Každoročně jsou u nás nelegálně zabity, zraněny či trvale poškozeny stovky vol‑
ně žijících zvířat. Některé z nich patří mezi zvláště chráněné druhy a na našem
území se vyskytují jen v řádu desítek jedinců. Nejčastějšími příčinami úhynu
v důsledku nelegální činnosti jsou otravy, zastřelení a odchyt do pastí. Pacha‑
telům těchto činů hrozí vysoké tresty, avšak není lehké je usvědčit. Účelnější
než represe je ale vždy osvěta, která však v našich podmínkách zažitých tradic
a předsudků představuje běh na dlouhou trať. Ochránci přírody se o to snaží
desítky let, ale bez zapojení široké veřejnosti se myšlenka prospěšnosti kaž‑
dého živočišného druhu pro zachování rovnováhy v přírodě propaguje obtížně.
Tato publikace vychází ze zkušeností záchranných stanic pro handicapované ži‑
vočichy, které poskytují divokým zvířatům v nouzi první pomoc, a pokud to jde,
pomáhají jim vrátit se po vyléčení zpět do přírody. Stanicemi sdruženými v Ná‑
rodní síti záchranných stanic, kterou založil a koordinuje Český svaz ochránců
přírody, prochází každým rokem okolo 20 000 zvířat. Většina z nich trpí v dů‑
sledku aktivit člověka, přičemž desítky z nich jsou lidmi zraňovány úmyslně.
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Otravy
Přesto, že je kladení otrávených
návnad v přírodě zakázáno více
než 50 let, každoročně jsou u nás
otráveny stovky zvířat, včetně
domácích koček a psů. Okolo 50
případů každý rok evidují i zá‑
chranné stanice. Toto číslo je
však pouze špičkou ledovce. Dal‑
ší zvířata hynou v důsledku otrav
bez povšimnutí.

Káně bylo nalezeno ještě živé. Vydra tolik štěstí neměla.

Evidovány jsou především případy
dravců a šelem, na které byly náv‑
nady cíleny. Jsou to druhy, které jsou
některými lidmi tradičně označovány za
škůdce. K otravám se do přirozené potravy zvířat apli‑
kují běžně dostupné přípravky k hubení „škůdců“. Nejhoj‑
něji je používán zakázaný přípravek Furadan, obsahující účinný jed karbofuran.
Ten dříve sloužil jako insekticid k hubení hmyzu působícího škody na hospodář‑
ských plodinách. V Evropské unii byl karbofuran zakázán už v roce 2007 a není
dovoleno jej nejen používat a prodávat, ale ani skladovat. Přesto je ho mezi
lidmi stále obrovské množství. Na stránkách www.karbofuran.cz je uvedeno,
že „Až 10 orlů mořských je u nás ročně otráveno. Mezi dalšími oběťmi jsou
orli skalní, luňáci červení i hnědí, sokoli stěhovaví, káně rousné i lesní, straky,
vrány, krkavci, ale i domácí psi a kočky.“ Z dalších volně žijících zvířat jsou to
lišky, kuny nebo vydry.

Jak poznat zvíře otrávené karbofuranem?
Není to snadné. Karbofuran je nervový jed, tzn. že mimo jiné ochromí dý‑
chací soustavu a živý tvor umírá na udušení. U postižených ptáků je typic‑
ká poloha se svěšenými křídly a křečovitě sevřenými pařáty. Dle informa‑
cí z toxikologického informačního centra jsou příznaky otravy slzení, slinění,
nekontrolovatelné zvracení, pocení, průjmy, kašel, pískoty při dýchání, zpo‑
malená srdeční akce, následně až bezvědomí a smrt. Česká republika má již
také několik případů otravy a úmrtí člověka po požití karbofuranu. Spolehlivě
lze otravu určit teprve na základě výsledků pitvy a toxikologického rozboru.

