22. března 2018
Vážený pane Andrzeji Dudo, prezidente Polska a členů dolní komory vlády,
píši Vám jménem Českomoravské myslivecké jednoty a jejích více než 60 tisíc členů, kteří jsou
velmi znepokojeni změnami v mysliveckém zákoně ve Vaší zemi. Rád bych Vám vysvětlil, jaké
následky může mít Vaše páteční rozhodnutí, pokud dáte těmto změnám požehnání.
1) Omezení výcviku psů a sokolnictví




Nově schválený zákon neumožňuje výcvik psů na divoké zvěři chované v zajetí či volně žijící.
V podstatě se jedná o znemožnění výcviku norníků, honičů, a dokonce i ohařů. V budoucnu
tedy bude nedostatek lovecky upotřebitelných psů, čímž bude opět trpět především zvěř.
Tito psi jsou používáni k dohledávání či dosledu poraněné zvěře. V České republice je počet
lovecky upotřebitelných psů navíc normován vyhláškou. Každá honitba má povinnost držet
určitý počet psů s různou specializací.
Bez práce loveckých psů bude velmi ztížen lov divočáků, kteří jsou nyní hrozbou z důvodu
nákazy africkým morem prasat a pro přenos Aujeszkyho choroby.

2) Ministr životního prostředí bude jmenovat a odvolávat předsedu myslivecké organizace.


Ministr životního prostředí bývá v úřadu velmi krátkou dobu na to, aby byl schopen
dostatečně se seznámit s fungováním myslivecké organizace. Nestabilní politická situace by
s sebou mohla nést znemožnění koncepční a dlouhodobé práce jednotné myslivecké
organizace. V České republice je navíc veškerá myslivost řízena Ministerstvem zemědělství
a agenda s ní spojená jednoznačně odborně spadá právě pod tento úřad. V případě řízení
Ministerstvem životního prostředí bude chybět potřebná diskuze a pohled na problematiku
ze strany dalších oborů, konkrétně lesnictví a zemědělství, kterých se myslivecké hospodaření
bezprostředně týká.

3) Zrušení sankcí za obstrukce při lovu.


Při neohlášeném a neplánovaném pohybu osob v území, kde probíhá lovecká akce, hrozí
nebezpečí zranění, či dokonce smrti. Lovecké akce mají přísně danou organizaci a pravidla,
které je potřeba dodržovat za účelem zajištění bezpečnosti. Proto je žádoucí, aby případní
aktivisté mohli být za chování ohrožující jejich životy či životy dalších osob sankcionováni.

4) Zákaz podílení se na myslivosti pro mládež do 18 let.






Myslivost je činností, která vyžaduje vysokou odbornou způsobilost. Pokud bude mladistvým
znemožněno účastnit se mysliveckých akcí, bude ohroženo i vzdělávání v myslivosti a také
zajištění dostatečného počtu myslivců do budoucna.
K myslivosti jsou přiváděny již nejmenší děti, které se učí poznávat zvířata, rostliny a správné
chovaní v přírodě. Získávají tak kladný vztah k životnímu prostředí a zvěři, o které je potřeba
pečovat.
Myslivost je důležitým nositelem tradic a kulturního života na venkově. Jednou z důležitých
podmínek pro udržení tradic je, že budou znalosti a dovednosti předávány „z otce na syna“,
což se v myslivosti běžně děje.

5) Zákaz olověného střeliva do 31. 12. 2019.


Neexistuje adekvátní náhrada se stejnými vlastnostmi a ranivým účinkem. Negativní vliv
olověných nábojů byl prokázán pouze při lovu v mokřadech na vodní ptactvo, což je
současnou legislativou již zakázáno.

6) Periodické přezkoušení myslivců každých 5 let.


Nejstarší generace nebude ochotná podstupovat zkoušky, právní úprava bude tedy vyřazovat
nejzkušenější praktiky z řad myslivců.

Žádám Vás o zvážení změn v polském mysliveckém zákoně, protože nejsou v souladu s
Bernskou konvencí a článkem 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: „Stát
by měl respektovat právo rodičů zajistit dětem takové vzdělání a výuku, které budou
v souladu s jejich vlastním náboženstvím a přesvědčením.“ A zejména, některá nařízení
znemožní trvale udržitelné hospodaření se zvěří jako přirozenou složkou životního
prostředí.
S úctou,
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