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09:30 – 10:00  Prezence ú
 

  ZAHÁJENÍ
 10:00 – 10:15  Ing. Roman Urbanec, Ph.D.
   pro ochranu p

Ing. Ji ří Chmel
Dipl. Ing. Richard Hoffman
- krajský př
 
ODBORNÉ P

10:15 – 10:35   Doc. Ing. Vladimír Hanzal
„Porovnání p
  

10:35 – 10:55 MVDr. Miroslav Vod
„Vývoj a hlavní témata myslivosti v

 
10:55 – 11:10  diskuze 

 
11:10 – 11:20  coffee break
 
11:20 – 11:40   Jürgen Wefelscheid

  „Rozsudek Evropského soudního dvoru pro lidská práva ze dne 2
  ohledně povinného 
  spolkového zákona o myslivosti 

 
11:40 – 12:00 diskuze 

 
12:00 – 13:00 oběd 
 

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

pořádá v rámci projektu  
„Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese“. 

         

Pozvánka na  
ezinárodní  workshop na téma

 

ddoouuccnnoosstt   mmyyssll iivvoosstt ii   //    
sll iivvoosstt   vv  bbuuddoouuccnnoosstt ii ““   

 

  
hhootteell   --  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVll ttaavvoouu  
  ppáátteekk,,  2288..  ččeerrvvnnaa  22001133  

  

Prezence účastníků 

ZAHÁJENÍ  
oman Urbanec, Ph.D.  – předseda správní rady Jihoč

pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. 
ří Chmel  – místopředseda ČMMJ 

Dipl. Ing. Richard Hoffman n – člen prezidia Bavorského mysliveckého svazu 
krajský předseda oblasti Dolní Bavorsko 

ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY – část I. 
Doc. Ing. Vladimír Hanzal , CSc., Česká zemědělská univerzita v
„Porovnání přístupu k mysliveckému hospodaření na Slovensku a v 

MVDr. Miroslav Vod ňanský , Středoevropský institut ekologie zv

ývoj a hlavní témata myslivosti v Rakousku“ 

 

break 

ürgen Wefelscheid , právní zástupce Bavorského mysliveckého svazu:
Rozsudek Evropského soudního dvoru pro lidská práva ze dne 2

ě povinného členství v honebních společenstvech a n
spolkového zákona o myslivosti - §6a“ 

 

myslivost o.p.s. 

workshop na téma  

Jihočeské společnosti 

Bavorského mysliveckého svazu 

ělská univerzita v Praze: 
ení na Slovensku a v Polsku“ 

edoevropský institut ekologie zvěře o.p.s.: 

Bavorského mysliveckého svazu: 
Rozsudek Evropského soudního dvoru pro lidská práva ze dne 26.06.2012 

a novela německého 



Jihočeská společnost pro ochranu přírody a

„Management zvěře na Šumavě a v
 

 

 

ODBORNÉ P
 
13:00 – 13:20 Dipl. Ing. Richard Hoffmann

krajský př
„Myslivost 

 
13:20 – 13:40  Ing. Ji ří Chmel
 „ČMMJ jako nejv
 
13:40 – 14:00 coffee break
 
14:00 – 15:00 workshop 
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Možnost individuální návštěvy Národních mysliveckých 
Vltavou. Začátek od 9:00, předpokládaný konec v
 
Pokyny: 

� Přednášky budou vedeny v
 

� Ubytování pro účastníky je možno zajistit v
nad Vltavou (hradí účastník).

 
� V případě zájmu o zajiště

telefonického kontaktu!!!

 
V případě zájmu prosíme o nahlášení ú
jisopm.ops@gmail.com nebo 
příp. telefonicky na 387 203
 
 

  
 

 

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

pořádá v rámci projektu  
„Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese“. 

         

ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY – část II. 

Dipl. Ing. Richard Hoffmann , člen prezidia Bavorského mysliveckého svazu 
krajský předseda oblasti Dolní Bavorsko:  
Myslivost a pohled od minulosti k budoucnosti“ 

ří Chmel , místopředseda ČMMJ: 
ČMMJ jako největší myslivecká organizace v ČR a budoucnost myslivosti“

break 

workshop – diskuze, shrnutí výsledků 

ěvy Národních mysliveckých slavností – Zámek Ohrada u Hluboké nad 
ředpokládaný konec v 17:00.  

ednášky budou vedeny v českém či německém jazyce se simultánním tlumo

častníky je možno zajistit v místě konání workshopu –
častník).  

 zájmu o zajištění ubytování uveďte toto prosím do Vaší př
!!! Bude řešeno individuálně. 

 zájmu prosíme o nahlášení účasti nejlépe na e-mailovou
nebo info@jisopm.cz 
203 011, 774 765 240, a to nejpozd ěji do 25

myslivost o.p.s. 

len prezidia Bavorského mysliveckého svazu - 

R a budoucnost myslivosti“ 

Zámek Ohrada u Hluboké nad 

meckém jazyce se simultánním tlumočením. 

– Parkhotel Hluboká 

te toto prosím do Vaší přihlášky vč. Vašeho 

mailovou adresu 

25. 6. 2013. 


