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Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás s žádostí o objasnění situace kolem vlka obecného (Canis lupus).
V posledních týdnech jsme zaregistrovali zvýšený zájem ze strany obyvatel lokalit, kde se v naší
přírodě vlk již běžně vyskytuje, o vyjádření Českomoravské myslivecké jednoty k dané problematice.
Českomoravská myslivecká jednota je seznámena s platnou legislativou ČR, kde je vlk veden jako
zvláště chráněný živočich, a plně ji respektuje, nicméně nás zajímá jasné stanovisko MŽP, jak bude
v dalších letech probíhat management vlka na území ČR a jaký je celospolečenský zájem na vrácení
vlka obecného do volné přírody. Cítíme, že se problematika dotýká stále většího počtu lidí, a proto je
třeba shrnout aktuální problémy a požadavky lidí z těchto regionů, pro které představuje zvyšující
se početnost vlka ztrátu životního komfortu spojeného se strachem o bezpečnost pohybu v širším
okolí trvalého bydliště. Situace je také obtížná pro drobné podnikatele v zemědělství, zvláště pak
pro chovatele hospodářských zvířat.
V posledních několika letech se zástupci Ministerstva životního prostředí k výskytu vlka obecného
v České republice vůbec nevyjadřovali, to spíše činili nestátní neziskové organizace a regionální
pracoviště AOPK.
Prosíme tedy o vyjádření, zda se plánuje regulace vlka v oblastech, kde dochází k nejvíce konfliktům.
Lze předpokládat, že početnost vlčí populace bude i nadále narůstat a zajisté bude docházet
k stále častějším problémům a střetům s běžným obyvatelstvem a chovateli dobytka, jak naznačují
i zkušenosti ze sousedních zemí, např. z Německa či Slovenska.
Předem děkujeme za odpověď a věříme, že spolupráce všech dotčených subjektů povede
ke spokojenosti postižených obyvatel i k udržení životaschopné populace vlka v České republice.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ, z.s.

