ten skutečně nepovedený návrh MZe 
nemohl ani zdaleka rovnat.  
     Jsme také přesvědčeni o tom, že se MZe i ČMMJ na „Shromáždění myslivců ČR II.“ zapojí spolu 
s UMO ČR a dalšími aktivními subjekty do realizace celého procesu tvorby moderní „Koncepce 
dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“.  
 
 
S pozdravem „Myslivosti zdar!    
 

Petr Horák 
vedoucí redaktor M.I.S. 
viceprezident APM ČR 

 
/redakčně upraveno/ 