Karbofuran není pouze hrozbou pro volně žijící živočichy, ale také hrozbou pro
člověka, zvláště pak pro děti bez dozoru. Pouhý dotyk může způsobit smrt. Pro‑
to je snahou všechny případy podezření na otravu zvířat karbofuranem ihned
předávat kriminální policii. Bohužel nemáme informace, že by byl z kladení ot‑
rávených návnad v ČR někdo usvědčen.
Případ – otravy na Litoměřicku: Radešín u Martiněvsi (okres Litoměřice) byl
pro nespočet otrav prohlášen za „tradiční travičskou lokalitu“. Jen za měsíc sr‑
pen v roce 2013 zde bylo nalezeno na 40 otrávených ptáků. Podobnou pověst
má i Břeclavsko a Třebíčsko.
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Vedoucí záchranné stanice Bartošovice Petr Orel s přiot‑ Vedoucí záchranné stanice v Hrachově Pavel Křížek s již uhynulým orlem.
ráveným orlem.
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Jak poznat otrávenou návnadu?
Obezřetní buďte při nálezu jakékoli návnady v přírodě (kladení návnad je za‑
kázáno zákonem). Traviči používají jedem napuštěná vejce, maso, vnitřnosti,
mrtvá domácí zvířata, ryby i těla volně žijících zvířat. Systematicky se monito‑
ringem otrav karbofuranem a vyhledáváním otrávených návnad v terénu zabý‑
vá Česká společnost ornitologická. Více na www.karbofuran.cz.
1
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Databáze otrav spravovaná ČSO – mapa evidovaných případů. Zdroj: www.karbofuran.cz.
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Pozor, jed!

1) Otrávený ostříž lesní. 2) Na jednom místě se otráví často více zvířat – zde krahujec a sojka. 3) Otrávenou návnadu velmi
často najdou lišky. 4) Otrávený čáp černý přijatý do záchranné stanice v Pavlově. 5) Pracovníci ZS Plzeň zdokumentovali pitvu
otráveného orla.

Najdete‑li mrtvé zvíře, u kterého je podezření na otravu, nebo návnadu určenou
pro zvířata, dbejte na bezpečnost svojí i lidí a zvířat v okolí. Nedotýkejte se
zvířete ani návnady! Volejte Policii ČR (158).
Pokud je zvíře živé, volejte místně příslušnou záchrannou stanici! Můžete
volat i prostřednictvím aplikace Zvíře v nouzi nebo na dispečink Národní sítě
záchranných stanic (774 155 155). Pořiďte fotodokumentaci místa nálezu.
Policii ČR volejte i v případě, naleznete‑li ukrytý karbofuran či jste svědkem
manipulace s ním. Jedná‑li se o zvěř, vždy musí být kontaktován i uživatel
honitby! Požádejte Policii ČR či záchrannou stanici, aby ho kontaktovala!
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55

Postřelení
K nelegálním činnostem
páchaným na volně žijících
živočiších patří také jejich
odstřel. Opět se setkáváme
především s druhy, které jsou
označovány za „škodnou“. I tato
zvířata se po postřelení někdy dostanou do záchranných
stanic. Ročně se jedná o zhruba 50 jedinců, což je samozřejmě pouze
malá část skutečně protizákonně střelených zvířat. Ze živočichů „od vody“ jsou
to hlavně volavky, kormoráni a vydry. Společnost ALKA Wildlife, která se v ČR
zabývá ochranou a výzkumem vydry říční, uvádí 32 evidovaných případů těchto
nelegálně zabitých zvířat v letech 1992–2014. Z jejího výzkumu dále vyplývá,
že ročně mohou být v ČR upytlačeny řádově desítky vyder. Jiné zdroje uvádí až
stovky těchto zvířat. V lesích a na polích se pak jedná o různé druhy běžných
ale i vzácných druhů dravců a sov (poštolky, káňata, jestřábi, ostříži, motáci,
výři aj.). Nálezy postřelených zvířat jsou evidovány také v intravilánu obcí, kde
jde převážně o holuby, hrdličky či drobné pěvce. I zde se jedná o souběh něko‑
lika trestných činů, avšak usvědčit pachatele je velmi obtížné.
1

Nález zastřelené volavky popelavé na Rokycansku.

