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Za umírání zvěře v mukách si pytláci zaslouží odstrašující
potrestání, požaduje ředitel ZOO Tábor Evžen Korec
Pytláctví je už samo o sobě v civilizované společnosti projevem omezenosti nejhrubšího zrna,
ale nastražit na zvířata ve volné krajině drátěná oka, nad tím už skutečně zůstává rozum stát.
Chytání zvířat do pastí či ok je tím nejodpornějším způsobem, jak nic netušící zvíře připravit o
život. Zvíře, vyděšené a vystresované situací, kterou nechápe, je mrzačeno a umírá v
nesmírných bolestech a mukách po dlouhé hodiny i dny. Takové bestiální chování by v každé
slušné společnosti mělo být neodpustitelné!
To, co se proto nyní děje v přírodní rezervaci v bývalém vojenském prostoru v Milovicích, kdy
neznámí pytláci nastražili drátěná oka na vyšlapaných pěšinách, po kterých se v lesním porostu
pohybují divocí koně a zubři, je proto třeba označit jako zvláště odporný čin a jako takový
vyšetřovat a exemplárně potrestat.
V minulosti se totiž často stávalo, že podobné činy evidentního pytláctví lesní zvěře byly
policií vyšetřovány pouze jako přestupky, nikoli jako trestné činy. Podle mě by přitom takovéto
zcela jednoznačně záměrné usilování o život zvířat motivované navíc zřejmě ziskuchtivými
snahami pochybných individuí, mělo být potrestáno co nejpřísněji.
Jak jinak totiž takovým činům do budoucna zabránit? Pokud pytlák ví, že ho policie jen těžko
odhalí a, i kdyby se tak stalo, prakticky žádný postih mu nehrozí, bude podobné praktiky
zkoušet dál a dál. Současná liknavost policie při řešení podobných činů tak jen nahrává do karet
pytlákům a dalším bezskrupulózním individuím, kteří se k podobným praktikám uchylují.
Situace je nyní o to horší, že v sázce jsou už i životy kriticky ohrožených zvířat, zubrů
evropských, o jejichž návrat do volné přírody se v milovické rezervaci snaží společnost Česká
krajina podporovaná developerským lídrem EKOSPOLEM a ZOO Tábor. Už nyní je toto
majestátní zvíře celoevropsky chráněno a přežívá prakticky jen díky chovu v zajetí. O to víc je
milovický projekt návratu zubra do volné krajiny potřebný a sledovaný.
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V nejbližší době by se měl zubr evropský, který býval po staletí přirozeným vládcem českých
lesů, ocitnout na oficiálním seznamu Kriticky ohrožených druhů v ČR. Pokud se však budou
opakovat podobné odsouzeníhodné činy, jako ten s nastraženými oky, může se stát, že se zubr
dostane na zcela jiný seznam – seznam vyhubených živočišných druhů. Pokud výrazně
nezpřísníme tresty za pytláctví, tak se toho bohužel můžeme dočkat už velmi brzy.
RNDr. Evžen Korec, CSc.
Ředitel
ZOO Tábor

Sídlo: Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7

tel.: 233 37 20 21

