
Ochrana hnízdění výra velkého na Tišnovsku

Naše největší sova výr velký (Bubo bubo) patří mezi 
chráněné a ohrožené druhy živočichů, podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny je řazen mezi zvláště chráněné 
a silně ohrožené druhy. Podle myslivecké legislativy je 
pernatou zvěří, kterou nelze lovit a tedy celoročně 

hájenou. Přesto se na Tišnovsku, kde hnízdí několik 
párů těchto nádherných ptáků, stále najdou lidé, 

kteří nerespektují zákon a výra velkého pronásledují. 
V posledních letech monitorují členové České 
společnosti ornitologické (ČSO) ničení hnízd výrů, 
včetně vybírání mláďat. Také bylo nelegálně 
odstřeleno několik kusů, takže populace výrů je na 

Tišnovsku silně ohrožená. Vzhledem k nízkému zájmu 
odpovědných státních orgánů (odbor ŽP pověřeného 

města Tišnova, policie ČR, veterinární správa) zabývat se více 
tímto problémem vznikla iniciativa členů JMP ČSO

 a dalších občanů. Je připraven projekt elektronické ochrany hnízdění 
výra velkého, s náklady cca 35.000,– Kč. Pokud se podaří shromáždit potřebné 
finanční prostředky brzy, bude projekt odzkoušen již při jarním hnízdění v roce 2007. 
Technologie může být využívána opakovaně.

Zapojte se i vy do ochrany hnízdění výra velkého na Tišnovsku! Zašlete libovolnou 
finanční částku a tím přispějete k uskutečnění pilotního projektu. Částky nad
1. 000,– Kč je možno odepsat od základu daně. Text darovací smlouvy vám
na vyžádání zašleme (nebo jej získáte na internetových stránkách – viz níže)
a po obdržení daru potvrdíme, abyste ji mohli přiložit k daňovému přiznání.
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Mgr. Zdeňka Dohnálková, Hornická 1525, 666 03 Tišnov, tel.: 549 412 327, 
zdohnalkova@yahoo.com
Libor Fikr, Katov 26, 594 55 Dolní Loučky, libor.fikr@seznam.cz

Odborná garance projektu
Ing. David Horal předseda Jihomoravské pobočky ČSO

Projekt dále podporují Sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, Ekoporadna Tišnovsko, 
Chovatelská stanice ČMS Kynologické unie od Výří skály, Ekologická poradna Veronica Brno.

Informace ke stažení najdete na www.tišnovsko.magdalena.cz,
www.ekoporadna.magdalena.cz – včetně textu darovací smlouvy.


