Co to je - „Deklarace o myslivosti“ a proč byla vytvořena a přijata?
Tento materiál je ve své současné podobě koncipován nejen jako základní programové prohlášení
pro Mysliveckou unii ČR, ale i jako základní teze pro záchranu a rozvoj celého odvětví myslivosti.
Většina níže uvedených organizací spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR tyto materiály již
schválila; v Řádu svatého Huberta ještě probíhá odborná diskuse.
„Deklarace o myslivosti“ je také vysvětlujícím materiálem pro nemysliveckou veřejnost a poukazuje
na historické kořeny naší myslivosti, popisuje současný kritický stav odvětví myslivosti a určuje
nezbytné kroky, které je třeba udělat k odstranění krize v myslivosti. Proto je text rozdělen do 3
základních bloků.
V první části se upozorňuje na to, jak nesmírně hluboké historické kořeny má naše myslivost a
jakým povzbuzením by tato prastará lovecká tradice mohla být pro současné i budoucí myslivce
v jejich snaze reformovat toto odvětví.
V druhé části jsou specifikovány základní příčiny krize myslivosti v posledních dvaceti letech;
uvádí se, že včasné zahájení reformy myslivosti ohrožuje přístup státu i některých dalších
dominantních subjektů. Zdůrazňuje se i to, že když si všichni nepřiznáme, že je naše myslivost
skutečně v hluboké krizi, nikdy se neprosadí reforma myslivosti a myslivost se nikdy nestane
moderním a konkurence schopným odvětvím realizovaným v přírodě.
Ve třetí části jsou přesně specifikovány jednotlivé etapy a úkoly reformy myslivosti, které jsou
nezbytné pro odstranění krize v myslivosti. Tato část „Deklarace“ je důkazem toho, že níže uvedené
organizace (spolupracující i v rámci Myslivecké unie ČR) nejen kritizují nedostatky a svolávají
všechny zainteresované „pod prapor reformních změn“, ale že vždy současně navrhují řešení a nabízí i
jasné cesty, jak tuto dlouhodobou krizi myslivosti odborně a se ctí vyřešit.
Tato „Deklarace o myslivosti“ sice není žádný zázrak, ale žádný subjekt zainteresovaný v odvětví
myslivosti nemá od roku 1989 podobně propracovaný koncepční materiál. Níže uvedené organizace
(spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR) chtějí dělat vše pro to, aby se všichni myslivci nebáli
veřejně prezentovat svá odborná stanoviska a důrazně hájit své názory.
„Deklarace o myslivosti“ je jasným a odborně fundovaným základem i výzvou k celostátní
svobodné diskusi o budoucím vývoji odvětví myslivosti v České republice. A tato svobodná odborná
diskuse by měla být základem i impulsem k zahájení práce na moderní reformě myslivosti.
Každý subjekt zainteresovaný v odvětví myslivosti i každý myslivec v ČR se budou muset
zamyslet a rozhodnout, co vlastně chtějí v odvětví myslivosti hájit a prosazovat, tzn.:
- zda reformovat, změnit a modernizovat své odvětví, vybojovat si podporu státu i uznání
společnosti a být na ně hrdý;
- nebo zda bude i nadále zastávat konzervativní postoj svého vedení; s tím, že tato myslivost ještě
„nějak“ funguje a snad ještě nějakou dobu vydrží; takže je lepší na sebe moc neupozorňovat, aby
vše nebylo ještě horší; a to i přes to, že tato naše myslivosti bez základní modernizace a
dlouhodobé podpory státu postupně ztratí svůj progresivní obsah a stane se pouhým lovem (bez
ohledu na to, že si i budoucí lovci budou stále říkat „myslivci“).
Tato „Deklarace o myslivosti v ČR“ se tak stává u níže uvedených spolupracujících organizací
základní vizitkou společných názorů i cílů. Zároveň může sloužit i jako návod a materiál k
široké diskusi diskusní pro všechny, kteří chtějí prosazovat pozitivní moderní změny v naší
tradiční myslivosti.
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My členové těchto organizací:
Asociace soukromého zemědělství ČR
Asociace profesionálních myslivců ČR
Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí
Safari club International Bohemia chapter
Národní svaz honebních společenstev ČR
spolupracujících v rámci Myslivecké unie ČR a další myslivci ztotožňující
se v rámci petiční akce s níže uvedenými názory a stanovisky, vědomi si:
obrovského významu, který měl lov a posléze myslivost pro zachování a rozvoj lidské populace
po dobu statisíců let života lidí v neuvěřitelně tvrdých životních podmínkách této planety;
tisíce let trvajících významných a nezastupitelných loveckých, a později mysliveckých činností
realizovaných generacemi našich předků na území v hranicích tohoto státu;
nezastupitelného významu myslivosti pro komplexní, systematický a přírodě blízký management
celé přírody (zejména vybraných druhů volně žijících živočichů-zvěře a krajiny);
své spoluodpovědnosti za prosazení moderní reformy odvětví myslivosti na progresivní
„myslivecký management přírody“;
poslání odvětví myslivosti a myslivců v náročné realizaci celé řady celospolečensky významných
a nezastupitelných mysliveckých činností vyžadovaných státem;
své povinnosti podporovat vzájemnou spolupráci všech subjektů zainteresovaných v myslivosti a
jejich organizací, při prosazování nezadatelných vyvážených práv vlastníků a uživatelů honebních
pozemků, držitelů a uživatelů honiteb-myslivců i hájení zájmů myslivců a odvětví myslivosti;
historického významu loveckých a mysliveckých zvyků a tradic, které se řadí k cenným kulturním
hodnotám naší společnosti;
současných aktivit směřujících k likvidaci tradičních základních oborů odvětví myslivosti;

