
85 let jednotné myslivecké organizace 
 

Letos je tomu právě 85 let, kdy byla v Brně dne 23. dubna 1923 založena jednotná celostátní myslivecká 

organizace s výstižným názvem Československá myslivecká jednota. Ta postupně nahradila do té doby 

v podstatě bezcílné, nejednotné a místní lovecké, kynologické a střelecké organizace. Tehdejší Myslivecká 

jednota si dala za cíl prosazování celostátně jednotné myslivecké politiky v zájmu myslivecky řádně 

obhospodařovaných chovů dostatečných počtů zvěře při současném zvyšování odborné kvalifikace všech 

myslivců včetně zveřejňování a vysvětlování mysliveckých zájmů před nemysliveckou veřejností. 

Za časů 1. čs. republiky byly snahy iniciovat nový myslivecký zákon, což se ale v tehdejší společenské 

situaci nepodařilo prosadit, i když mrazy v zimě na přelomu let 1928/1929 byl příčinou vzniku tzv. „malého 

honebního zákona“. Ten poprvé vyjmenoval druhy zvěře a dělil zvěř na užitkovou a škodnou, srstnatou                      

a pernatou. Členění zvěře na užitkovou a škodnou bylo později kritizováno, i když mělo své opodstatnění, 

neboť za škody způsobené tzv. škodnou zvěří nemuseli myslivci tyto škody hradit. To ostatně platí u šelem                 

a dravců dodnes. 

Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře CIC vznikla na základě milánské konference v roce 

1926DEalším krokem k založení této největší mezinárodní myslivecké organizace, sdružující dnes více než 80 

zemí světa, byla schůzka mysliveckých představitelů čtyř zemí (Francie,Polska, Rumunska a Československa) 

v roce 1928 v Nových Zámcích, která položila základ k založení CIC v roce 1930 v Paříži. Naše země se tak 

stala součástí světové rodiny myslivců a v CIC jsme získali řadu mezinárodních uznání. Navíc byla 

Českomoravská myslivecká jednota v roce 1996 přijata do Federace mysliveckých svazů Evropské unie 

(FACE) založené v roce 1977. Ta sdružuje v současnosti již myslivecké svazy v celé Evropě a sleduje 

legislativní návrhy EU vztahující se k myslivosti. 

Mezinárodních organizací zabývajících se myslivostí existuje ovšem více a i na jejich práci se tou či 

onou formou podílíme, neboť mezinárodní spolupráce je nutná i v myslivosti. Nejenže se v mezinárodním 

měřítku nemáme za co stydět, ale máme dokonce i některá světová prvenství, a to například v mysliveckém 

vzdělávání, včetně práce s mládeží a v dodržování myslivecké etiky a mysliveckých tradic, v rozsahu a úrovni 

intenzivních chovů zvěře, v širší péči o některé druhy zvěře v oblastech jejich chovů, v organizaci a úrovni 

okresních či oblastních chovatelských přehlídek, v organizaci a úrovni celostátních mysliveckých                               

a kynologických výstav, v celoplošných ozdravovacích akcích zvěře včetně vakcinace lišek a v neposlední řadě 

v akcích na ozdravování a zkvalitňování životního prostředí zvěře. 

Převzatý, tzv. „říšský“, zákon o myslivosti, platný od roku 1941, znamenal řadu negativ. Poválečné 

myslivecké zákony byly vždy poplatné době v níž vznikaly, nicméně obvykle přebíraly pokrokové myšlenky ze 

zákonů předcházejících a více či méně na ně navazovaly. V souladu se společenskými změnami vznikl v roce 

1962 nový zákon o myslivosti č. 23, který na rozdíl od zákonů dřívějších (třeba od posledního č. 225/1947 Sb.) 

odtrhl právo myslivosti (tvorbu a držení honiteb) od vlastnictví pozemků a získali je uživatelé pozemků, pokud 



měli minimální výměru 500 ha. Na základě tohoto zákona vznikla myslivecká sdružení namísto dřívějších 

lidových mysliveckých společností a následně nahradil ČSMJ Československý myslivecký svaz členící se na 

krajské a okresní myslivecké svazy. Tento zákon vydržel až do roku 1992, kdy se už pouze Český myslivecký 

svaz (po odtržení Slovenského poľovníckeho zväzu v roce 1969) aktivně účastnil při koncipování a tvorbě jeho 

novely (270/1992 Sb.) 

