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Protokol z místního šetření  
ve věci nelegálního používání zakázaného 

odchytového zařízení (jestřábího koše) 
 
 

 
 
 

ze dne 17. 12. 2018 na oploceném pozemku  
nemovitosti Semošice 54 u Horšovského Týna. 

 
 

Zaznamenal a řešil: 
Karel Makoň 

Stráž ochrany přírody 

 
Dne 17. 12. 2018 cca kolem 15. hodiny jsem byl telefonicky informován důvěryhodným 
oznamovatelem z oboru (nechce být jmenován) o nálezu funkčního jestřábího koše s chyceným 
jestřábem lesním na oploceném pozemku v obci Semošice u nemovitosti Semošice číslo 54.  
 
Ihned jsem vyrazil na označené místo, kam jsem dorazil v 16:02 hodin souběžně s  rovněž 
přivolanou hlídkou Policie ČR – odd. Horšovský Týn.  



 
 
Na místě a výše uvedeném oploceném pozemku (viz mapa) byl u hromady zeminy (kompostu), 
souřadnice  49.5377158N, 12.9845806E, umístěn funkční jestřábí koš se živou návnadou (černo 
bílým holubem) a odchyceným jestřábem lesním.  
 

 
 
Zařízení bylo sklaplé, holub ve spodní části s krmením a čerstvě vyměněnou vodou. Zmrzlá voda 
ze skleněné misky k napájení holuba ležela cca 2 m od jestřábího koše, z čehož vyplývá, že o 
zařízení se někdo pravidelně staral a zároveň to potvrzuje, že se jestřáb musel chytit krádce před 
oznámením, přičemž o jeho chycení ten, kdo koš nalíčil a obsluhoval, ještě nevěděl.   
 
Dravec chycený v horní části jestřábího koše byla 1 rok stará divoká samice jestřába lesního, což 
znamená, že se jednalo o mládě z volné přírody, vylíhlé a vyvedené v roce 2018. Chycená 
jestřábí samice byla živá, v dobré kondici, s lehce poraněným ozobím od pletiva jestřábího koše, 
s oděrky na prstech obou stojáků a částečně roztřepeným opeřením obrysových per (letky a 
ocasní pera) od pohybu v pletivovém koši.  
 
Odchytové zařízení bylo podloženo dřevěnou podlážkou a cíleně umístěno u hromady zeminy 
(49.5377158N, 12.9845806E).  
 



Majitel objektu ani nikdo jiný nebyl v nemovitosti zastižen a ani policii se nepodařilo majitele 
objektu zastihnout a kontaktovat. Oplocený pozemek nebyl uzamčen a vrata na pozemek byla 
pouze zajištěna proti otevření (zavřena) dřevěným kolíkem.  
 

 
 
Jelikož se na pozemku v nelegálním (zakázaném) odchytovém zařízení nacházel nelegálně 
chycený zvláště chráněný živočich, vstoupil jsem z titulu strážce ochrany přírody za účasti hlídky 
Police ČR na onen pozemek a zařízení vynesl mimo něj tak, abych mohl přerušit škodlivý zásah a 
činnost, včetně nepovoleného odchytu (zásahu do přirozeného vývoje) zvláště chráněného 
živočicha, navíc zakázaným způsobem.  K pasti jsem se dostal po otevření vrat zajištěných 
dřevěným kolíkem. Vše proběhlo za účasti hlídky Policie ČR, která celou akci natáčela na filmový 
záznam a po své ose řádně dokumentovala.   
 
Po zajištění odchytového zařízení jsem jestřába z koše vyndal, prohlédl a umístil do transportního 
pytle. Odchytové zařízení jsem i s holubem (živou návnadou) zajistil a odvezl s tím, že ho předám 
místně příslušnému orgánu ochrany přírody, v tomto případě OŽP Plzeňského krajského úřadu 
(Ing. Jiřímu Vlčkovi), se kterým jsem byl ve spojení a kontaktu. Hlídka policie na místě ještě 
čekala na kolegy a vlastníka pozemku.  
 
Odchycená jestřábí samice byla ještě téhož dne po konzultaci s veterinářem okroužkována a 
vypuštěna na lokalitě Plzeň – Chlumek, polesí Háj. Číslo kroužku samice CB1899 K. Makoň. 
 
Jestřábí koš včetně holuba uložen v areálu ZSŽ Plzeň. 
 
Protokol zpracoval: Karel Makoň mobil. 777 145 960 
Zpracováno: 12. 2. 2019 
 
 


