Havlíčkobrodská výzva
Vážení kolegové myslivci, vážená myslivecká rado Českomoravské myslivecké
jednoty, obracíme se a vyzýváme každého jednotlivého myslivce ke společnému a
jednoznačnému odmítnutí nařízení lovu vodního ptactva ocelovými broky a ke společné snaze
současný stav změnit. Po roční zkušenosti se toto nařízení zcela prokazatelně ukázalo jako
nesmyslné a ve vztahu k využívání zdrojů přírody, tedy získávání kvalitní potravy – zvěřiny,
je možno toto nařízení zhodnotit slovem plýtvání. Zodpovědný myslivec by měl při lovu
zvěře postupovat tak, aby minimalizoval riziko postřelení, tedy poranění zvěře a naopak by
měl udělat vše pro to, aby lovil maximálně efektivním způsobem. Lov vodního ptactva
ocelovými broky je v tomto pohledu jednoznačným krokem zpět a má za následek velmi častá
poranění lovené zvěře. S rizikem odražení ocelových broků od překážky se zvyšuje i riziko
poranění účastníků lovu. Po roční zkušenosti je výsledkem tohoto nařízení v lepším případě
odmítnutí lovu vodního ptactva, v horším pak vysoké procento poraněné a často nedohledané
zvěře. Obojí je pak doslova plýtvání s dary přírody. Zcela zavrženíhodný, ale v praxi
pravděpodobně nejčastější, je nelegální lov s klasickým olověným střelivem a spoléhání se na
obtížné prokazování a postihování tohoto porušení zákona. Tato skutečnost staví myslivce do
velmi problematické situace a do budoucnosti může být silným argumentem protimyslivecky
zaměřených osob či uskupení.
Uvědomujeme si, že v rámci mezinárodních dohod platí jistá omezení používání
olověných broků při lovu zvěře. Tato omezení jsou podle našich informací v současné době
zakotvena ve dvou dokumentech. První je doporučení č.28 o používání netoxických broků na
mokřadech, které bylo přijato Stálým výborem Bernské konvence 6.12.1991 a druhým
dokumentem je Akční plán Dohody o ochraně africko-euroasijského stěhovavého vodního
ptactva (AEWA). V rámci tohoto programu byl rok 2000 stanoven jako konečné datum
používání olověných broků na mokřadních lokalitách v členských státech Dohody. Česká
republika si vyjednala posunutí tohoto termínu do 1.1.2011. Přechod na netoxické brokové
náboje při lovu na mokřadech je u nás řešen zákonem č.449/2001 Sb., o myslivosti, §45
Zakázané způsoby lovu, odst. 1w, který zní „používat olověné brokové náboje k lovu vodního
ptactva".
Žádáme proto členy myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, aby ve
spolupráci s dalšími organizacemi oslovili členské základny a iniciovali novelu zákona.
Navrhujeme doplnit do, §45 zakázané způsoby lovu, odst. 1w, zákona o myslivosti ,
který zní „používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva“ slova „na
mokřadech“. Dále by měl být v zákoně definován termín mokřad jako území vyhlášené
státním orgánem s jasně v terénu vymezenou hranicí (např. tabulkami s nápisem
„MOKŘAD“) a také způsob jeho vyhlášení. K vyhlášení části území mokřadem by měly mít
právo se vyjádřit všechny dotčené subjekty (vlastníci a uživatelé pozemků, občanská
sdružení, atd.) a teprve po zvážení všech argumentů by orgán státní správy rozhodl o zařazení
lokality mezi mokřady. Je na zváženou, zda z důvodu myslivecké etiky lovu neustoupit od
lovu vodního ptactva na takto vyhlášených lokalitách zcela a to i v případě, že zákon toto
bude umožňovat.
Tato výzva byla napsána na základě široké podpory praktikujících myslivců na
Okresním mysliveckém sněmu OMS ČMMJ Havlíčkův Brod.
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