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Čtený komentář:
Že se někteří myslivci chovají v lese jako pytláci, to už jsme v našem pořadu viděli. Taky jsme už
ukázali, že myslivec sice střílí na prase, ale skolí psa a i pak trvá na tom, že mířil na prase. Teď se
ukazuje, že v naší přírodě ubývá rysů. Ubývat by jich ale nemělo; rys nemá v lese přírodního nepřítele.
Vysvětlení přinesl průzkum vědců Akademie věd. Chráněnou šelmu loví samotní myslivci. Vidí v ní
totiž konkurenta.
A co na to mluvčí mysliveckého svazu? Drží se osvědčeného pravidla – co oko nevidí, srdce nebolí.
Za myslivci se opět vydal reportér David Macháček.
Kutal (rysí a vlčí hlídky CHKO Beskydy)
Pokud chceme zabránit tomu, aby pytláci nepáchali tu svou trestnou činnost, musíme je donutit, aby
cítili nějaký respekt a možnost odhalení toho jejich trestného činu. Takže proto vlastně probíhají rysí a
vlčí hlídky. Největší aktivita těch hlídek je v době úplňku, kdy je nejlepší viditelnost a za jasného
počasí mají i pytláci nejlepší možnost právě střelby na tyto zvláště chráněné zvířata.
Čtený komentář
Je to už více než čtvrt století, kdy ochránci přírody začali vysazovat dříve vystřílené rysy. Šelmy se
usadili především v Beskydech a na Šumavě. Dařilo se jim a podle výpočtu odborníků z AV jich mělo
přibývat. Jenže místo toho se začali rysi z přírody ztrácet.
Kutal (rysí a vlčí hlídky CHKO Beskydy)
Pokud tady máme v Beskydech takovou mikropopulaci kolem 15-20 zvířat, tak je přirozené, aby se
rozmnožovali a ti noví jedinci se šířili do oblastí i mimo tu jádrovou oblast. Což se za posledních 1015 let neděje.
Bufka (NP Šumava)
V polovině 90. let se rozšířil i výzkum, jehož součástí byla i radiotelemetrie, takový komplexní
výzkum rysů na Šumavě a v rámci toho byl označen i tedlecten jedinec - to byl dospělý kocour.
Kterého jsme dva roky sledovali; byla řada zajímavých výsledků; zvíře bylo v dobré kondici, bohužel
bylo nelegálně zastřeleno a zůstalo nám zde jako exponát.
Kutal (rysí a vlčí hlídky CHKO Beskydy)
Odhady toho, kolik by těch rysů v Beskydech mohlo být, vychází z toho, jak rychle jsou schopni ti
rysové se rozmnožovat. A z takových … prostě propočtů vyplývá, že za posledních dvacet let muselo
být v rámci republiky upytlačeno minimálně 500 rysů.
Bufka (NP Šumava)
Já se mohu jenom domnívat, že za střílením rysů ve volné přírodě stojí odvěká nevraživost myslivců
lovců k predátorům obecně – to znamená i k velkým šelmám.
Čtený komentář
Mohou to být opravdu myslivci, kdo by střílel zákonem chráněná zvířata? Takové podezření se
rozhodli prověřit dva pracovníci Akademie věd Petr Koubek a Jaroslav Červený.
Koubek (AV v Brně a ČZU v Praze-pedagog myslivosti)
Někdy počátkem tohoto tisíciletí jsme myslivcům z jihozápadních Čech poslali jednoduchý dotazník,
na jehož základě jsme chtěli zjistit, jaký panuje mezi těmi zájmovými skupinami vztah k velkým
šelmám.
Červený (ČZU v Praze-vedoucí oddělení myslivosti a AV v Brně)
Těch otázek zase byla celá škála … počínaje vod toho …. tolerance k rysům jesi tedy rys má místo
v naší přírodě nebo nemá …. a jestli teda ho dotazovaní vědí, že rys se tedy rys střílí nebo nestřílí.

Koubek (AV v Brně a ČZU v Praze-pedagog myslivosti)
Určité procento, ne malé, pohybující se okolo 20% vědělo o konkrétních případech, kdy byl rys
uloven, a na takovou tu nejpodstatnější otázku, když jsme se zeptali myslivců, jestli ti účastníci té
ankety některý zastřelil jednoho, dva nebo více rysů, odpovědělo kolem 5% v souhrnu, že sami byli
aktéry tohoto pytláckého činu – takže sami rysy ulovili.
Čtený komentář
Petr Koubek a Jaroslav Červený jsou nejen pracovníky AV, Ale zároveň jsou i myslivci. A tak jejich
kritická studie zafungovala v ČMMJ jako výstřel do vlastních řad.
Rozhovor na ČMMJ:
Dotaz reportéra:
Po zveřejnění této zprávy – reagovala na to nějak ČMMJ? Když ta zpráva odhalila, že sami myslivci
… ne všichni … střílí rysa?
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Prosím Vás, znova bych opakoval, že žádný myslivec nestřílí rysa, protože pokud střelí rysa, není
myslivec, ale je to pytlák.
Reportér
A jak máme říkat člověku, který je členem ČMMJ a rysa by zastřelil?
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Pane redaktore, vy jste zjistili nějakého člena ČMMJ, který zastřelil rysa?
Reportér
Já se Vás ptám, jak by se takovému člo….
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Neznám člena ČMMJ, který by ulovil rysa!
Koubek (AV v Brně a ČZU v Praze-pedagog myslivosti)
Mezi těmi myslivci jsme prostřednictvím svých přátel provedli takovou sondáž a podařilo se
nám během krátké doby soustředit téměř 80 lebek rysů, z nichž některé pocházely z různých
sbírek muzejních a tak dál; ale z nich více než 50 bylo prokazatelně od rysů, který někdo ulovil.
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Studie pana docenta Koubka a pana docenta Červeného určitým způsobem mapovala určitá data. Ty
data jsou založená na něčem, co nikdo nikdy neviděl, co viděli pouze oni a ty lidi, kdo jim to údajně
přinesli, tak ty taktéž nikdo neviděl.
Koubek (AV v Brně a ČZU v Praze-pedagog myslivosti)
Většinou jsme ty lebky dostali s údaji, kdy se to stalo, jaký to bylo zvíře, jestli to byl samec nebo
samice. Velmi často jsme měli různé poznámky, že to bylo na čekané u nějakého vnadivě na
divočáky.
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Je to pouze zpráva, která pochází z dat, které nikdo nikdy neviděl!
Komentář
Diskuse o škodlivosti večerníčku, kde pán v zeleném hubertusu na kazatelně střelil na rysa Ťapa …
Koubek (AV v Brně a ČZU v Praze-pedagog myslivosti)
My za celou dobu nemáme zaregistrovaný jediný případ, že by myslivecké sdružení požádalo o
snížení lovu srnců proto, že jim je sežral rys. To se nikdy nestalo. Tak, že výmluva na to, že rysi žerou
jejich srnce je lichá.
Červený (ČZU v Praze-vedoucí oddělení myslivosti a AV v Brně)
To už je tady u nás ve střední Evropě zakořeněný, že dravci a šelmy konkurují myslivci … a je tím
pádem musí člověk-myslivec pronásledovat. A v podstatě postupem let část odeznívá, ale určitě to
neodeznělo zcela.

