ČERNÁ ZVĚŘ V KATASTRU OBCE ZDIBY
S jarem náš myslivecký spolek registruje narůstající počet upozornění na zvýšený výskyt černé
zvěře v okolí Zdib, kde myslivecky hospodaříme ve smíšené honitbě, která je tvořena jak lesními,
tak zemědělskými pozemky (pole a louky). Výměra honitby „Zdiby – Klecany“ uznané
rozhodnutím Okresního úřadu Praha – východ dne 13.5.1993 pod č.j. 99/93 Mysl. činí cca 1732 ha,
přičemž ne všude lze s ohledem na bezpečnost lovit.
Do honitby zasahují tzv. nehonební pozemky, tj. zastavěné plochy, ochranná pásma (např. dráhy),
oplocené zahrady apod. Zde není bez zvláštního povolení lovu na nehonebních pozemcích možné
lovit zvěř, tedy ani divoká prasata. Na nehonební pozemky nelze vstupovat se zbraní a loveckým
psem za účelem lovu.
Chtěli bychom obyvatele Zdib ubezpečit, že naši členové se věnují intenzivně lovu černé zvěře,
avšak pouze tam, kde to je bezpečné, nicméně individuální lov je při současných zvycích černé
zvěře, které jednoznačně formoval člověk, efektivně možný jen v noci. Společný lov, tzv. naháňky,
organizujeme tam, kde střelba neohrozí život a zdraví obyvatel a zároveň nevystavíme naše lovecké
psy nebezpečí střetu s auty. Noční lov navíc komplikují běžci s čelovkami, kteří zvěř plaší v jediné
době, kdy vystupuje z krytu.
Při plánování myslivecké činnosti na pravidelných zasedáních honebního výboru zohledňujeme
oznámení obyvatel týkající se škod způsobených černou zvěří a zaměřujeme se na místa nám
označená s možným výskytem černé zvěře. Mnohdy není lov s ohledem na bezpečnost možný, a
proto jsme nuceni se omezit na pouhé „vyhánění“ zvěře z lokality.
Divoká prasata svým způsobem negativně zasahují do ekosystémů na území celé České republiky.
V okolí Prahy v posledních době lidé zaznamenali i několik případů, kdy prase napadlo psa.
Takovéto střety v naší honitbě ale nejsou příliš pravděpodobné, přesto lidem doporučujeme, aby
měli své psí kamarády ve volné přírodě na vodítku, zvláště pak na jaře, kdy si bachyně chrání
selata. S ohledem na mírné zimy posledních let je ale nutno počítat se setkáním s vodící bachyní,
která má malá selata, po celý rok. Větší plemena psa mimo kontrolu svého pána mohou způsobovat
značné škody na zvěři, zejména zjara, kdy srny kladou mladé. Nicméně i v zimě psi, kteří štvou
zvěř, působí škody, a to i když zvěř nestrhnou. Srnčí zvěř se může při útěku schvátit a snadno
dostane v mrazivém počasí zápal plic a hyne. Koneckonců může být takové jednání vůdce psa
kvalifikováno jako pytláctví, které zákon považuje za trestný čin. Škodu je třeba uhradit a v případě
stržené srny se jedná o položku v řádech tisíců korun podle sazebníku Ministerstva zemědělství.
Ač původně žila divoká prasata v lesích, s jejich ubýváním a zalidňováním se přesunula do jiného
prostředí. Prase je velice přizpůsobivé a našlo si druhotné, pro něj výhodné, biotopy. Jsou to
zejména lány kukuřice a řepky. Vysoká koncentrace lidí ani velké množství odpadu nejsou
překážkou. Naopak, odpad ze zahrad a domácností divoká prasata láká, a to buď z důvodu
konzumace samotného odpadu (ovoce, zbytky z kuchyně apod.) nebo proto, že odpad obsahuje
množství červů či jiné živočišné potravy. A právě nyní, po zimě, divočáci vyhledávají možnost
zpestřit si jídelníček nějakou tou žížalou nebo podobnou potravou. Proto také divoká prasata ryjí v
zemi, nejčastěji na loukách, kde je vlhko. Protože je prase divoké všežravec, nepostačuje mu pouze
rostlinná strava (žaludy, bukvice apod.), ale pud jej nutí zásobit se esenciálními živinami
živočišného původu. V lesích je černá zvěř z tohoto důvodu do jisté míry prospěšná. Divoká prasata
totiž likvidují larvy škůdců a také drobné hraboše. Narušují půdní kryt, takže se lépe ujmou semena
lesních dřevin.
Z důvodu množících se hlášení místních i chatařů přijalo naše honební společenstvo opatření, která
mají omezit pohyb divokých prasat v blízkosti lidských obydlí. Mezi chatami, které jsou postaveny

na lesních pozemcích, je však možnost lovu sporadická, a tak se, s ohledem na bezpečnost,
věnujeme lovu jen tam, kde je to bezpečné a nemůže dojít k ohrožení obyvatel.
Divočáci se individuálně loví kulovnicí. Kulová střela, která má dostatek energie, aby zbavila života
i statného stokilového kňoura, je samozřejmě velice nebezpečná, může letět několik kilometrů a po
celou dráhu letu má smrtící účinky. Proto střílíme nejvíce z posedů a kazatelen rozmístěných
v honitbě, protože z nich se střílí tzv. proti zemi a kule skončí s jistotou v půdě v těsné blízkosti cíle
(pokud před tím nezasáhla např. divočáka).
Tam, kde nemůžeme lovit, provádíme tzv. odváděcí vnadění tak, aby divočáci co nejméně
vstupovali do obydlených oblastí. Pokud ale najdou lepší potravu v zahradách a na kompostech, je
naše snaha marná a divočáci si nakonec udělají, co jim velí pud a jdou za potravou tam, kde se jim
nabízí prostřený stůl v podobě jablek či jiného ovoce, které zahrádkáři vyhazují za ploty svých
zahrad. Problémem jsou také opuštěné zahrady s ovocnými stromy, kde černá zvěř nachází jak
potravu, tak klid.
V souvislosti s pohybem divokých prasat v zahradách doporučujeme opatřit ploty podezdívkou,
kterou divočák nepřekoná. Osvědčila se tzv. kari-síť zahrabaná místo podezdívky. Takto oplocená
zahrada je před divočáky v bezpečí. Rozhodně nedoporučujeme použití ostnatého drátu, neboť
podle platných zákonů se zvěř nesmí při ochraně pozemků jakkoliv zraňovat. Stejně tak nelze zvěř
trávit či ji jinak zbavovat života. Kromě porušení zákona na ochranu zvířat (týrání zvířat je trestný
čin) by mohlo dojít k ublížení na zdraví lidí, kteří by konzumovali zvěřinu z přiotráveného kusu,
který by byl krátce po konzumaci jedu uloven. Zvěřina z naší honitby je mnohdy odvážena
do výkupu a potom dodávána do maloobchodní sítě. Kus, který by byl uloven krátce po konzumaci
otrávené návnady, by nevykazoval znaky otravy, ale pro člověka by již bylo zdraví, neřkuli život,
ohrožující jíst takovou zvěřinu.
Závěrem bychom Vás chtěli požádat o zodpovědné jednání v nadcházející lovecké sezóně, protože
plánujeme společné lovy. Pakliže v přírodě uvidíte skupinu lovců (většinou s loveckými psy),
prosíme, nevstupujte v zájmu vlastní bezpečnosti do prostoru lečí. Jednak byste nám zmařili hon,
ale hlavně byste se mohli vystavit nebezpečí zranění. V leči, která je obstoupena střelci není radno
se procházet ...
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