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Vážení myslivečtí přátelé, kolegové! 

Pomalu končí léto. Se začínajícím podzimem se před námi otevírá jedno z myslivecky 

nejzajímavějších  období roku, kdy se budeme naplno věnovat lovu zvěře. Při současných, ne 

zrovna potěšitelných stavech drobné, půjde zejména o zvěř spárkatou. V našich podmínkách 

budeme lovit černou (o významu neustálého korigování jejího stavu jsem se dovolil stručně 

rozepsat v dubnovém zpravodaji) a samozřejmě srnčí zvěř holou.  

Odstřel holé zvěře není ve většině případů vnímán jako činnost příjemná. Vždyť málokdo 

z nás je ochoten bez pohnutí usmrtit mládě nebo matku. Budeme-li ovšem myslivost chápat 

v roli, v níž se v současnosti skutečně nachází, tedy jako smysluplný a promyšlený 

management zvěře, je průběrný lov holé naprosto nezbytným nástrojem. Jenom při jeho 

správném a plošném provedení se nám totiž naskýtá možnost udržet populace v té správné 

skladbě a zabránit tím neúměrným výkyvům v konečných početních stavech daného druhu. 

Dobře si uvědomuji a plně chápu připomínky mnoha z vás, kteří správně poukazujete na 

obrovské úhyny, které musí srnčí zvěř strpět během senosečí v kategorii srnčat i na ztráty na 

pozemních komunikacích. Jsou individuální, různé honitbu od honitby a my, jakožto myslící 

myslivci, jim musíme samozřejmě celkovou výši odstřelu uzpůsobit. Uvědomme si však, 

prosím, že tyto „nepřirozené“ úbytky nemůžeme vyřešit plošným zašetřením srnčat coby 

nejpostiženější skupiny a srn, jakožto nositelek předpokládaných přírůstků. 

Jinými slovy – i tam, kde jsou úhyny skutečně citelné, jistý díl holé zvěře ulovit musíme. 

Všude se vyskytují kusy vysloveně neduživé, se známkami hmotnostní či zdravotní 

degradace, a v neposlední řadě stále častěji kusy postižené fibropapilomatózou. Jejich 

obeznání a následné ulovení by mělo být samozřejmou povinností všech uživatelů honiteb. 

Nehledě na vysokou organizační a časovou zátěž, kterou tato činnost přináší.  

V souvislosti s tím si nemohu odpustit apel na „pohlídání“ skutečně „rozumného“ stavu zvěře 

v honitbách. V žádném případě nepodbízím k vystřelování honiteb, ale ke skutečně 

svědomitému přístupu k dané problematice. Jen tak budeme do budoucna schopni uhájit 

postavení a roli myslivosti v celé společnosti, která by měla být chápana především jako 

účinný nástroj k hospodaření se zvěří, coby obnovitelným přírodním zdrojem. Neuhájíme-li 

před veřejností tento obraz, přiblížíme se k zániku celého oboru v podobě, v níž jej známe. 
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Ke zvýšené pozornosti by nás měl v každém případě v těchto měsících pobídnout i tragický 

průběh kůrovcové kalamity, která náš okres již zasáhla v plné síle. V jejím důsledku nás čeká 

zcela zásadní změna ve filosofii přístupu ke škodám zvěří. Holiny, které se mnohde změní 

v neprostupné krytiny s bohatou potravní nabídkou, povedou k dalšímu růstu populací. 

Častější zalesnění listnatými dřeviny, které nebude možné plošně ochránit, pak bude přinášet 

citelnější poškození kultur a častější kolize mezi zájmy majitelů lesů a myslivců.  

Les je samozřejmě národním bohatstvím a významným ekologickým prvkem. O tom nikdo 

nepochybuje. Zvěř je jím ale také a do všech ekosystémů (nejen do lesa) přirozeně patří. 

Pochopitelně v přirozeném počtu, přirozené struktuře populací a přirozeném zdravotním 

stavu.  

O tom, že se nejedná pouze o „malování čerta na zeď“ by nás měla přesvědčit reálně 

diskutovaná opatření ministerstva zemědělství i zákonodárného sboru, mezi kterými nechybí 

prodloužení doby lovu, uvolnění celoročního lovu zvěře do dvou let věku (jak bude asi 

kontrolováno a sankciováno?) i výhledové zrušení některých zakázaných způsobů lovu jako je 

lov v noci, lov na společných lovech a další úpravy, které již nemají se současně chápanou 

podobou myslivostí mnoho společného. Ukažme proto, že nám dosavadní nástroje postačují 

ke zvládnutí stavů zvěře na úrovni, která bude pro měnící se ekosystémy bezproblémová. 

Zde si dovolím malou paralelu – černá nám budiž příkladem. Zintenzívnění jejího lovu se 

dříve nedařilo žádnými běžnými prostředky a nevedlo k  valným výsledkům. Dokud se 

kompletně nepovolila uzda. Naháňky a brokovnice, nehledě na věk zvěře. Noční zaměřovače. 

Fotopasti odesílající SMS. Detektory pohybu. Zákaz zákazu lovu bachyní. A finanční odměna 

za ulovené kusy. Je to ještě klasická myslivost?  