Kutal (rysí a vlčí hlídky CHKO Beskydy)
Nejdůležitější je změna postoje veřejnosti především té myslivecké, aby většina z nich rysa přijmula
jako součást přírodních procesů jako součást lesů, která tady do té přírody patří.
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Ty teoretické přání některých ekologických aktivistů jsou opravdu na bázi nějakých myšlenek. Ale
myslím si, že by běžný návštěvník lesa nechtěl potkávat ani rysa ani medvěda a ani vlka někde
uprostřed České republiky.
Kutal (rysí a vlčí hlídky CHKO Beskydy)
My neusilujeme o to, aby se rys vyskytoval plošně po celém území ĆR. Nám jde jenom o to, aby mohl
žít v těch oblastech, které si sám vybírá, a které jsou pro něho příhodné.
Rozhovor v sídle ČMMJ
Reportér
Kdy přestanou čeští myslivci, nebo někteří z českých myslivců, pytlačit?
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Já znovu říkám, že čeští myslivci nepytlačí!
Čtený komentář
Před půl rokem jsme ale v tomto pořadu odvysílali reportáž, o tom, jak dva myslivci ze středních Čech
pytlačili. Kladenští policisté zatkli dva myslivce, kteří lovili všechno, co se v lese hnulo včetně
chráněných sov, ledňáčků a vyder. Rysa sice nedostali, ale to jen proto, že v jejich revíru žádný nebyl.
Tehdy Jaroslav Kostečka reagoval takto: “Je to pytláctví a tento člověk nemá mezi našema řadama
co dělat a musí mu být sebrán lovecký lístek a já budu velice rád, když takový člověk opustí veškeré
řady myslivců.“ A co říká o pytlácích z řad myslivců teď? Kostečka:“Čeští myslivci nepytlačí!
Reportér
Takže, když jsme tu měli před půl rokem ten případ dvou přistižených myslivců, ze středních Čech,
kteří pytlačili, tak jak je to v souladu s Vaší větou, že čeští myslivci nepytlačí?
Kostečka (jednatel ČMMJ)
To je, jak říkám, smutná událost, tito myslivci jsou pytláci. Jsou souzeni podle trestního zákona. Byl
dán jednoznačný pokyn, pokud budou tito lidé pravomocně odsouzeni, tak samozřejmě přestanou být
členy ČMMJ … budou vyloučeni.
Reportér
Oni se k tomu střílení přiznali! To Vám nestačí na vyloučení.
Kostečka (jednatel ČMMJ)
Já znova říkám – i tady funguje jasně ….. právo české …. nebo právní zákony České republiky, takže
až v okamžiku, kdy jsou oficiálně uznáni vinnými, tak v tom okamžiku mohou být vyloučeni.
Šámal (soudce Nejvyššího soudu)
Myslím si, že tady nelze trestním právem nahrazovat morálku a rozhodně nelze souhlasit s tím, že na
základě nějaké falešné solidarity snad myslivci nezasahují proti svým kolegům. To si myslím, že je
naprosto špatně! A rozhodně to nelze nahradit trestním právem.
(Poznámka. Proběhla jakási „Anketa“, kdy reportér po brněnském výstavišti doslova „proháněl“ nervózní, roztěkané a
unavené myslivce a doslova z nich „páčil“ jejich názory na rysa a jeho pozici v naší přírodě. Reportér i režisér tohoto
mizerně a neobjektivně zpackaného pořadu prokázali opět ubohost ekologických fanoušků. Například, proč se myslivci
nemohli vyjadřovat k rysovi v klidu v lese – jako ekologické rysí hlídky??! Není jasné, proč se média neustále obracejí jen
na ČMMJ, kdy navíc všechny myslivce v ČR v médiích takto „reprezentuje“ právě ing. Kostečka)

Koubek (AV v Brně a ČZU v Praze-pedagog myslivosti)
U těch myslivců je to generační záležitost. Nejméně dvě generace myslivců musí odejít do věčných
lovišť, abych řekl takhle, a pak snad ty velké šelmy mají šanci přežít …..

