
 
 

Oblast s intenzivním odlovem 
Vymezení oblasti s intenzivním odlovem  
Oblastí s intenzivním odlovem se stanovuje oblast ohraničená: 

dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k 
napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní 
hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po 
dálnici D2 do Brna s výjimkou zamořené oblasti stanovené mimořádným veterinárním 
opatřením vydaným Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro 
Zlínský kraj č. j.: SVS/2017/092805-Z v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. 

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje 
intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a 
pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu  

- pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače 
zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,  

- pomocí mechanismů pohybujících se po zemi,  

- na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských 
plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto 
pozemků,  

- na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této 
vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z 
mysliveckých a jiných zařízení,  

- střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s 
energií v 0 metrech vyšší než 300 J,  

- odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou 
střelou z brokové zbraně, 

Lovec je povinen 

- odebrat z ulovených prasat divokých vzorek krve (příp. sleziny, mízní uzliny a 
plic) a odevzdat tyto vzorky k vyšetření a AMP společně s vyplněnou 
objednávkou v místech pro příjem vzorků  

Po obdržení negativního výsledku vyšetření na AMP lze ulovené kusy využít bez 
omezení. 

Nález uhynulých prasat divokých musí být oznámen krajské veterinární správě. 
 

 

Vyplácení nálezného a zástřelného v oblasti s intenzivním odlovem 

OBLAST S INTENZIVNÍM ODLOVEM 
Kategorie nálezné (Kč) zástřelné (Kč) 
Všechna prasata nalezená 
uhynulá a odlovená 

3 000 2 000 

 


