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Jižní Čechy Budějovice DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/BudejoviceDnes

Kvůli africkémumoru
prasat platí od polovi-
ny července nová pra-
vidla pro lov divočá-
ků.Myslivcimohou po-
užívat i dříve zakázané
metody a střílet zvířa-
ta bez ohledu na stáří
a pohlaví. Situace na-
hrává zemědělcům,
kterým černá zvěř způ-
sobuje velké škody.

Radek Štěpánek
redaktor MF DNES

JIŽNÍ ČECHY Pro divočáky nastalo
těžké období. Žádný z nich není há-
jený, dokonce ani bachyně, které
vodí mláďata. K jejich lovu navíc
smějí myslivci využívat i jinak zaká-
zané techniky – například použití
světel, nočního vidění, lovu na hra-
nicích revírů a nebo v polích, kde
se právě sklízí úroda. Důvodem je
rozšíření afrického moru prasat,
velmi agresivní choroby, která se
začátkem léta objevila na Zlínsku.
Kvůli ní nařídiloministerstvo země-
dělství prostřednictvím Státní vete-
rinární správy v celém Česku inten-
zivní lov divočáků.

„Účelem nařízení je zpomalení
a ideálně likvidace nákazy africké-
homoru divokých prasat a zachová-
ní zdraví u větší části populace pra-
sete divokého, ale i u prasat domá-
cích,“ píše ministerstvo zeměděl-
ství ve vyjádření kmimořádným ve-
terinárním opatřením.
K 23. srpnu byl na Zlínsku potvr-

zen africký mor prasat u 92 kusů,
celkem se v kraji našlo 170 uhynu-
lých divočáků. V oblasti pak bylo
uloveno už 2 171 divokých prasat,
u žádného z odstřelených kusů se
choroba nepotvrdila.
První výsledky nového nařízení

už jsou znát i v jižních Čechách, kte-
ré patří mimo zamořenou oblast
i mimo oblast s intenzivním odlo-
vem. I tak ale platí, že myslivci mo-
hou v kraji lovit všechna prasata,
která uvidí. „Zatím nemáme zpraco-
vané statistiky za srpen, kde by se
mělo nařízení projevit. Očekává-
me, že oproti předchozím letům
bude počet odlovených divočáků
vyšší,“ říká Alena Veleková, která
má na Městském úřadě v Prachati-
cích na starosti státní správu mysli-
vosti.

Selata nadělají víc škody
V jednotlivých honitbách na Pra-
chaticku se zatím počty odlove-
ných divočáků pohybují v řádu de-
sítek. Nejvíc loví nyní myslivci
v níže položených honitbách s do-
statkempolí. Právě v nich se divočá-

ci drží. A způsobují škody zeměděl-
cům, kteří po intenzivním odlovu
černé zvěře volají už několik let.
„V současné situaci se sice divočáci
intenzivně loví, což je z našeho po-
hledu dobře, ale okolnosti, za ja-
kých se to stalo, nás také znepoko-
jují. Africký mor prasat je opravdu
nebezpečná nemoc, která by moh-
la ohrozit i zvířata v domácích cho-
vech,“ říká ředitelka Regionální
agrární komory Jihočeského kraje
Hana Šťastná.
V kraji je teď povoleno lovit divo-

čáky pomocí zdrojů umělého osvět-
lení, zaměřovačů konstruovaných
na principu noktovizorů i na po-

zemcích, kde současně zemědělci
sklízejí plodiny. Na čekané se smí
navíc lovit do vzdálenosti 200 met-
rů od hranic sousední honitby
a umisťovat tam návnadu. Novin-
kou je i to, že dospělé kusy černé
zvěře, tedy kňoury a bachyně, je
možné střílet i při naháňkách nebo
v odchytových zařízeních. Ne
všechny způsoby však sami mysliv-
ci využívají.
Jen málokomu se chce střílet ba-

chyně, které na loviště přivedou
mláďata. „Lovíme každoročně ko-
lem 50 kusů černé. Snažíme se se
zemědělci spolupracovat a díky
tomu se nám daří škody v posled-

ních letech eliminovat. Přeci jen ale
ctíme nějakou etiku. Navíc zastřelit
bachyni znamená, že selata budou
žít dál a možná nadělají ještě větší
škody,“ vysvětluje zemědělec a zá-
roveň předseda Mysliveckého spol-
ku Strunkovice nad Blanicí Teodor
Pártl.
Podle něj je zásadní, aby se země-

dělci snažili dělit velké lány s kuku-
řicí pásy, na nichž je zaseta jen něja-
ká nízká plodina. „Pokud se zvířata
skryjí v 50 hektarů velkém poli ku-
kuřice, nic je odtud nedostane. To-
hle by mělo ovlivnit také minister-
stvo, aby nebyly lány větší než de-
set hektarů. Noční vidění jsme pou-
žívali už předtím, stejně tak i lov na
hranicích jsme se sousedy domlou-
vali už dřív. Vše to má jediný do-
pad, škody jsou u nás opravdumini-
mální,“ pochvaluje si Pártl.