Od této doby působí na území Města Příbora dvě myslivecká sdružení, a to Myslivecké družení Příbor I. 

a Myslivecké sdružení PŘÍBOR-HÁJOV (dřívější Myslivecké družení Příbor II.). 

Novela zákona z roku 1992 v podstatě navrátila právo myslivosti opět vlastníkům honebních pozemků, 

kteří na nich mohli vykonávat právo myslivosti buď sami anebo je mohli pronajímat mysliveckým sdružením. 

Tato novela sice ponechala minimální výměru honiteb 500 ha, ale byla z ní odstraněna povinnost tvorby oblastí 

chovů zvěře. Zrušilo se také mimo jiné povinné členství v ČMS anebo jiné myslivecké organizaci, což bylo 

zřejmě na škodu, neboť povinné členství v jakékoli myslivecké organizaci s celostátním působením včetně 

navazujícího vydání či nevydání loveckého lístku je předpokladem dodržování a utužování nezbytné 

myslivecké morálky. V roce 1992 byl název Český myslivecký svaz nahrazen názvem Českomoravská 

myslivecká jednota (ČMMJ). Teprve v roce 2001 byl vydán nový myslivecký zákon číslo 449/2001 Sb., kterým 

se v současné době řídí všichni naši myslivci. 

Jedním z prvořadých úkolů našich mysliveckých sdružení je od samého prvopočátku zvyšování 

odborného mysliveckého vzdělávání a jeho rozšiřování do řad nemyslivecké veřejnosti. Musím si však 

postesknout, že v poslední době se čte méně něž dříve a náš volný čas stále více zaplňuje televize či rozhlas, 

jejichž redaktoři si ale mnohdy ulehčují práci tím, že popisují problémy pouze jednostranně a často 

v neprospěch myslivců. Přitom i u nás začíná žít větší část obyvatelstva ve městech, v nichž konzumují 

masovými médii předkládaná rádoby přírodoochranářská témata, která mnohdy nesouvisejí s přírodními 

životními koloběhy a rozmanitostmi přírody. Myslivost a postavení myslivců běžně chápou zejména lidé žijící 

na venkově, v bezprostředním kontaktu s přírodou. Chceme-li postupně a časem zvrátit někdy extrémní názory 

na obecně prospěšnou činnost myslivců, musíme začít informovat o naší práci především mládež. Ta může již 

od 15 let věku absolvovat myslivecké kurzy a po složení zkoušek získat lovecký lístek Adepti v kurzech ale 

zejména získávají objektivní informace o tom, co myslivci chtějí a dělají. V mnoha mysliveckých sdruženích 

existují kroužky mladých přátel myslivosti, pro něž jsou každoročně pořádány soutěže „O zlatou srnčí trofej“. 

Další z oblasti činnosti myslivců je oblast kynologie pečující o kvalitu a výkonnost loveckých psů. Ve 

spolupráci s okresními mysliveckými spolky jsou každoročně pořádány zkoušky lovecké upotřebitelnosti  psů 

různých loveckých plemen. Nejbližším termínem konání zkoušek loveckých psů je den 10. 5. 2008 kdy naše 

myslivecké sdružení Příbor-Hájov pořádá zkoušky loveckých psů na Hájově. 

Většinu mysliveckých aktivit si ovšem hradí myslivci sami nemluvě již o finančních aktivitách                        

a náročnosti myslivecké činnosti v rámci jednotlivých honiteb (výsadba a udržování lesních porostů,               

výstavba a údržba mysliveckých krmných zařízení apod.). 



Naše Myslivecké sdružení PŘÍBOR-HÁJOV v roce 2008 u příležitosti oslav 85 let myslivecké 

organizace uskutečnilo a dále uspořádá tyto akce: 1. 3. 2008 Myslivecký ples na Hájově; 15. 3. 2008 slavnostní 

Výroční členská schůze; 10. 5. 2008 zkoušky loveckých psů na Hájově; 14. 6. 2008 branný závod pro děti 

z Hájova; 28. 6. 2008 myslivecký letní večer na koupališti v Příboře; 25.10.2008 hlavní oslavy 85 let myslivosti 

v prostorách Katolické domu v Příboře za účasti rytířů Řádu sv. Huberta a v měsíci listopadu a prosinci hony na 

drobnou zvěř. 

Do dalších let, doufám že úspěšné činnosti, i přeji našim myslivcům a celé myslivosti tradiční 

„Myslivosti zdar“.   
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