přijímáme a vyhlašujeme tuto

DEKLARACI
O MYSLIVOSTI V ČR
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Signatáři „Deklarace o myslivosti“ vyhlašují své znepokojení:
nad dlouhodobě neuspokojivou situací celého odvětví myslivosti v ČR;
nad dlouhodobě nekoncepčním přístupem státu i společnosti k odvětví myslivosti;
nad tím, že stát po roce 1989 neprosadil vyřešení všech historicky nahromaděných křivd a
problémů a neinicioval nezbytnou transformaci odvětví myslivosti v ČR;
nad absencí nové, odborné a moderně koncipované „Koncepce dlouhodobého rozvoje
myslivosti v ČR“, která by vycházela z objektivní odborné analýzy historického vývoje
myslivosti a řešila by komplexně všechny obory odvětví myslivosti; kde by návrhy řešení odrážely
názory a zájmy všech subjektů zainteresovaných v odvětví myslivosti; vždy vyváženě dle váhy
pozice a významu daného subjektu;
nad dlouhodobou absencí skutečně efektivně fungující pracovní skupiny na MZe (odborné komise
či myslivecké rady); v níž by rozhodovací kompetence každého z členů přesně odrážely význam
daného zainteresovaného subjektu;
nad absencí kvalitní „Státní myslivecké politiky ČR“, která by vycházela z projednané a schválené
moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“;
nad absencí systému kvalitních mysliveckých právních předpisů, které by vycházely z projednané
a schválené koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR;
nad dlouhodobě neuspokojivou situací v celé oblasti státní správy myslivosti způsobenou
nedostatečnou aktivitou ústředního orgánu státní správy;

∗
∗
∗
∗
∗

nad absencí systému promyšlené myslivecké dotační politiky, vycházející z postavení zvěře, jako
obnovitelného přírodního bohatství - kdy je stát povinen se finančně spolupodílet na zákonem
nařizovaných činnostech;
nad absencí systémového a koncepčního přístupu státu k oblastem mysliveckého vzdělávání a
školství; stejně jako k oblasti myslivecké vědy a výzkumu;
nad možností vážného ohrožení přírody, zemědělství, lesnictví či poškození zájmů státu
případným kolapsem nezastupitelných mysliveckých činností v případě destabilizace myslivosti;
nad neuspokojivou situaci i uvnitř odvětví myslivosti; kdy po roce 1989 neproběhla ani žádoucí
moderní vnitřní reforma jednotlivých oborů odvětví myslivosti;
nad nedostatečně odbornou řídící, metodickou a legislativní činností ústředních orgánů státní
správy myslivosti na MZe.

Signatáři „Deklarace o myslivosti“ proto veřejně prohlašují:
-

že za jediné efektivní řešení nahromaděných kritických problémů považují promyšlenou a
moderně pojatou „reformu odvětví myslivosti“;
že se budou aktivně podílet na veškerých činnostech, ale že vlastní reforma myslivosti nemůže
nikdy proběhnout, bez aktivního řídícího a koordinačního přispění státu a jeho orgánů.