Kormoráni.
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1) Pokud je zvíře předáno do záchranné stanice, může se díky včasné odborné pomoci vrátit do přírody. 2) Nezbytná pitva zastřelené‑
ho zvířete (vydra v ZS Bartošovice). 3) Rentgenový snímek vydry, na kterém jsou zřetelné broky, kterými byla vydra usmrcena.
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Na stránkách zájmových skupin se to fotografiemi „úlovků“ i nenávistnými komentáři jen hemží.
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Přesto, že čápi bílí či labutě člověku v žádném případě nijak neškodí, i ti se stá‑
vají cílem nelegálních střelců. Opravdu alarmující je třeba případ zastřelení labu‑
tě velké při lovu na kachny či smrtelné střelné poranění vzácné labutě zpěvné
u Slavětína. Hořkou pachuť má také návrat velkých šelem na naše území, neboť
také u těchto zvláště chráněných druhů dochází k nezákonnému odstřelu.
Případ – labuť na Tachovsku: V polovině října 2016 byla majiteli pronajatého
rybníka nalezena na jeho hladině mrtvá labuť. Po šetření ohledání bylo zjiš‑
těno, že labuť byla zastřelena brokovou zbraní. Případ byl předán kriminální
policii, avšak byl, stejně jako všechny podobné, pro absenci důkazů odložen.
1
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Rysi jsou častou objetí nelegálního odstřelu a také vlci to nemají v naší přírodě lehké. Veřejně proti návratu vlků vystupují např. chovatelé dobytka.

Návrat velkých šelem

2

Anonymní ankety týkající se rysa na našem území provedené u myslivců a stře‑
doškolských a vysokoškolských studentů s absolvovaným předmětem „Mysli‑
vost“ v letech 2000—2001 a pak 2015 ukázaly, že oproti prvnímu dotazování
stoupl počet přiznaných nelegálních odstřelů rysů a to i opakovaných. Oproti
roku 2001, kdy byly za nejčastější důvody odlo‑
vu uváděny škody na zvěři a úbytek stavů, bylo
v posledním dotazování uváděno, že je rys
loven pro trofej a kvůli loveckému zážitku.
(Autoři: prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.,
Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., KMLZ ČZU v Praze)
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Pozor, střelec!

1) Postřelený moták. 2) Zastřelená labuť ležící bezvládně na hladině rybníka. 3) Ošetřování včelojeda lesního v ZS Vlašim.
4) Postřelený čáp bílý přijatý záchrannou stanicí v Buchlovicích. 5) Krkavec s diabolkou v páteři z Brna. 6) V Poděbradech řešila
záchranná stanice případy kachen, po kterých někdo střílel ze samostřílu kovovými jehlicemi.

Najdete‑li zvíře, u kterého je podezření na postřelení a je‑li naživu, dbejte na
bezpečnost svojí i lidí a zvířat v okolí. Jedná‑li se o lovnou zvěř (zejména prase
divoké, jelen evropský, srnec obecný, muflon), může vám hrozit nebezpečí.
Volejte Policii ČR (158) (měla by vyhodnotit situaci a vyslat na místo buď
mysliveckého hospodáře z dané honitby nebo záchrannou stanici) nebo volejte
přímo místně příslušnou záchrannou stanici! Můžete volat i prostřednictvím
aplikace Zvíře v nouzi nebo na dispečink Národní sítě záchranných stanic
(774 155 155).
Nejedná
‑li se o lovnou zvěř, kontaktujte záchrannou stanici a pořiďte
fotodokumentaci zvířete i okolí místa nálezu. Je‑li zvíře mrtvé, jde‑li o lovnou
zvěř, kontaktujte mysliveckého hospodáře z dané honitby; jde‑li o jiný druh,
kontaktujte Policii ČR.
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Pasti
Nebudeme‑li
hovořit
o pastech neúmysl‑
ných, jako jsou různé
jímky, šachty, komíny
a další nezabezpeče‑
né prostory, máme tu
pasti, tedy nástroje,
které byly k odchytu
zvířat přímo konstru‑
ované. Ač je dle několika
zákonů odchyt do pastí (nej‑
častěji čelisťové pasti – tzv. železa
a jestřábí koše) zakázán, stále existují lidé, kteří je umisťují volně v přírodě, a to
hlavně v blízkosti mysliveckých zařízení jako jsou líhně, bažantnice či odchovny
pernaté zvěře. V posledních letech se čelisťové pasti stále více objevují také na
březích či v mělké vodě rybochovných zařízení. V obcích a městech jsou pak
pasti kladeny tam, kde se chovají drobná hospodářská zvířata, zejména drůbež
a holubi. Zvíře chycené do želez nejčastěji za končetinu, ale někdy také za hlavu
či čumák trpí neskutečnými bolestmi a vyhladovělé a vyčerpané někdy za velmi
dlouhou dobu umírá. Do záchranných stanic se občas dostávají zvířata bez
jedné i více končetin. Ta se velmi pravděpodobně také stala obětí čelisťových
pastí. V případě jestřábích košů trpí i samotná živá návnada, kterou bývá nej‑
častěji holub. Tak, jako u otrav, i zde bývá většina nahlášených případů Policií
odložena, neboť byl pachatel neznámý nebo se ho nepodařilo usvědčit.

