Vyjádření Českomoravské myslivecké jednoty
k reportáži ve Zprávách FTV Prima
Televize Prima ve svých hlavních zprávách odvysílala dne 26. 11. 2017 reportáž o odchytovém
zařízení, ve kterém byl uzavřen jedinec srnčí zvěře. Záběry byly pořízené v Karlovarském kraji.
Českomoravská myslivecká jednota považuje za důležité dodat relevantní informace k odchytu zvěře
obecně, neboť ty se diváci v reportáži nedozvěděli.
Lov zvěře odchytem je legálním způsobem lovu podle Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.
V odchytových zařízeních lze tak usmrcovat zvěř poraněnou nebo nevhodnou chovu. Po povolení
státní správy myslivosti i ostatní zvěř.
Tento způsob lovu není úplně běžný. Odchytávají se obvykle různé druhy predátorů (liška obecná,
jezevec lesní, kuna lesní nebo skalní) případně černá zvěř (prase divoké). U ostatních druhů zvěře se
odchyt obvykle nevyužívá. V současné situaci nabírá na významu především odchyt černé zvěře, a to
v souvislosti s výskytem afrického moru prasat na území České republiky. U černé zvěře se jedná
o velice účinnou metodu redukce stavů zejména v mladších věkových kategoriích (sele, lončák).
A právě snížení početnosti černé zvěře je v současnosti jedním z hlavních cílů mysliveckého
hospodaření. Využívání odchytových zařízení upravují také Mimořádná veterinární opatření vydaná
Státní veterinární správou a platná od července tohoto roku, vztahují se na ně mimo jiné finanční
příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem
zemědělství.
Situaci zmíněnou v reportáži FTV Prima detailně neznáme. Pokud se jednalo o odchytová zařízení
na černou zvěř (o čemž svědčí jeho rozměry a konstrukce), tak zde byl použit nesprávný systém
spouštění padacích dveří, který správně umožňuje spuštění téměř výhradně černou zvěří, ostatní zvěř
systém nespustí a zařízení může volně opustit. Tyto druhy mechanismů jsou například popsány
v Metodice užívání odchytových zařízení, kterou vydala Česká zemědělská univerzita v Praze
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ČMMJ a je volně dostupná na webu ČMMJ. Dále je také
povinnost každého, kdo takovéto zařízení provozuje, jeho pravidelná kontrola tak, aby odchycená
zvěř byla v odchytovém zařízení co nejkratší dobu (dle § 14 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání). V současné době na trhu existuje několik druhů zařízení, které
o odchycené zvěři odpovědnou osobu informují prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy.
Odvysílaná reportáž bohužel poukazuje na nesprávný příklad, avšak je zapotřebí konstatovat, že se
myslivci v naprosté většině případů při používání odchytových zařízení řídí platnou legislativou.
Je nám líto, že tvůrci neoslovili k vyjádření největší organizaci zastupující myslivce v ČR.
Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