Tisícovka za divočáka
Podle veterinářů je jisté, že naříze-
ní bude mít pozitivní efekt a počty
odlovených divočáků se zvýší. „Dů-
ležité je i nařízení, že všem chovate-
lům prasat se zakazuje jejich krme-
ní kuchyňskými odpady a odpady
ze stravovacích zařízení. A každé-
mu, kdo ho poruší, hrozí pokuta až
50 tisíc korun. Právě přes tepelně
neopracované potraviny se k nám
totiž tento mimořádně agresivní vi-
rus, který tady nikdy nebyl, mohl
dostat,“ upozorňuje šéf krajské ve-
terinární správy František Kouba.
Podle něj intenzivní odlov divočá-

ků pomůže omezit šíření i dalších
chorob, které divočáci přenášejí, na-
příklad aujeszkyho choroby. „Náka-
zová situace je jinak nyní příznivá.
Už delší dobu ale voláme například
po tom, aby vývrhy ze zvířat při spo-
lečných lovech myslivci likvidovali
prostřednictvím asanačních podni-
ků. Pokud si na tohle zvyknou,
bude to znát,“ tvrdí Kouba.
Připomněl, že není potřeba nosit

na africký mor vzorky z ulovených
zvířat. „Ale je nutné odevzdávat
vzorky na klasickýmor a trichineló-
zu,“ podotýká.
Je také povinností každého nahlá-

sit veterinářůmuhynulé divoké pra-
se. Ta totiž na africkýmor prasat vy-
šetřena být musí. Nálezce, který
mrtvé zvíře ohlásí, dostane odmě-
nu tisíc korun. Může se jednat
i o zvíře sražené autem či vlakem.

„Pokud se zvířata
skryjí v 50 hektarů
velkém poli kukuřice,
nic je odtud
nedostane. Tohle by
mělo ovlivnit také
ministerstvo, aby
nebyly lány větší
než deset hektarů.“

ČESKÉ BUDĚJOVICE Na sedm let
do vězení s ostrahou poslal včera
českobudějovický krajský soud pět-
apadesátiletou ženu, která v hádce
bodla svého druha kuchyňskýmno-
žem do srdce. Muž přežil a svou
partnerku navštěvuje ve vazbě. Po-
sílá jí i milostné dopisy.
Obžalované hrozilo za pokus vraž-

dy 10 až 18 let. Soud trest mimořád-
ně snížil. „Přihlédli jsme k tomu, že
vražda nebyla dokonaná, k upřím-
né lítosti a sociálnímu postavení ob-
žalované, která řádně pracuje,“
zdůvodnila předsedkyně senátu
Olga Smrčková.

Muž ženě odpustil
Konflikt mezi Jaroslavou Janskou ze
Strakonic a jejím o devět let mlad-
ším partnerem se stal letos v lednu.
Dvojice vystřídala za večer několik
restaurací, ale flám zakončila hád-
kou. Žena se vrátila domů dřív a brá-
nila muži vstoupit do společného
bytu. Když nakonec vešel, bodla ho
kuchyňským nožem. Čepel zasáhla
plíci a pravou srdeční komoru. Zra-
něný si stačil přivolat mobilem po-
moc a pak zkolaboval. Nezemřel jen
díky rychlé operaci. Ačkoliv tvrdí,
že žádné zdravotní problémy už
nemá, je stále práce neschopný.
„Hádali jsme se, strkal do mě. Ani

jsem nevěděla, že držím nůž. Víte,
já když mluvím, rozhazuji ruka-
ma,“ vysvětlovala obžalovaná.
Podle státního zástupce Petra

Duška ale cíleně zaútočila, což do-
provodila slovy, já tě bodnu.
Zraněnýmuž své partnerce všech-

no odpustil. „Jarka byla po šestnáct-
ce unavená. Určitě mě nechtěla za-
bít,“ vysvětloval incident napade-
ný. Dnes se těší, až se jeho partner-
ka vrátí z vězení domů. Rozsudek
není pravomocný, obě strany si ne-
chaly lhůtu na případné odvolání.
— Antonín Pelíšek

Lukáš Marek
redaktor MF DNES

ČESKÉ BUDĚJOVICEKrajskéměs-
to se může pochlubit dvěma nový-
mi školkami. Otevře je ještě před za-
čátkem nového školního roku.
První představili zástupci města

včera v budějovické ulici A. Träge-
ra v Kněžských Dvorech. Lidé na ni
v téhle čtvrti čekali několik let.

