Příloha č. 5 ke klíčové akci 11 – Dosažení vyváženého stavu mezi lesem a zvěří

Potlačování nákazy afrického moru prasat
Na žádost zpracovatele zaslal odbor Mze tento komentář ke Klíčové akci 11
Bodově výčet kroků, které MZe udělalo, zejména:
1. Součinnost s Lesy ČR
a. Krajské ředitelství Zlín – intenzivní lov v režijních honitbách
b. Krajské ředitelství České Budějovice (obora Sedlice) – výzkumný projekt použití termovizí
k získání informací o dohledatelnosti kadáverů, využití dronů s termovizí, měření chladnutí
zhaslých kusů pomocí sond, několika týdenní sledování změny teplot v kadáverech
(poskytnutí několika kusů zvěře pro experiment včetně plné součinnosti personálu)
c. Generální ředitelství LČR, pořízení termovizí – 10 ks (cca 900 tis), zajištění instruktáže použití
a nastřelování zařízení
2. Zajištění součinnosti Sellier & Bellot, a.s. – poskytnutí první dávky 2 000 ks střeliva pro zásah
Policie ČR v zamořené zóně, vyjednání dalšího nákupu střeliva a proplacení z rozpočtu MZe
(90 000 Kč)
3. Součinnost Policie ČR
a. Vyjednávání s Policejním prezidiem o možnosti nasazení Policie ČR (vrtulník, mobilní
termovize – cizinecká policie, odstřelovači, zásahové jednotky, URNA,
b. Usnesení vlády č. 705/2017 o zajištění spolupráce ministerstva vnitra při opatřeních s AMP
c. Přípravná instruktáž pro organizaci zásahu v oboře, používané strategie lovu. Zajištění
veškeré instruktáže zásahu odstřelovačů Policie ČR – instruktáž (každý týden – 12 turnusů),
proškolení k lovu včetně bezpečnosti, nastřelování a využívání mobilních termovizí cizinecké
policie, příprava komunikace během zásahu, zajištění týdenních vyhodnocení stavu a přesuny
střelců na další turnus
d. Zásah Policie ČR od října 2017 – leden 2018 (12 turnusů, uloveno celkem 164 ks),
e. Příprava zásahu odstřelovačů během dosekávání plodin v srpnu 2018 – řepka, září – kukuřice,
vzhledem k ověřenému malému množství prasat divokých v zamořené zóně zásah neproběhl
f. Opakované použití policejního vrtulníku s termovizí, vždy řešeno prostřednictvím Policejního
prezidia, za účelem monitoringu počtu prasat divokých. Noční přelety před zásahem turnusu
s následnými dalšími lety.
4. Koordinace postupu VÚLHM
a. Poskytování odborných podkladů k AMP, biologie a etologie prasat divokých
b. Zajištění monitoringu div. prasat v zamořené zóně za pomocí dronů s termovizí
c. Zajištění „plašící linie“ (5 km) v jižní části zamořené zóny k zabránění pohybu prasat z/do
zamořené zóny, cestou linie opticko-akustických plašičů včetně foto pastí k monitoringu
pohybů prasat divokých. Pravidelné vyhodnocení a informování SVS a MZe
d. Zjišťování stavu pomocí dronů v srpnu a září 2018 před plánovaným zásahem Policie
5. Zajištění součinnosti lesnických škol pro vyhledávání kadáverů, proveden výjezd SLŠ Hranice na
Moravě při vyhledávání kadáverů v kukuřicích
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6. Postup ke snížení škod daňčí zvěří
a. koordinace výjimek na lov daňčí zvěře ve spolupráci s ORP Zlín
b. Intenzivní spolupráce se zemědělskými subjekty k zajištění maximální součinnosti při
veškerých zásazích k AMP
7. Koordinace práce a přípravné kroky k úpravě legislativy se SVS, PČR, MO, MV SHR
a. MO, MV nepovažují za nutné upravit jejich legislativy
b. SVS – úprava legislativy, zejména při vyplácení náhrad uživatelům honiteb
c. Státní hmotné rezervy – MZe ve spolupráci se SSHR projedná a zapracuje nové požadavky SVS
do následujícího plánu vytváření HR v oblasti pohotovostních zásob – věc je stále v řešení,
odbor krizového řízení jedná s MF
8. Účast na jednáních SVS a KÚ Zlín
a. vedle Národního centra pro tlumení nákazy AMP vznikla z iniciativy poslankyně a současně
radní zlínského kraje paní Ing. Balaštíkové pracovní skupina, která periodicky s měsíční
frekvencí pokračovala v řešení postupu potlačení AMP (SVS, MZe, KÚ Zlínského kraje,
uživatelé honiteb, zemědělské subjekty)
9. Tiskové výstupy – veškeré výstupy v součinnosti se SVS, jak na národní, tak na mezinárodní
úrovni
10. Mezinárodní spolupráce – účast na mezinárodních jednáních: jednání generálních ředitelů
myslivosti EU v Lucembursku, specializovaná jednání ve Finsku, Maďarsku, Německu,
Slovensku, návštěva delegace Německa (Bavorsko, Sasko).
11. Motivační kroky k lovu
a. Spolupráce na vytváření motivačních kroků se SVS (Aujeszkyho choroba v druhé polovině
roku 2017 – uloveno 82 114 ks a vyplaceno přes 82 tisíc Kč)
b. V rámci Národního centra pro tlumení nákazy AMP navrženy motivační kroky pro uživatele
honiteb – zástřelné v zamořené zóně, zóně intenzivního lovu, náhrada za zvěřinu v zamořené
zóně
c. Aktualizace Nařízení vlády č. 30/2014, kde spolu se zástřelným na kormorána (500 Kč) i
zástřelné na prase divoké (2 000 Kč)
12. Informační akce ke zpracování zvěřiny
a. Ve spolupráci s VÚLHM uspořádání seminářů k informování o využívání zvěřiny a
potenciálnímu zvýšení lovu černé zvěře – Velké Losiny, Olomouc
13. Příprava na další možné situace, při bodovém či plošném výskytu AMP v ČR
a. nákup vybavení cestou SSHR, je v procesu viz bod č. 7 c)
b. příprava doplnění NV č. 30/2014 o příspěvek na likvidaci kadáverů pro uživatele honiteb
14. Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – příprava podkladových map pro zásah
Policie ČR
15. Setkání ve Zlíně za účelem poděkování všem zúčastněným 28. 11. 2018 – cílem je poděkovat za
spolupráci kromě SVS, uživatelů honiteb, zemědělských subjektů, kraji, ORP také PČR, LČR,
VULHM a Sellier & Bellot a SLŠ Hranice
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