
Pozdrav od spolkových myslivců

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás pozdravit jménem členů Svazu mysliveckých sdružení v Lesích ČR, z.s.
Zachytili jsme Vaši žádost o informace k ministru ŽP, kterou podporujeme. Je s podivem, jak v 
případě kůrovce kotrolní mechanismy selhaly , přestože jsou na úseku lesního hospodářství 
dublované (MZe- Kraje-ORP a MŽP se svou ČIŽP).  
Prohlédl jsem si Váš úctyhodný přehled dokumentů, týkajících se současného dilema lidských 
zásahů do přírody.  Přečetl pouze některé z nich, abych pochopil, že jsme prakticky na stejné vlně. 
Stojíme za rozumným hospodařením člověka  se všemi složkami životního prostředí v kulturní 
krajině. Stejně jako Vy nesouhlasíme se  šablonami novodobých ekologů. Jsme proti feratizaci 
kulturní krajiny. Není od věci připomenout, že některé její projekty bezděčně realizují dávné 
myšlenky nacistů o znovuobnovení původního lesa Germánie s agresivní zvěří včetně šelem. 
Samozřejmě bez ohledu na obyvatelstvo.
Naše organizace působí přibližně stejnou dobu jako Vaše. Čítá 13 mysliveckých spolků, 
zahrnujících zhruba 200 lidí. Bojujeme za udržení mysliveckých spolků - nájemců honiteb LČR,s.p.
Tento podnik  pronajímá celkem 900 honiteb, z toho 1/3  spolkům, 2/3 ostatním právnickým a 
fyzickým osobám.
V roce 1993, kdy byly honitby poprvé pronajímány na základě  výběrového řízení (obálkovou 
metodou) byl uvedený podíl  ještě opačný. 
Tak, jak se  nově ustavený podnik zbavil v roce 1992 z 95 % výroby a vsadil na tendry , zbavuje se 
po celou dobu předraženým nájemným myslivců, zejména venkovských-spolkových. Na jejich 
místa nastupují víkendoví lovci z měst a různých společností. Efektivita lovu klesá. Movití nájemci 
si z některých honiteb vytvořili jakási "safari" ; vyčíslené škody jsou pro ně drobné a státní správa i 
samotný podnik s nimi nehnou. Na druhé straně si právě   na spolcích si podnik  dokazuje svoji sílu.
Během uplynulého čtvrtstoletí  se konal bezpočet seminářů na téma přemnožení spárkaté zvěře, 
ovšem bez valného efektu. Roční úlovky i stavy se stále zvyšují. Zatímco úživnost lesa se snižuje a 
zvěř je tam čím dále více rušena, potravní nabídka monokulturního zemědělství pro spárkatou zvěř 
roste. U zvěře drobné je tomu naopak, po sklizni se pro ni rázem krajina stává pouští.
Tyto faktory jsou Vám důvěrně známé.
Myslivost  jako taková čelí velkému tlaku zejména městské veřejnosti. Stále však zůstává chovem 
volně žijící zvěře. Rádobymilovníci zvířat si neuvědomují, jakým krutým způsobem hyne zvěř 
útokem šelem. Volají po vlku, který z naší krajiny zmizel ještě před nástupem průmyslové revoluce.
Argumentují Slovenskem, Karpatami. I tam jsou však z nárůstu vlčí populace nešťastní; vlky 
nemohou lovit a ti ztrácejí plachost.
Naším cílem je obnova dřívější spolupráce lesníků a myslivců v hlavní komoře spárkaté zvěře, 
státních lesích. Spolupráci, kterou  LČR,s.p. svým obchodováním  s přírodou zcela zničily. Jsou  
legislativně chráněny, nájemné nepodléhá regulaci. Odhadujeme jeho předražení nejméně o 40% a 
tvoří spolu s DPH 80% výdajů spolků.Produkcí zvěřiny jsou schopny hradit je max. z 25%. 
Zbytek  musí zaplatit příspěvky. Není divu, že řady myslivců řídnou a stárnou.  V  souvislosti s 
přijetím nového občanského zákoníku nám svitla naděje dostat se ze stávající "svěrací kazajky" .
 V každé honitbě vznikla spontánně volnočasová či jiná rušivá zóna (turistické trasy, naučné stezky, 
cyklostezky s příslušnou infrastrukturou, ale i dříve nebývalá celoroční pastva skotu). Tyto zóny 
představují shodou okolností v průměru 40% výměry honiteb.
Nájemce v nich nemůže plnohodnotně  vykonávat právo myslivosti, zato i za ně plnohodnotně 
platí ! Nemáme nic proti volnému přístupu občanů do lesa v rámci obecného užívání, ale aby se 
jeden zdarma rekreoval, druhý pro les dobrovolně pracoval a ještě za to nekřesťansky platil, to je 
příliš !
Žádáme tedy o přiměřené slevy nájemného podle občanského zákoníku a požádali jsme již 
Poslaneckou sněmovnu o úpravu zákona č. 245/2004 Sb., o DPH.
Jsme rádi, že vznikají organizace jako je Vaše. 
Jsme připraveni s Vámi spolupracovat.



Dodávám, že se věnuji i ochraně dřevin v našem městě  ve spolku, který svádí těžký boj se státní 
správou přírody a krajiny, která velmi benevolentně povoluje kácení zdravých stromů.
S pozdravem
za Svaz mysliveckých sdružení v Lesích ČR, z.s.
Ing.Josef Zibner
předseda

Bližší informace viz na webových stránkách po zadání názvu na Seznamu.


