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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 23. 11. 2022 

MASO Z LESA. NA KONZUMACI OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT 
UPOZORŇUJE KAMPAŇ UKRADENÁ DIVOČINA. 
 
Původně česká, nyní však již mezinárodní kampaň Ukradená divočina informující o ilegálním obchodu  
s divokými zvířaty představuje novou (v pořadí již 3.) sérii osvětových fotopanelů environmentální 
fotografky a současně terénní zooložky Zoo Olomouc Lucie Čižmářové. V rámci své premiéry jsou snímky 
nyní k vidění až v daleké Panamě na 19. zasedání členských stran Úmluvy CITES – celosvětově sledované 
konferenci o ochraně divoké přírody. Ke spuštění kampaně, čítající celkem sedm osvětových panelů, se 
přidává i 12 českých a zahraničních zoologických zahrad. „Letos jsme si jako téma vybrali konzumaci 
ohrožených druhů zvířat. Například jen ve střední a západní Africe se spotřebuje až 2,5 milionu tun 
bushmeatu ročně. „Maso z lesa“ se vozí i do evropských států,“ říká Lucie Čižmářová.  

 
NEJEN MASO Z LESA, ALE I LOV RYSŮ 
Jeden ze snímků však poukazuje i na další palčivý problém, kterým je nelegální trofejní lov rysů na našem 
území. „Pytlačení rysů a dalších šelem bohužel v ČR stále přetrvává-každoročně z české rysí populace zmizí 
právě v důsledku činnosti pytláků až třetina zvířat. Při realizaci Operace Lovec, která byla zaměřena na 
rozkrytí činnosti skupiny pytláků, překupníků a preparátorů, byl detailně zdokumentován konkrétní případ 
rysice Michelle, která byla sledována v rámci monitoringu rysí populace na Šumavě a v době, kdy vodila 
malé mládě, byla bohužel upytlačena bohatým lovcem. Při domovní prohlídce pak byla nalezena už jen 
její vycpanina a fotografie lovce s jejím mrtvým tělem,“ uvádí Pavla Říhová, zástupce vedoucího Centra 
environmentálních forenzních věd Přírodovědecké fakulty UK. 
 

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA CITES 
Cílem Úmluvy o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je, aby 
veškerý mezinárodní obchod se všemi druhy uvedenými v CITES byl legální. Letos bylo předloženo 52 
návrhů na zařazení konkrétních ohrožených druhů živočichů či rostlin do jedné ze tří příloh úmluvy CITES, 
které budou projednány a v případě potřeby o nich bude hlasováno všemi 184 členskými stranami CITES. 
Zvláštní pozornost přitom bude věnována kritické situaci žraloků a rejnoků, plazů a obojživelníků. 
 

PODPORA OSTATNÍCH ZOO 
 „Jsem moc rád, že naše spolupráce s tolika předními zoologickými zahradami a dalšími ochranářskými 
institucemi trvá již několikátým rokem. Zoologické zahrady navštěvují ročně miliony lidí, kteří tak mají 
možnost dozvědět se šokující fakta o rozsahu nelegálního obchodu. Ten se ostatně bohužel týká i mnoha 
Čechů,“ uzavírá František Příbrský, jeden ze zakladatelů kampaně Ukradená divočina, která vznikla v roce 
2018.  
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