Signatáři „Deklarace o myslivosti“ se shodli na postupu i základních
podmínkách pro nezbytnou moderní reformu myslivosti v ČR:
1. Restrukturalizace systému státní správy myslivosti na Ministerstvu zemědělství
Je zcela neudržitelné, aby ústřední orgán státní správy myslivosti byl (vzhledem k tristním
výsledkům posledních 20 let) neustále na odvětví lesního hospodářství MZe; navrhujeme
nezávislé postavení tohoto ústředního orgánu státní správy.
Vzhledem ke struktuře honebních pozemků v ČR musí být rozhodovací kompetence v myslivosti
ze 70% na straně zemědělských subjektů a ze 30% na straně lesnických subjektů.
Ústřední orgán státní správy myslivosti na MZe musí disponovat nejen vysokou odborností, ale
musí mít zajištěnu i základní míru nezávislosti.
2. Vytvoření proporčně strukturované Myslivecké rady ministra zemědělství
Musí existovat poradenský a konzultační orgán ministra, který bude nezávislý na dalších
úřednících myslivosti na MZe, jejich činnost by měl tento orgán především hodnotit.
Zastoupení v této radě by mělo odrážet postavení a skutečnou váhu jednotlivých subjektů
zainteresovaných v myslivosti (přičemž váha rozhodovací kompetence bude přesně odpovídat
významu daného subjektu).
Ministr zemědělství tak bude mít trvale zajištěn pracovní kontakt skutečně se všemi
zainteresovanými subjekty; které budou moci ministrovi prezentovat své názory.
Musí se jednat o orgán vysoce pracovní, kde by měly být projednávány a konzultovány veškeré
zásadní materiály a strategické postupy v rámci odvětví myslivosti.
3. Odmítnutí všech snah na odstraňování základních výchozích principů odvětví myslivosti
Musí být odmítány snahy o opětovné odtržení práva myslivosti od vlastnictví a užívání honebních
pozemků.
Musí být odmítány všechny narůstající aktivity na „zjednodušování“ systému myslivosti, které
však spočívají v odstraňování základních prvků existence a fungování tohoto tradičního odvětví;
např., systému mysliveckého plánování; státní správy myslivosti, systému oblastí chovu zvěře;
systému myslivecké evidence a výkaznictví; systému kontrol a hodnocení výsledků myslivosti;
systému aplikace zásad mysliveckého managementu zvěře aj.
Musí být odmítány veškeré snahy o zrušení tradičního odborného pojmu „myslivost“ a o jeho
nahrazení jinými náhradními pojmy.
Musí být odmítány veškeré snahy na vytvoření jediné jednotné myslivecké organizace (či
komory), ve které bude ze zákona povinné členství pro každého, kdo bude chtít v ČR vykonávat
právo myslivosti.

4. Příprava a prosazení moderní reformy odvětví myslivosti (a jeho transformaci na moderní
myslivecký management přírody)
Základní proces, který ze stávající zastaralé a problémy zmítané myslivosti vytvoří moderní
„myslivecký management přírody“.
Musí proběhnout reforma externí (vnější podmínky pro existenci odvětví myslivosti) a reforma
interní (všech odborných oborů uvnitř odvětví myslivosti).
Odborným a ideovým základem vlastního procesu reformy myslivosti bude připravená a
konsensuálně schválená „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“; jako komplexní
model fungování celého odvětví myslivosti.
5. Vytvoření nové a moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“
Nová a moderně koncipovaná „Koncepce“ je odborným a ideovým základem celé reformy
myslivosti v ČR.
Na „Koncepci“ musí pracovat odpovědně vytvořená „Myslivecká rada“ (proporčně pojatá), která
bude schopna zajistit prosazení celého spektra názorů všech subjektů zainteresovaných v odvětví
myslivosti.
Koncepce bude dlouhodobým základem rozvoje jak celého odvětví myslivosti v ČR, tak i
základem rozvoje jednotlivých odborných oborů myslivosti.
6. Zpracování kvalitního návrhu „Státní myslivecké politiky ČR“
Základem návrhu „Státní myslivecké politiky ČR“ bude právě maximálně kvalitní „Koncepce
dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“; příprava a schválení státní myslivecké politiky by
nemělo činit žádné problémy, protože všichni zainteresovaní se na všem zásadním shodli už při
tvorbě „Koncepce myslivosti“.
„Státní myslivecká politika ČR“ je komplexní materiál, v němž stát veřejně deklaruje:
 že chce na svém území realizovat myslivecký management přírody;
 jak si představuje budoucí moderní fungování celého mysliveckého managementu;
 jaké podmínky pro toto odvětví vytvoří.
Skutečně kvalitní odborná státní myslivecká politiky definitivně ukončí veškeré další
zpochybňování legitimity myslivosti či dokonce množící se snahy o její likvidaci.
7. Zahájení procesu tvorby nových moderně koncipovaných právních předpisů v myslivosti
Pokud bude vytvořena a schválena kvalitní odborná „Koncepce myslivosti“ a z ní bude
vygenerována a vládou schválena „Státní myslivecká politika ČR“, nic nebrání tomu, zahájit
v myslivosti nový legislativní proces.
Široce projednaná a schválená „Koncepce myslivosti“ dává záruku, že z ní vytvořené právní
předpisy by měly být kvalitní a neměly by v průběhu legislativního procesu narazit nikde na
vážnější odpor.
8. Příprava a prosazení celkové reformy systému státní správy myslivosti
Kvalitní, operativní, odborně fundované a zcela nestranné fungování všech orgánů státní správy je
zásadním předpokladem pro úspěch reformy celého odvětví myslivosti.
Systém musí donutit orgány státní správy trvale si plnit metodické, řídící i legislativní povinnosti –
a to vůči všem zainteresovaným subjektům (tzn., od MZe - přes krajské úřady - až po ORP).
9. Prosazení systematické reformy mysliveckého školství a vzdělávání v ČR
Ani odvětví myslivosti nemůže fungovat bez trvalého přísunu vzdělaných a průběžně
vzdělávaných odborníků.
Myslivecké školství se musí ihned oprostit od neustálého poručníkování lesnického školství;
logický je přesun mysliveckého školství pod zemědělské školy (70% honebních pozemků v ČR jsou pozemky zemědělské).
Musí se zabránit infiltraci různých pedagogických „zneuživatelů“ z oborů ochrany přírody,
ekologie, lesnictví aj. do mysliveckého školství.
Musí se vytvořit systém specializovaných odborných oborů (stejně jako např. v lesnictví);
Musí se vytvořit komplexní vysokoškolská struktura mysliveckého vzdělávání – tzn., bakalářskémagisterské-doktorandské.

