Využití pachových ohradníků v roce 2018 na okrese Trutnov
V roce 2018 Královéhradecký kraj uvolnil ze svých prostředků neinvestiční dotaci ve
výši 60 000,- Kč pro území okresu Trutnov na pachové ohradníky kolem silnic.
Kraj tímto způsobem, jako každoročně, chce zlepšit bezpečnost silniční dopravy na
svém území. Každý z nás ví, že střet jakéhokoliv dopravního prostředku se zvěří má
za následek velkou škodu na vozidle a může mít až fatální následky při nastalé
havárii.
Protože při těchto střetech vzniká i škoda na přírodě, konkrétně na zvěři, obrátil se
kraj na ČMMJ, z.s. – okresní myslivecký spolek Trutnov (dále jen OMS Trutnov),
organizací sdružující značnou část myslivců se znalostmi o pohybu a pobytu zvěře,
o zabezpečení distribuce pachových ohradníků a jejich instalace kolem komunikací.
Za tím účelem byla uzavřena smlouva na období realizace projektu od 1. 4. 2018 do
31. 12. 2018.
Na základě poptávky na cenu u dodavatelů bylo rozhodnuto nakoupit pouze přípravek ZOO STOP.
Celkově zaplacená částka přesáhla smluvenou částku 60 000,- Kč. Rozdíl uhradil
OMS Trutnov ze svých prostředků. Nákup Zoostopu byl rozhodnut pro jeho funkčnost
a snadnou aplikovatelnost s minimálním rizikem znečištění se a částečně na základě
požadavků některých mysliveckých spolků.
OMS Trutnov oslovil v předstihu všechny uživatele honiteb, tj. myslivecké spolky
(myslivce) na okrese, s výzvou k zapojení do projektu. Přihlásilo se jich 13 ze 76, což
bylo o 2 méně než před rokem. Na základě jejich požadavků a zkušenosti byly
nakoupené ohradníky rozděleny. Celkem bylo ošetřeno 35,88 km silnic. Rozsah
ošetření silničních tahů jednotlivými mysliveckými spolky se pohyboval od 1,05 do 13
km.
Souhrnně lze konstatovat, že množství pachových ohradníků, které se podařilo za
dotaci nakoupit, je vůči potřebě nedostatečné. Mysliveckým spolkům byly pachové
ohradníky vydány dne 8. 6. 2018 s pokyny pro instalaci a kontrolu.
Z hodnocení zaslaných mysliveckými spolky vyplývá, že dochází ke znatelnému
snížení střetů se zvěří na ošetřených úsecích. Předpokládáme, že to je jednak z
důvodu již nabytých zkušenosti myslivců s instalací a obnovou instalace ohradníků
(vybavili se i různými nástroji, pomůckami), ale i jejich kvality.
V této věci je i v letošním roce velmi dobrá spolupráce s MS Trutnov, který instaloval
a udržoval pachové ohradníky v celkové délce přesahující 13 kilometrů především
kolem hlavních tahů silnic (např. z Trutnova na Hradec Králové), ale i další myslivecké spolky si tuto věc vzaly za své a zodpovědně provedly instalaci, obnovu a kontrolu.
Závěrem bychom chtěli konstatovat, že se jedná o smysluplné řešení – projekt vede
ke snížení střetů se zvěří na komunikacích, tedy dopravních nehod, a doporučujeme
v něm pokračovat a rádi přispějeme k jeho realizaci.
Tímto bychom i chtěli poděkovat našemu kraji, dovolujeme si říci jménem myslivců,
za opatření, které vede i k ochraně zvěře, o kterou se snažíme pečovat tak, aby i nadále mohla být součástí naší krásné přírody.
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