Řád svatého Huberta
Kuks

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týče.
Jan Amos Komenský

Slovo velmistra
Vážení přátelé, dovolte mi Vám krátce představit Řád svatého Huberta, práci jeho členů a
jejich novodobé poslání.
Řád svatého Huberta je rytířský, myslivecký, světský řád vyznávající křesťanské principy života
a jeho poslání je, dle platných stanov, následující: „Skrze horlivé provozování myslivosti a ušlechtilé
honby, při respektování mysliveckých tradic, etiky a zvyklostí, při ctění přikázání a zákonů Božích
velebit Boha, pána našeho a svatého Huberta, patrona myslivosti a na jeho přímluvu se státi
skutečnými šlechtici ducha, nositeli přátelství, svornosti a lásky k bližnímu.“ Přestože má Řád svatého
Huberta svá pravidla, stanovy a předpisy, podstata členství spočívá především v dobrovolné doživotní
službě a naplňování výše uvedených ideálů. Tyto ideály je nutno v tomto smyslu chápat jako dokonalý
stav, ke kterému, přes všechna svá pochybení a nedobré vlastnosti, směřujeme a kterého se snažíme
dosáhnout. K naplnění tohoto cíle nám nepomohou zákony, předpisy ani nikdo jiný. Máme-li se státi
rytíři a šlechtici ducha a nositeli přátelství a lásky k bližnímu, musíme jimi být v každodenním životě.
Ne jenom občas a nejen tehdy, když se nám to hodí. Ne kritikou a odsuzováním druhých, ale vlastním
příkladem a trpělivou prací, a nikoli proto, abychom byli lepší než ostatní, ale proto, že máme svoji
profesi rádi a chceme pokorně respektovat Boží autoritu a řád.

V drsném středověku nabídla církev velmi moudře prostým lidem pozitivní vzory v podobě
mnoha různých světců a patronů. Prostřednictvím těchto světců a patronů pak dávala lidem nejen
inspiraci a příklad pro změnu způsobu jejich vlastního života, ale především naději, že i těžké životní
osudy a zkoušky mohou mít svůj smysl a člověk by jim neměl podlehnout. Zapřít sám sebe, překonat
svoji pohodlnost, lenost, nechuť, ale i bolest a příkoří a dokázat změnit svůj život nebo jej dokonce i
obětovat pro druhé – to vše bylo záměrem a to vše je aktuální i v dnešní době. Většina myslivců dnes
zná svatého Huberta jako lovce, ale to je jen první polovina příběhu. V té druhé již biskup Hubert
vybízí lid k zamyšlení nad svým životem slovy „Pomni člověče, kým jsi kdy v životě byl, kým jsi a kým
zakrátko budeš“. Tuto část legendy zná již jen málokdo, a přesto jsem přesvědčený, že hloubka a
význam těchto slov jsou daleko důležitější, než příběh s jelenem a problém, zda byl jelen
desaterákem korunovým nebo vidlicovým.

Historie Řádu svatého Huberta
3.11.1695

uděluje František Antonín hrabě Sporck první insignie Řádu svatého Huberta a
pokládá tak základy pro rozvoj společenství nositelů tohoto řádu

3.11.1723

přijal po lovecké slavnosti v Brandýse nad Labem řádovou insignii císař Karel VI. Tímto
aktem získal Řád svatého Huberta respekt a v následujících letech dochází k rozkvětu
Řádu. Jeho nositeli se stává celá řada významných šlechticů své doby.

30.3.1738

hrabě Sporck umírá a s jeho smrtí upadá i další rozvoj činnosti a aktivity nositelů Řádu
svatého Huberta

16.1.1938

ústřední předsednictvo Československé myslivecké jednoty, z podnětu generálního
ředitele Státních lesů a statků Dr.Ing.Karla Šimana přijalo návrh na uspořádání
vzpomínkových oslav při příležitosti 200-letého výročí od Spockovy smrti a prohlásili
rok 1938 za Sporckův rok. Při této příležitosti byla vydána pamětní medaile. Další
snahy o obnovení aktivity Řádu svatého Huberta zmařila druhá světová válka.