Volavka popelavá chycena v nastražené čelisťové pasti na Horažďovicku.

10

Případ – past u odchovny kachen na Plzeňsku: O bezmocnosti ochránců pří‑
rody při vymáhání spravedlnosti vypovídá i rozhodnutí Policie ČR, která šetřila
případ nastražení čelisťových pastí přímo v myslivecké odchovně kachen di‑
vokých. Nastražená železa objevili plzeňští ochránci přírody a pomocí kamery
zdokumentovali i osobu, která past obsluhovala. Případ byl předán za účasti
reportérů České televize přímo Policii ČR, která jej předala k řešení pouze pře‑
stupkové komisi obecního úřadu a pachatel, shodou okolností myslivec, vyvázl
pouze s pokutou. Lovecký lístek mu odebrán nebyl.

Díky fotopasti se podařilo odhalit pachatele, který obhospodařovával past u odchovny kachen. (Snímek zveřejnilo několik ce‑
lostátních médií).
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Pozor, past!

1) Trpící lišku chycenou do želez zachraňovali pracovníci plzeňské záchranné stanice. 2) Zvířata chycená do pastí čeká většinou
pomalá bolestná smrt. 3) Omylem se do želez může chytit i zvíře, které má být nastraženými pastmi chráněno. 4) Káně na nelegální
činnosti doplácí velmi často. 5) Zvláště chráněný druh – vydra obecná – v železech. 6) chycená káně lesní bezmocně čekající na smrt.

Najdete‑li živé zvíře chycené do nastražené pasti, volejte místně příslušnou
záchrannou stanici! Můžete volat i prostřednictvím aplikace Zvíře v nouzi
nebo na dispečink Národní sítě záchranných stanic (774 155 155) a řiďte se
jejími pokyny. V případě, že je zvíře již uhynulé, volejte Policii ČR (158). Pořiďte
fotodokumentaci zvířete i okolí místa nálezu. Jedná‑li se o zvěř, vždy musí být
kontaktován i uživatel honitby! Požádejte Policii ČR či záchrannou stanici, aby
ho kontaktovala!
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Sběr mláďat

2

Je to s podivem, ale co do počtu
zvířat daleko největší škody v příro‑
dě nezpůsobují pytláci, nýbrž milovníci
zvířat. Každoročně několik tisíc zvířat, která
se dostanou do záchranných stanic, jsou
zbytečně a tedy nelegálně z přírody ode‑
braná mláďata. Ta měla tu smůlu, že je
našel člověk naprosto neznalý přírodních
procesů, a sebral je v domnění, že je třeba
jim pomoci.
3

4

Jen malá část mláďat – nicméně jde o ty nejvzácnější druhy – je z přírody
odebírána úmyslně pro jejich další prodej či chov (sokolnictví, nácvik norová‑
ní, preparace…). Jedná se vždy o čin, při kterém si je pachatel vědom trestní
zodpovědnosti. Případy bývají často odhaleny díky upozornění blízkého okolí
na neoprávněné držení zvířete či při obchodu s daným zvířetem. Nicméně ob‑
časné, ale pravidelné příjmy zbloudilých sokolnických dravců bez povinného
značení svědčí o tom, že bude takových případů ve skutečnosti více.

1) Pracovníci záchranných stanic opravdovou matku nenahradí. Mnoho zajíčků přes veškerou snahu v zajetí uhyne. 2) Pouze v zá‑
chranných stanicích ví, jak a čím zvířata krmit. 3) Zbytečně odebraná mláďata srnčí zvěře se do přírody většinou vrátit nemohou a
zbytek života tráví v zajetí. 4) péče o mladé vydry je velmi náročná.

