Aplikace pachových ohradníků u veřejných komunikací v roce 2017 na území okresu Trutnov
Tak jako v předchozích letech i letos Královéhradecký kraj uvolnil ze svých prostředků neinvestiční
dotaci ve výši 60 000,- Kč na pachové ohradníky kolem silnic pro území okresu Trutnov.
Kraj tímto způsobem pokračuje v projektu na zlepšení bezpečnosti silniční dopravy. Každý z nás ví, že
střet dopravního prostředku se zvěří má vždy za následek škodu na vozidle. Tato materiální škoda je
mnohdy vysoká, ale především může dojít k fatálním škodám na životě či zdraví účastníků nehody.
Protože při těchto střetech vzniká i škoda na životním prostředí, konkrétně na zvěři, obrací se
Královéhradecký kraj již pravidelně na Českomoravskou mysliveckou jednotu z.s. a její okresní myslivecké
spolky. Obrací se i na Okresní myslivecký spolek Trutnov (dále jen OMS Trutnov), který se nachází v jeho
správním území. OMS Trutnov sdružuje značnou část myslivců z celého okresu. Myslivci jsou lidé s dobrou
znalostí o výskytu a pohybu zvěře, proto mohou kvalifikovaně zajistit instalaci a údržbu pachových
ohradníků kolem veřejných komunikací v místech častých střetů vozidel se zvěří. OMS Trutnov zaštiťuje
tento projekt v rámci našeho okresu a zabezpečuje distribuci pachových ohradníků uživatelům honiteb a to
i nečlenům OMS Trutnov. Za tím účelem byla uzavřena smlouva s Královéhradeckým krajem na období
realizace projektu od 1. 5. 2017 do 30. 11. 2017.
Na základě zkušeností OMS Trutnov v předstihu oslovil dodavatele pachových ohradníků, aby zjistil
optimální cenové relace a termíny dodání. Rychlost instalace v terénu je stěžejní pro jejich efektivitu. Jaro
počínaje dubnem je totiž nejkritičtějším obdobím v roce co se týče frekvence střetů se zvěří.
Na základě smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a OMS Trutnov, tak bylo možné hned v prvních
dnech května realizovat nákup pachových ohradníků. Podařilo se to dokonce ve větším množství než
v minulých letech. Byl totiž upřednostněn nákup prostředku ZOO Stop, který je při srovnatelných výsledcích
levnější než prostředky Hagopur a PACHO-LEK. Tyto prostředky byly nakoupeny v minimálním množství
pro potřeby porovnání účinnosti a snadnosti aplikace.
Předem také OMS Trutnov oslovil všechny uživatele honiteb, tj. myslivecké spolky (všechny myslivce)
na okrese, s výzvou k zapojení se do projektu. Přihlásilo se dvanáct mysliveckých spolků z celkového
počtu 76 uživatelů honiteb. To je o tři méně než v loňském roce. Na základě jejich požadavků a poznatků
z minulého roku byly nakoupené ohradníky rozděleny. Celkem bylo ošetřeno více jak 60 km silnic. Rozsah
ošetření silničních tahů jednotlivými mysliveckými spolky se pohyboval od 1,05 do 16 km.
Lze konstatovat, že množství pachových ohradníků, které se podařilo za dotaci nakoupit, je vůči
potřebě nedostatečné. Mysliveckým spolkům byly pachové ohradníky a pokyny pro instalaci a kontrolu
vydány dne 8. 5. 2017.
Z hodnocení, která zaslali uživatelé honiteb v požadovaných termínech, vyplývá, že dochází ke
znatelnému snížení střetů se zvěří oproti neošetřeným úsekům silnic. Je pravděpodobné, že dosažené
výsledky jsou ovlivněny i zkušenostmi myslivců s instalací a údržbou (obnovou pachů) ohradníků (Vybavili
se i různými nástroji, pomůckami.). Zlepšila se i kvalita a způsob aplikace dodávaných pachových
ohradníků.
I v letošním roce Myslivecký spolek Trutnov vstoupil do projektu hlavně na trase Trutnov – Výšinka.
Ošetřením a údržbou pachových ohradníků významně přispěl k značnému poklesu střetů se zvěří v tomto
vysoce frekventovaném úseku komunikace. Nutno podotknou, že i ostatní myslivecké spolky, které se do
programu zapojily, významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích nižších tříd.
Závěrem bych chtěl konstatovat, že se jedná o smysluplné řešení zvýšení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích. Realizací tohoto projektu došlo ke snížení počtu střetů se zvěří na
komunikacích. Došlo tak ke snížení množství dopravních nehod a to znamená záchraně života a zdraví
účastníků silničního provozu a jejich majetku. Proto doporučujeme v tomto projektu pokračovat v dalších
letech a dovoluji si říci za myslivce, „Rádi přispějeme k jeho realizaci“.
Tímto bych chtěl poděkovat jménem myslivců našeho okresu Královéhradeckému kraji, za opatření,
které vede nejen k ochraně automobilistů, ale i k ochraně zvěře. Té zvěře, o kterou se jako myslivci
snažíme pečovat tak, aby i nadále mohla být součástí naší překrásné přírody.
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