V odvětví myslivosti musí být vytvořen sofistikovaný systém – celoživotního širokospektrálního
vzdělávání myslivců.
10. Prosazení reformy státem garantované myslivecké vědy a výzkumu
Žádné odvětví lidské činnosti vykonávané v přírodě nemůže dlouhodobě fungovat bez vědeckovýzkumné báze; mezinárodně uznávaný myslivecký výzkum ČR byl v období 1990-95 odvětvím
lesního hospodářství na MZe a vedením VÚLHM zcela zlikvidován (a finance byly operativně
přesunuty na lesnický výzkum).
Musí být znovu vytvořen státem garantovaný myslivecký výzkum, který bude strukturován dle
jednotlivých oborů myslivosti.
11. Prosazení vytvoření nového oboru - ekonomika a financování v myslivosti
Žádné odvětví realizované člověkem v přírodě nemůže existovat bez promyšlené odborné oblasti
ekonomiky a financování.
Ani odvětví myslivosti nemůže dlouhodobě existovat bez průběžné finanční podpory státu (v
rámci „státní myslivecké dotační politiky“).
Stát dotuje zemědělství, lesnictví, včelařství, ochranu přírody i rybářství – pouze uživatelé
honiteb, kteří státu pečují o jeho zvěř-přírodní bohatství, nemají od tohoto státu prakticky žádnou
systematickou finanční pomoc.
12. Prosazení vytvoření nového oboru – typologie mysliveckých revírů
Žádné odvětví realizované člověkem v přírodě nemůže existovat bez promyšleného systému
dlouhodobě plánovité činnosti v přírodě.
Základem celého systému mysliveckého managementu přírody, resp., mysliveckého managementu
zvěře bude systém-resp. nový obor – „typologie mysliveckých revírů“, který nahradí systém
zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd.
13. Aktualizace oboru mysliveckých zvyků a tradic
Obor mysliveckých zvyků a tradic i úsek tradiční myslivecké mluvy musí zůstat živým a stále se
obrozujícím prvkem tradičního odvětví myslivosti, který každá generace chrání i kultivuje – a kam
každá generace myslivců přidává svůj osobitý vklad.
Je třeba připravit odbornou diskusi k celému tomuto oboru; přičemž je třeba si uvědomit, že
v myslivosti máme mnoho loveckých (či s lovem souvisejících) tradic a zvyků, ale jen minimum
zvyků a tradic mysliveckých.
V oblasti myslivecké mluvy je nezbytné oddělit „tradiční mysliveckou mluvu“ od oblasti
„odborných mysliveckých pojmů“; a obě oblasti je třeba zásadně modernizovat.

Signatáři této „Deklarace o myslivosti“ vyzývají všechny myslivce, všechny organizace
zainteresované v myslivosti a další myslivecké subjekty, aby aktivně spolupracovali:
∗ při ochraně a rozvoji tradičního odvětví myslivosti; při obraně tradičních prvků a
odborných zásad myslivosti;
∗ při přípravě procesu moderní reformy odvětví myslivosti a prosazení důležitých změn,
které vyvedou naší myslivost z dlouhodobé krize;
∗ při tvorbě nové moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“;
∗ při přípravě a prosazení všech základních dokumentů a podkladů nezbytných pro rozvoj
myslivosti (Koncepce myslivosti; Státní myslivecká politika ČR; Státní dotační
myslivecká politika; právní předpisy na úseku myslivosti aj.);
∗ při hájení oprávněných zájmů myslivosti, myslivců a všech subjektů zainteresovaných v
myslivosti;
∗ na urychleném řešení aktuálních závažných problémů, které dnes ohrožují existenci i
dynamický rozvoj odvětví myslivosti.
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