Druhou, mnohem početnější skupinou jsou případy, kdy jsou z přírody odebírá‑
na mláďata v domnění, že je jim zachraňován život. Zejména u zvěře, ať už lov‑
né či lovem neobhospodařované dochází odběrem mláďat k velkým a nevrat‑
ným škodám. Vždyť třeba mláďata zajíců chovaná v sebelepších podmínkách
u těch největších odborníků mají v zajetí více jak 50% úmrtnost. Samčí mláďata
spárkaté zvěře odchovaná v zajetí se zase nemohou vzhledem k získané vaz‑
bě na člověka už nikdy vrátit do volné přírody, protože pokud dospějí, mohou
být lidem nebezpečná. Jsou proto v tom lepším případě vypouštěna pouze do
oplocených obor… O něco lépe jsou na tom mláďata dravců a sov. V záchranné
stanici a později i v přírodě mají sice velkou šanci přežít, nicméně jejich výchova
ve stanicích velmi zatěžuje pracovníky stanic.

Srnčí mládě čekající na svou matku.
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Pokud jsou mláďata chovaná laiky, ve většině případů hynou v důsledku ne‑
správné péče, jsou do přírody vypouštěna ochočená či polodivoká a jejich šance
na přežití se tak snižují. Běžně se stává, že nálezci po neúspěšném soužití zjistí,
že zvíře není možné nadále v domácnosti chovat a oslovují záchranné stani‑
ce s požadavkem na převzetí dospělého krotkého zvířete. V naprosté většině
případů lidé, kteří mají volně žijící zvířata doma, na ně nemají žádná zákonná
povolení. Doma nelze chovat ani zvířata, která nejsou zvěří a nejsou ani obecně
či zvláště chráněná, pokud jejich chovatel nemá mj. odborné školení. To se týká
například i ježků. Zmíněné školení má v České republice pouze okolo stovky
osob – většinou pracovníků záchranných stanic.
1

2

3

Pozor, mládě!
Při nálezu jakéhokoliv mláděte volně žijícího druhu, o němž si myslíte,
že je ohroženo a vyžaduje lidskou pomoc, je základním pravidlem ihned
telefonicky kontaktovat místně příslušnou záchrannou stanici! Můžete
volat i prostřednictvím aplikace Zvíře v nouzi nebo na dispečink Národní sítě
záchranných stanic (774 155 155). Pokud nevíte, jak se správně zachovat,
s mládětem nikdy nesmíte manipulovat dříve, než se poradíte s odborníkem.

1) Také mláďata sov jsou z přírody odebírána často zbytečně. 2) Zdravého zajíčka nechte na místě i když už se jej někdo dotkl. 3) Na
zemi nalezená veverčata potřebují pomoc vždy. 4) Nejkrásnější je pohled na spokojenou zvířecí rodinku.

Jste‑li svědkem odběru mláďat z přírody, pokuste se poučit odběratele o nutnosti
se nejdříve poradit s odborníkem, případně ho upozorněte na nelegálnost
jeho činu. Pokud nedbá tohoto doporučení, kontaktujte záchrannou stanici,
příslušný odbor životního prostředí nebo Českou inspekci životního prostředí.
Pokud jde o zvěř, jde navíc o trestný čin pytláctví! Neváhejte a obraťte se na
Policii ČR (158).
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Co říkají zákony?