„Na rekonstrukci se částečně fi-
nančně podílela firma Bosch a děti
zaměstnanců tam budou docházet
společně s dalšími předškoláky. Ka-
pacita je šedesát míst, aktuálně je
přihlášeno čtyřicet dětí. Budova
prošla kompletní rekonstrukcí včet-

ně školní zahrady. V suterénu je
moderně vybavená školní kuchyně
i s jídelnou,“ vyjmenoval náměstek
primátora Petr Podhola.
Druhou mateřinku otevírají dnes

v areálu ZŠ Emy Destinnové na síd-
lišti Šumava. Celkem bude mít tři
třídy, od září budou otevřeny dvě
s 44 dětmi. „Jsou mezi nimi jak ty,
které budou letos poprvé plnit po-
vinnou docházku do mateřské ško-
ly, tak i několik dětí mladších tří let.
V objektu je také postavena školní
kuchyně a jídelna,“ dodal Podhola.
„Kuchyň s jídelnou by pak měla na
začátku obstarat přibližně dvě stov-
ky strávníků,“ navázala ředitelka
ZŠ E. Destinnové Dagmar Koubová.
Škola po znovuotevření funguje

druhým rokem. Letos už ji tak bu-
dou navštěvovat žáci 1. a 2. a také 6.
a 7. tříd.

Budou přijímat dvouleté děti
Za vybudování školky a jídelny na
sídlišti Šumava město zaplatilo přes
43 milionů korun. Přes prázdniny
radnice investovala i do dalších ma-
teřinek. Za zmínku stojí například
obnova kanalizace a vodoinstalace
v MŠ K. Štěcha na Máji za 1,9 milio-
nu. Za nový pavilon včetně vybave-
ní v MŠ K. Šatala v Nemanicích pak
město zaplatí 15,6 milionu. Přestav-
ba MŠ v Kněžských Dvorech včetně
kuchyně pak stála přes 23 milionů.
VMŠ Kališnické pak zateplení objek-
tu vyjde na 6,7 milionu.

Dlouhodobýmnavyšováním kapa-
cit už dnes v Budějovicích nejsou
problémy s umístěným tříletých
dětí. Mohou však nastat nové kom-
plikace. Už teďmusí nejen v Budějo-
vicích, ale i v ostatních obcích počí-
tat s tím, že brzy budoumuset přijí-
mat také dvouleté děti. Prozatím
jen mohou, ale nemusí.
Změna je daná zákonem, který

vstoupí v platnost. Přelomové bu-
dou roky 2019 a 2020. V prvním
případě už stát nebude dávat pení-
ze školce na jedno dítě, ale na tří-
du. To by mohlo nahrávat tomu,
že už nebudou naplněné na maxi-
mum. O rok později postaví zákon
na stejnou úroveň děti dvouleté i
tříleté.

Na odstřel V současnosti mohoumyslivci střílet i bachyně, které vodí mlá-
ďata. Ilustrační foto:Martin Veselý, MAFRA

Novinka v Kněžských Dvorech V českobudějovické ulici
Adolfa Trägera otevřeli novou školku, kterou zčásti finan-
covala firma Bosch. Foto:Marek Podhora,MAFRA

Hon na divočáky: mohou se
používat i zakázané metody

ČeskéBudějovice

Radnice rozdělí
medaile
Spolky, instituce, ale i veřejnost
mohou na budějovickou radnici po-
sílat své favority na nositele Medai-
le Za zásluhy a Za statečnost. Dosta-
nou je osobnosti, které se zaslouži-
ly o České Budějovice třeba v oblas-
ti vědy, zdravotnictví, umění, spor-
tu, ale i občané, kteří pomohli za-
chránit život. Návrhy přijímá kan-
celář primátora do 30. září. Slav-
nostní udílení je 23. října. (mrk)

ČeskýKrumlov

Otáčivé hlediště
vydělalo divadlu
30,6 milionu
Jihočeské divadlo získalo na trž-
bách z otáčivého hlediště v Českém
Krumlově od června do srpna 30,6
milionu korun, meziročně o 1,8 mili-
onu víc. Na točnu prodalo divadlo
50 500 vstupenek, oproti loňsku
téměř o tisíc víc. Odehrálo 81 před-
stavení, o dvě více než loni. Sezona
končí 9. září představením Pták Oh-
nivák a lišák Zorro. (ČTK)

ČeskéBudějovice

Začínají výstavy v
Galerii Mariánská
i u Schelů
Čtrnáct chorvatských umělců, kteří
žijí a tvoří po celém světě, vystaví
své práce v budějovické Galerii Mari-
ánská. Výtvarníci pracují s netradič-
ními formami instalací, sama výsta-
va je velkým experimentem. Verni-
sáž je dnes v 18 hodin. Kolekce je k
vidění do konce září. Komorní gale-
rie u Schelů zve zítra od 18 hodin na
výstavu Josefa Synka. Jihočeský ma-
líř nazval aktuální kolekci Pro ra-
dost. Výstava potrvá do 7. října. (pk)

Žena bodla
druha do srdce.
Soud zohlednil
její lítost

Přes 80 dětí zamíří do nových školek


