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P  e  t  i  c  e 

Za záchranu a zachování populace Kamzíka horského 

v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace. 

     My, níže podepsaní občané České republiky, znepokojeni a pobouřeni tlakem části odborné 

veřejnosti z řad ochránců přírody na totální likvidaci kamzičí zvěře v Jeseníkách, obracíme se 

na představitele zákonodárné a výkonné moci našeho státu s touto peticí. 

     V únoru 2013 uplyne od vysazení prvních kamzíků v Jeseníkách sto let. Jejich historie a 

úspěšné začlenění do jesenické přírody bez jakýchkoli významnějších negativních projevů 

dostatečně prokazuje oboustrannou prospěšnost vzájemné koexistence kamzíka horského s 

flórou a faunou jesenických hor. Kamzičí zvěř je trvale zdravou a prosperující populací, 

rozmnožující se zde pravidelně po více než 30 generací. Jeho další přítomnost je podle názorů 

značné části laické i odborné veřejnosti pro naše hory žádoucí a velmi potřebná!  

     Populace kamzíka horského v Jeseníkách představuje nejen velkou přírodní a kulturní 

hodnotu, ale dokládá i vyspělost obyvatel těchto krásných hor a celé naší společnosti.    

     Proto jsou nepochopitelná některá stanoviska orgánů státní správy na úseku ochrany 

přírody, které s odborně nepodloženými účelovými argumenty požadují v Jeseníkách vyhubení 

kamzíka horského. Za naprosto absurdní považujeme stanovisko Správy CHKO Jeseníky, které 

s chovem kamzíka nesouhlasí s odůvodněním, že: „…dlouhodobým cílem ochrany přírody vždy 

bylo a je vyloučení kamzíka horského z chráněné oblasti.“ A to paradoxně přesto, že od svého 

založení v roce 1969 dlouhé období kamzíka chránila a dokonce ho měla ve svém znaku. 

Stejně nepochopitelné je i restriktivní stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR z dubna 

2000, které tyto názory podporuje. 

     Úplná genocida kamzičí zvěře v Jeseníkách by byla nenahraditelnou ztrátou. Znevážila by 

nezměrné úsilí a práci řady generací lesníků, myslivců a ochránců přírody, a znamenala 

ochuzení Jeseníků o zabydlený cenný druh savců. Byla by také trestuhodným projevem 

nejvyšší arogance vůči občanům - návštěvníkům Jeseníků, kteří projevují o kamzičí zvěř trvalý 

zájem.  

     Požadujeme, aby kamzičí zvěř zůstala nadále ozdobou přírodního bohatství Jeseníků jako 

neodmyslitelná a trvalá součást jesenické přírody.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento podpisový arch je neoddělitelnou součástí petice 

DŮLEŽITÉ !!! 
-Údaje vyplňujte všechny a čitelně, jinak je hlas neplatný. 

-Ústava zaručuje petiční právo každému občanovu ČR bez omezení věku.  

    Malé děti ale problémy nezatěžujme. 

-Na veřejně přístupných místech lze bez jakýchkoli povolení sbírat podpisy na petici.   

    Nesmí však docházet k rušení veřejného pořádku a omezování provozu vozidel. 

-Na veřejném místě může sbírat podpisy na petici osoba, která dovršila 16. let. 

-Petici tiskněte vždy oboustranně, protože podpisy a text petice jsou nedílnou součástí. 

-K elektronické distribuci a tisku používejte originální verzi petice ve formátu .pdf.  

    Zabráníte nepoužitelným mutacím. 

-Další informace a aktuality najdete na www.kamzici.net 

-Vyplněné podpisové petiční archy, prosím, zasílejte na dole uvedenou adresu.  

    Děkujeme! 
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Za záchranu a zachování populace Kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace. 
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