3.11.1978

byl Řád svatého Huberta ve večerních hodinách ilegálně obnoven před vstupem do
hrobky v Kuksu, kde je pohřben zakladatel František Antonín hrabě Sporck. Veškerá
činnost několika jednotlivců byla až do roku 1989 uskutečňována ilegálně s větší či
menší intenzitou.

16.6.1992

byl Řád svatého Huberta registrován Ministerstvem vnitra ČR jako samostatný
právnický subjekt a od této doby se rozvíjí jeho novodobá činnost.

František Antonín hrabě Sporck

RNDr Josef Štych

Jan František Votava

3.11.1695 – 30.3.1738

3.11.1978 – 25.7.2005

10.9.2005 - současnost

Poslání Řádu svatého Huberta dříve a dnes
Dle slov zakladatele, hraběte Sporcka, byl Řád svatého Huberta zřízen za tím účelem, aby ti,
kteří budou do Řádu přijati, byli odvráceni od různých marnivých a záludných skutků a oddávali se
raději nevinné a ušlechtilé myslivosti…
Dr.Štych prezentoval po registraci v roce 1992 obnovený Řád a jeho poslání následovně:
Ilegální Řád byl postaven na nesouhlase s komunistickým pojetím myslivosti a jeho nešvary. Jeho
členové se od nich osobně distancovali a při výkonu práva myslivosti se do nich nezapojovali. Tento
trend platí v mnohem větší míře i nyní (rok 1993), kdy hovořit o myslivosti, se v některých případech
snad již vůbec nedá. Slyšíme stesky na současný zákon o myslivosti, ale ruku na srdce, kolik stran by
mohl mít zákon, kdybychom se dokázali oprostit od závisti, podlosti, hrabivosti, nafoukanosti,
velikášství, hlouposti a dalších vlastností, které se jménem myslivost nemají a nikdy nebudou mít nic
společného. Situaci lze změnit několika způsoby. Dobrým zákonem, který stejně budou naplňovat
lidé, změnou myšlení, což je jedním z cílů Řádu anebo obojím. V každém případě však obrovskou
každodenní prací. Prací na jejímž konci je krásná ušlechtilá Česka myslivost, vykonávaná myslivci,
skutečnými šlechtici ducha i konání, tak jak si to představoval i hrabě Sporck, jehož hlas k nám
promlouvá z hloubky tří staletí a ukazuje cestu. Ne každý chce tento hlas slyšet a poslouchat. Ne
každý se proto stává rytířem Řádu sv. Huberta. Ti, kteří do řádu již vstoupili, vědí, že při naplňování
odkazu hraběte Sporcka je nutno v ruce třímat nejen lilii, ale i meč.

Pohled na poslání Řádu sv.Huberta současného velmistra Jana Votavy je následující:
Střet dobra a zla provází lidstvo již od počátku a každý člověk jej musí vybojovat především ve
svém srdci. Není snadné být dobrým myslivcem, protože to vyžaduje především obrovské množství
práce a pokory a rovněž je nutné se naučit trpělivosti a umění se ovládat. Dobrý myslivec ví, že jeho
posláním není pouze lov, ale především péče o zvěř a o přírodu. Členové Řádu svatého Huberta by
měli být nejen dobrými myslivci, ale měli by rovněž dbát o šíření a propagaci mysliveckých tradic.
Především by pak měli usilovat o profesní a duchovní růst své osobnosti, protože pouhým
dodržováním mysliveckých tradic bez hlubšího pochopení jejich smyslu a významu děláme z krásné a
ušlechtilé myslivecké profese pouhý folklór.
Každý skutek, který ve svém životě vykonáme, svědčí o tom, kým nebo čím jsme. Postav se
tedy příteli před zrcadlo, podívej se zpříma do svých očí a doplň podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí následující slova: Já jsem….. . Pokud víš, kým jsi, zamysli se nad tím, kam vede Tvá životní
cesta a jsi-li spokojen, pak už stačí jít krok za krokem k cíli. Pokud spokojen nejsi, pak jediný, kdo
může tento stav změnit, jsi ty sám.