Legislativní nástroje vztahují‑
cí se k volně žijícím živočichům
v ČR jsou dány hlavně zákonem
114/1992 Sb. o ochraně příro‑
dy a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcími
právními předpisy.
„Účelem zákona je za účasti pří‑
slušných krajů, obcí, vlastníků
a správců pozemků přispět k udr‑
žení a obnově přírodní rovnováhy
v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k še‑
trnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evrop‑
ských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno
zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a míst‑
ní poměry.“
§ 5, odst. 1 uvádí, že: „Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před
zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést
k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmno‑
žovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému,
jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody
oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek.“
§ 5a zabývající se ochranou volně žijících ptáků, odst. 1 uvádí: „V zájmu ochra‑
ny druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských
společenství (dále jen „ptáci“), je zakázáno a) jejich úmyslné usmrcování nebo
odchyt jakýmkoliv způsobem“.
Další zásadní zákon je zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb.
§ 5, odst. 6 uvádí: „Zakazuje se výroba, dovoz a prodej čelisťových a lepících
pastí.“
§ 14, odst. 1 uvádí, že: „Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící
zvíře
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a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo čelisťových
pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení,
b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně plynování
a vykuřování, nejde‑li o případ podle odstavce 4,
c) do jestřábích košů a pomocí lepu,
d) pomocí výbušnin,
e) pomocí luků a samostřílů,
f) pomocí elektrického proudu, nejde‑li o výkon práva upravený zvláštními
právními předpisy,
g) pomocí poloautomatické nebo automatické zbraně se zásobníkem schop‑
ným pojmout více než 2 náboje, nejedná‑li se o případ podle § 5 odst. 2
písm. c),
h) pomocí zbraně s hledím pro střelbu v noci, s elektronickým hledím apod.,
i) pomocí letadla nebo motorového vozidla,
j) pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo zařízení pou‑
žívaných v souladu se zvláštními právními předpisy,
k) pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení,
l) pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terčů,
m) pomocí formalínových nebo lepících pastí,
n) pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, nejde‑li o lov
podle zvláštních předpisů.“

Zákon o ochraně přírody a krajiny a handi‑
capovaná zvířata:
„Každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku zranění,
nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné
přírodě, zajistí jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem
předá provozovateli záchranné stanice. Jde‑li o živočicha dočas‑
ně neschopného přežít ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala,
přijme opatření k zamezení takových tělesných změn nebo změn
chování, které by následně znemožnily jeho návrat do přírody
a jeho zapojení do volně žijící populace.“
Pro zvláště chráněné druhy pak platí:
„Ten, kdo se ujal zvláště chráněného živočicha neschopného
v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo
trvale přežít ve volné přírodě, je povinen jej bezodkladně předat
k ošetření do záchranné stanice.“
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V souvislosti se zvěří je významný také zákon o myslivosti 449/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů včetně jejich prováděcích právních předpisů.
Bohužel, výše zmíněné legislativní předpisy ve vztahu k volně žijícím živočichům
jsou porušovány prakticky neustále. Velmi často jde o úmyslná usmrcování či
poškozování zvířat – trávení nebezpečnými jedy, nelegální odstřel či odchyt do
zraňujících pastí. Záchranné stanice se přitom dostávají jen k velmi malému
množství živočichů, protože nevyjíždějí a ani nejsou volány k mrtvým zvířatům,
kterých takto skončí většina. Policie ČR při vyšetřování podobných případů za‑
tím nikdy nebyla (a snad jakoby ani nechtěla být) úspěšná. Velké množství zví‑
řat, resp. mláďat se naopak dostává do záchranných stanic po jejich sice dobře
míněném ale rovněž nelegálním a škodlivém odebrání z přírody.
Ať už jde o první či druhou skupinu případů, je jasné, že žádné další zákazy
a represe současnou situaci nijak dramaticky nezlepší. Jedinou, nicméně zjevně
dlouhotrvající cestou ke zlepšení je osvěta našich občanů a tedy především
dětí. Je bezpodmínečně nutné, aby si lidé opět osvojili základní pravidla chování
v přírodě, aby měli úctu ke všemu živému a věděli, jak tuto úctu prokazovat.
Společnou rolí záchranných stanic, ochránců přírody i osvícených myslivců je
předávat lidem zkušeností tou nejúčinnější formou a vlastním příkladem.

Náhrady škod
Častým důvodem nelegálního hubení zvířat je snaha o zabránění vzniku škod
na hospodářských či obhospodařovávaných zvířatech. Státní orgány ochra‑
ny přírody spolu s dalšími odborníky vypracovaly metodické postupy, jak ta‑
kovým škodám co nejvíce předcházet. Ne vždy se však lidé těmito návody
řídí. Jedná‑li se o újmu způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy
(bobr, vydra, los, medvěd, rys a vlk), nabízí stát náhradu způsobených škod dle
zákona 115/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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