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Deklarace mysliveckých organizací

Vážený pane,
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. se intenzivně zabývá stavem zemědělské krajiny a důvody
významného poklesu biodiverzity včetně klesajících početních stavů populací drobné zvěře, která je
považována (koroptev polní, zajíc polní) za indikátor zdravotního stavu krajiny. Způsob zemědělského
hospodaření na významné ploše našeho státu má za následky, že hrozba zařazení zajíce, bažanta, koroptve či
kachny na seznam ohrožených druhů je reálná. Současný stav hospodaření v krajině je způsoben zájmy
významných agrárních subjektů hospodařících s cílem maximalizace zisku bez ohledu na stav přírodní
hodnoty ekosystémů. Zachování a ochrana jednotlivých složek prostředí a přírodních zdrojů nemůže být
zajištěna pouze na základě finanční kalkulace za účelem maximalizace zisku na konci aktuálního
hospodářského roku.
Výše uvedené důvody nás vedly ke svolání jednání středoevropských mysliveckých organizací, jehož cílem
bylo stanovení strategických cílů pro hospodaření s drobnou zvěří a možnou vzájemnou spolupráci. Výstupem
jednání, které proběhlo 19. 6. 2018 v Mikulově je deklarace, která reaguje na zvyšující se intenzitu
zemědělského hospodaření, změny klimatu, úbytek vody v krajině a nezapomíná ani na dlouhodobé
strategické úkoly, které v souvislosti s tím vyplývají z realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů na
kvalitu ekosystémů.
Na základě deklarace musí být mezi základní priority jednotlivých vlád (národních mysliveckých svazů)
zařazeny tyto rámcové cíle:
-

obnova a správa funkční, estetické a pro život zvěře atraktivní krajiny
podpora ocenění a kapitalizace (zpeněžování) přírodní hodnoty ekosystémů
podpora uživatelů honiteb a jiných hospodářů se zvěří včetně podpory jejich ekonomik
nastavení managementu zvěře škodící, problémové a konfliktní
moderní, funkční, pochopitelná právní úprava myslivosti
funkční myslivecké organizace
kompetentní myslivci
zvýšení kvality života a zaměstnanosti na venkově
předcházení škodám na zvěři

Zástupcům mysliveckých organizací středoevropského regionu a jejím členů není naše příroda, krajina, a
především biodiverzita lhostejná. Deklarace je koncipována jako dokument a základní podklad pro aktivity
jednotlivých národních mysliveckých organizací a podklad pro možnou mezinárodní spolupráci (např. formou
projektů přeshraniční spolupráce). Dovolujeme si proto požádat o pracovní setkání za účelem možné
spolupráce a participace na realizaci zmíněných rámcových cílů. Deklarace je součástí přílohy tohoto dopisu.
Těšíme se na vzájemnou, oboustranně prospěšnou spolupráci.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Ing. Jiří Janota
předseda Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

