1. Jak je možné, že se něco takového stalo?
Po mnoho let se v Polsku vyvíjejí pseudoekologická hnutí. Mají ty správné podmínky díky
značné podpoře politických stran. Jak se jim podařilo získat zázemí, je pro nás záhadou.
Radikální projevy nevládních organizací, které se postaví proti hospodaření se zvěří, mají
větší podporu veřejnosti, než dlouhodobé myslivecké tradice, nebo akademický výzkum. Je
to proto, že v Polsku je zabíjení zvířat tabu. V loňském roce vydala polská vláda zákaz chovu
kožešinových zvířat a výrobu kožešin. V důsledku toho ztratily tisíce lidí své zaměstnání.
Vzdělávání týkající se potřeby regulace populací divokých zvířat v polských školách není
dostatečné. V Polsku jsou volně žijící zvířata majetkem státu. Absurdita současné situace
spočívá v tom, že polský stát uložil Polskému mysliveckému svazu povinnost udržovat
populace druhů zvěře na stanovené úrovni, zároveň však vláda tomuto úkolu brání tím, že
nastaví řadu omezení.

2. Čekali jste, že něco takového nastane, nebo je to zásah z čistého nebe?
Změny v polském zákoně o myslivosti byly projednávány přibližně dva roky, zejména nutnost
stanovit předpisy týkající se myslivecké činnosti s ohledem na vlastnické právo k pozemkům.
Očekávali jsme změny v oblasti lovu, které by umožnily myslivcům v Polsku účinně vymýtit
infekční nemoci. Nečekali jsme však, že namísto reformy a zavedení administrativních
opatření týkajících se lovu a fungování loveckých klubů, obdržíme zákon, který by zničil
95leté polské myslivecké tradice, která je považována za vzor pro Evropu.

3. Jaké změny přináší novela myslivcům, které jsou pro myslivce nejdůležitější
a proč?
Změn, které zasáhnou myslivce, je mnoho. Nejzávažnějším problémem, který přímo
ovlivňuje rodinný život myslivců, je zákaz lovu za přítomnosti dětí (do 18 let).
Výše zmíněné změny mají za cíl vytvářet negativní psychologický postoj u dětí myslivců
k lovecké činnosti. Navodit pocit, že to, co dělá jejich otec nebo matka, je špatně. Takový
způsob chápání lovu může znamenat, že myslivecká tradice v Polsku nepřežije, protože
nebude nikdo, kdo by v tomto způsobu života pokračoval. Je také směšné, že pokud se při
lovu náhodně objeví dítě, musí myslivci lov zastavit. V opačném případě bude lovec
potrestán pokutou nebo uvězněn po dobu až jednoho roku. Uvedená ustanovení jsou

v rozporu s polskou ústavou. Tato ustanovení brání Polákům, aby vychovávali děti v souladu
s vlastní vírou a vlastním svědomím. V tomto ustanovení není povolena žádná výjimka.
4. Jak plánujete řešit fakt, že tento zákon dovoluje odpůrcům lovu beztrestně provádět
blokády a lovy sabotovat?
V současné době tento problém řešit nelze. Odpůrci již nebudou muset přerušovat lov
demonstracemi nebo organizováním akcí v lese. Jediné, co potřebují, je přivést do lesa, kde
probíhá lov, děti. Pokud v tomto případě myslivci lov nezastaví, zavolají policii. Nový zákon
navíc stanoví povinnost informovat všechny zúčastněné strany o tom, kde a kdy dochází
k individuálnímu či společnému lovu. To také umožní odpůrcům na myslivce zaútočit, což se
v posledních letech několikrát stalo. Myslivci se budou při lovu cítit v ohrožení.

5. A co lovečtí psi? Můžete jmenovat všechna omezení, která nyní máte, a co to
znamená pro polské myslivce?
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V praxi to znamená, že v Polsku nemohou být psi řádně vycvičení, tj. slídiči, ohaři, norníci
(jinými slovy psi cvičení na pernatou a vysokou zvěř). Tím se ztíží, nebo dokonce znemožní
efektivně dohledat zraněnou zvěř při lovu. Lovecká kynologie, důležitá oblast myslivosti,
bude velmi omezená. Totéž platí pro sokolnictví, které bylo dokonce zapsáno do Seznamu
světového dědictví UNESCO.

6. Vlastníci pozemků je nemusí uznat za honební pozemky ... kdo zaplatí škodu?
Pokud vlastník půdy vydá prohlášení, že nesouhlasí s lovem na své půdě, nemá nárok
na náhradu škody na plodinách.

7. Jaký je váš plán do budoucna?
Polský myslivecký svaz uspořádal jednání s mnoha politickými stranami a vysvětlil důsledky
navrhovaných změn polským myslivcům a venkovským i městským obyvatelům. Polský
myslivecký svaz se podílel na zákonodárném procesu, avšak politici zohlednili jen několik
argumentů. Vládní strana (s většinou v parlamentu) hlasovala o změnách, které vstoupí
v platnost od 1. dubna 2018. Ve Varšavě došlo k dvěma demonstracím myslivců, nicméně

neměly žádný účinek. První demonstrace skončila rozhovory s Ministrem životního prostředí,
který slíbil, že nebude provádět žádné změny, které by znamenaly zrušení samosprávy
Polského mysliveckého svazu (v souladu se zákonem jsme nezávislou nevládní organizací
a máme právo svobodně a nezávisle jmenovat své představitele). Ministr bohužel slovo
nedodržel, takže podle nových předpisů nebude nadále samostráva v Polském mysliveckém
svazu existovat. To je také v rozporu s polskou ústavou. A další důležitá změna je povinnost
hlásit zvěř, která byla ulovena, ale nebyla dohledána. Bude považována za uhynulou,
přestože zvěř často přežívá i poranění způsobené kulkou.
Tyto informace pravděpodobně využijí ekologická hnutí v Polsku. Veřejnost bohužel
nechápe, jak důležitý je lov a jak důležitou roli hrají myslivci při zachování bezpečnosti
obyčejných občanů a ochraně orné půdy. Navíc je škoda, že ani polské organizace toto
povědomí nemají. V současné době čekáme na podpis polského prezidenta, který by měl být
předložen během následujících dvou týdnů.

