
VÝZVA 
Vážení občané Střekova a Brné!  
Ve snaze o regulaci průniků divočáků do intravilánu města Vás chceme 

požádat o následující součinnost: 
 

1. Omezte pohyb v okolí vnadišť, nevstupujte do jejich prostoru zejména se psy.  
 
Ve vytipovaných lokalitách umožňujících odlov odstřelem zřizujeme při výskytu divočáků vnadiště ve snaze 
je sem přilákat a odlovit. Po odlovu vnadiště likvidujeme. 
 

2. Neriskujete setkání s vystresovanými divočáky. 
 
Pokud jste vyzváni myslivci, aby jste nevstupovali do lokality, ve které probíhá lov, nebo vytlačení divočáků 
pomocí loveckých psů, uposlechněte, prosím, zvýší se tak úspěšnost pořádané akce. 

 

3. Pevný plot je jediná ochrana proti průniku prasat na oplocený pozemek. 
 
Divočáci potřebují optickou překážku (plaňkový plot, krajiny připevněné podélně na sloupky).  
Zejména v nárazových zónách je snížení možných průniků nutným předpokladem možného odlovu. 

 

4. Likvidujte rostlinný odpadu pouze na svých zabezpečených pozemcích.  
 

Komposty a vyvážení listí, trávy, spadaného ovoce atd. do lesa a na veřejné, či neoplocené pozemky,  
má za následek přilákání divočáků. Apelujte na své sousedy, kteří se chovají v tomto nezodpovědně! 

 

5. Nemějte puštěné psi na volno. Divočák se v současné době rozmnožuje po 
celý rok a právě setkání psa se selaty může vyprovokovat bachyni k útoku.   

 
Vycházky do lesa provádějte do setmění a po rozednění. Pohybujte se po cestách a stezkách. Divočáci 
navíc přenášejí Aujezskyho chorobu a pes po setkání s virem do dvou dnů hyne! 

 

6. Využijte hlasový projev  
 
Při proniknutí divočáků na pozemek, či náhodném setkání s nimi se nesnažte je zahnat fyzickým způsobem, 
ale využijte pouze hlasový projev. Buďte hlasití, pokud se pohybujete v zónách výskytu po tmě. 

 

Budeme rádi za Vaši součinnost a respektování zmíněných pravidel. 
 

Vážení občané, při výskytu divočáků v intravilánu města, nás prosím 
informujte SMS zprávou na telefonním čísle 602 851 521  

a sdělte nám místo a dobu jejich výskytu. 
 
 
Ve spolupráci s městským obvodem Střekov uspořádáme setkání s Vámi, s cílem poskytnout Vám ucelené 
informace o problematice divokých prasat a systému řešení na redukci jejich stavů. 
 

Myslivecké sdružení Sedlo      Ústí nad Labem 1.2.2015 