Řád svatého Huberta je a vždy bude právě takový, jací budou jeho členové. Pro mne je ctí a
potěšením pracovat na naplnění ideálů Řádu sv.Huberta ve společenství mnoha úžasných osobností,
pro které se stala myslivost, tedy správa živé přírody, jejich posláním.

Činnost Řádu svatého Huberta
Profesní a duchovní růst členů – odborné semináře, duchovní cvičení, vzdělávání

Práce s mládeží – projekty S Hubertem do lesa a do školy

Praktikování a propagace myslivecké etiky a tradic

Propagace a prezentace myslivecké kultury – Svatohubertské mše, slavnosti, výstavy, koncerty

Spolupráce se subjekty hospodařícími v přírodě – Lesy české republiky, ČMMJ, Městské lesy Hradec
Králové, hospodařící zemědělci, ….
Škody působené zvěří na
zemědělských pozemcích, plodinách
a porostech
• Analýza situace
• Průzkum škod v rámci
republiky
• Vyčíslení škod
• Prognóza škod
• Výhledová studie

Zásady správného přikrmování zvěře
1.
2.
3.
4.

Účelné rozmístění krmných zařízení v
lokalitách honiteb
V návaznosti na druh zvěře správné volba
krmení
Dodržovat pravidelnost zakrmování
Zvláštní péči věnovat zakrmování v období
zimního strádání

Veřejně prospěšná činnost – obnova památek, charitativní činnost,…

Výuka uchazečů o lovecký lístek a mysliveckých hospodářů

Propagace a prezentace myslivosti před veřejností

Nabídka spolupráce
Vážení přátelé přírody a myslivosti, na předchozích stránkách jsme se Vám snažili krátce
přiblížit a prezentovat poslání Řádu svatého Huberta a práci jeho členů. Přesto, že je Řád svatého
Huberta nevelkou organizací, jeho vliv na vnímání myslivosti veřejností a množství odváděné práce
jeho členy je mimořádná. To vše by nebylo možné bez finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR
a dalších spřátelených subjektů, kteří spatřují v naší práci smysl a význam. Přes tuto podporu zůstává
mnoho projektů nerealizováno z důvodu nedostatku financí.
Dovolujeme si vás proto s nadějí požádat o podporu Řádu svatého Huberta formou daru
nebo prostřednictvím smlouvy o reklamě a propagaci na akcích pořádaných Řádem.
Dar sice není daňově uznatelným nákladem, ale při zpracování daňového přiznání lze dar
odečíst ze základu daně při splnění podmínek v §15 odst.1 u fyzických osob (dar do 15% daňového
základu, min.1000 Kč v úhrnu všechny dary) nebo v §20 odst.8 u právnických osob (dar do 10%
daňového základu, jednotlivě min.2000 Kč).
Druhou možností je poskytnutí prostředků na reklamu. Náklad na reklamu je u firmy přímým
výdajem (nákladem) za podmínky naplnění ustanovení §24 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, tj.
jedná se o náklad na udržení, zajištění a dosažení příjmů v prokázané výši. Pokud někdo za reklamu
zaplatí, proti této úhradě získává nárok na zajištění příslušné reklamy příjemcem.
Konkrétní podmínky spolupráce a formu podpory jsme připraveni projednat individuálně a
stejně tak i připravit návrh příslušné smlouvy.

Partnerům Řádu svatého Huberta nabízíme:
-

Kontakty:

Celoroční VIP pozvánku na celořádové akce (vzdělávací semináře, slavnosti, hon, setkání
s kardinálem, aj.) pro 2-10 osob
Propagace na tiskovinách (letáky, plakáty, pozvánky)
Propagace na webových stránkách Řádu svatého Huberta s možností odkazu na webové
stránky partnera
Možnost prezentace partnera na akcích pořádaných Řádem svatého Huberta
Po projednání lze domluvit i další formy spolupráce (např.přednášky, besedy, kulturní
vystoupení, atd.)

Jan Votava, velmistr ŘSH, mob.: 603 891 713, e-mail: statkar@atlas.cz
Ing. Josef Vlášek, kancléř ŘSH, mob.: 724 524 028, e-mail.: josef.vlasek@lesycr.cz