Účel byl v případě černé splněn, my ukázali, že to „jde“ a během pár měsíců jsme „sklidili“ 

velkou část zvěře, kterou jsme dlouhé roky ochraňovali (viz. dřívější nedotknutelnost 

bachyní). Mor, který stál za spuštěním procesu (prozatím) zmizel a vše se zdá v pořádku. Co 

mi ale nyní chybí, je zmírnění dočasně přijatých, výše uvedených opatření. Dost možná nám 

už zůstanou. Protože fungují. V případě srnčí zvěře bych se ale podobného postupu jen nerad 

dočkal. 

Vezměme proto zavčas rozum do hrsti a podle místní situace se připravme na rychlou změnu 

podmínek, v nichž budeme nuceni naši činnost a poslání realizovat. Srnčí je ve všech 

honitbách stálé. Je základem chovu a stavebním kamenem naší současné myslivosti. Apeluji 

proto na všechny myslivecké hospodáře i jednotlivé myslivce - lovme již nyní intenzívně, 

s rozumem, průběžně, výběrově, podle momentální, každoročně se měnící situace. A s 

ohledem na budoucí vývoj (nejen) lesů. Abychom nakonec nemuseli lovit „na počet“ 

jednorázově a celoročně. Nenabádám tím vás, kolegy myslivce, v žádném případě k vybíjení 

honiteb. Jen chci budoucímu vybíjení zavčas předejít!  

Josef Drmota, místopředseda OMS 
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Memoriál Karla Podhajského 

 

Jak již bylo opakovaně avizováno, připadla Okresnímu mysliveckému spolku Třebíč čestná a 

zavazující povinnost uspořádat v našem regionu vrcholnou kynologickou akci - Memoriál 

Karla Podhajského. Jedná se o mezinárodní soutěž, které se účastní 20 nejlepších 

všestranných ohařů nominujících se nejen z České republiky, ale také ze sousedních 

evropských zemí. Vítězi se udílí titul „Vítěz Memoriálu Karla Podhajského“. 

Tato akce má dlouholetou tradici a je pravidelně konána již od roku 1932. Na okrese Třebíč se 

naposledy konala v roce 1984.  

Memoriál se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2019 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Podrobnosti 

programu mohou zájemci sledovat na internetových zdrojích OMS Třebíč, ČMMJ Praha a 

stránkách časopisu Myslivost.  

Zajištění Memoriálu je mimořádně organizačně i finančně náročné. Podílí se na něm celá řada 

jednotlivých myslivců, místních mysliveckých spolků, dalších organizací a partnerů nejen 

z našeho regionu. Přestože jim bude oficiálně poděkováno v tištěných propozicích soutěže, 

dovoluje si okresní myslivecká rada poděkovat ještě jednou touto cestou a věří, že vynaložené 

investice budou plnohodnotně využity k zajištění průběhu celé soutěže, k propagaci lovecké 

kynologie i celé myslivosti.  

Přestože jsou již přípravy akce v plném proudu, přivítají organizátoři i nadále jakékoliv 

nabídky pomoci a spolupráce. Všechny myslivce si pak dovolujeme co nejupřímněji pozvat 

k divácké účasti na jednotlivých soutěžních dnech memoriálu a k podpoře akce alespoň touto 

cestou. Jen pro úplnost si dovolujeme připomenout, že zájemci mohou shlédnout špičkovou 

práci nejlepších ohařů střední Evropy ve všech prostředích, v nich tito psi pracují, tedy 

v disciplínách připravených v polním, lesním i vodním prostředí.  

Memoriál Karla Podhajského nese jméno jednoho z nejzasloužilejších prvorepublikových 

myslivců, spoluzakladatele Československé myslivecké jednoty. Karel Podhajský se narodil 

24.5.1871 v Litomyšli, o. Svitavy a zemřel 12.9.1930 tamtéž. Hodnocen je jako významným 

kynologický organizátor a spisovatel. Z jeho díla stojí za zmínku zejména kniha „Ohař 

všestranný jako zachránce zvěře“, která vyšla v roce 1923 v knihovně Loveckého obzoru 

v Praze.  

Jako jeden z odborných redaktorů Stráže myslivosti je považován za tvůrce lovecko-

kynologické terminologie, který se účinně zasloužil o očistu myslivecké mluvy od výrazů, 

které neodpovídaly duchu českého jazyka. Byl autorem prvních výstavních a zkušebních řádů 

a zakladatelem čs. plemenné knihy. Lovecké a kynologické stati uveřejňoval v odborném 

periodickém mysliveckém a lesnickém tisku tehdejší doby, některé z nich mají monografický 

charakter („Sledování raněné zvěře srnčí“, „Liška“, „Tetřev hlušec“, aj.). Angažoval se ovšem 

také např. v oblasti ornitologie.  

Myslivecká rada OMS Třebíč   
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Z činnosti Okresní myslivecké rady 

 

Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR 

a) Myslivecká rada schválila na doporučení kynologické komise uzavření nájemní smlouvy 

na pozemek pod umělou norou s Lesy ČR, s.p. 

b) Byla podána žádost o dotaci na všestranné zkoušky ohařů od Kraje Vysočina. Žádost byla 

úspěšná, byla uzavřena smlouva s Krajem Vysočina. 

c) Proběhl Myslivecký víkend na Bažantnici, jehož součástí byla chovatelská přehlídka 

trofejí, okresní přebor ve střelbě, praktická výuka adeptů ve střelbě, okresní kolo Zlaté 

srnčí trofeje a v neděli byl završen Svatohubertskou troubenou mší v Bazilice a jarním 

svodem loveckých psů. V pondělí navázal aktiv mysliveckých hospodářů s prezentací 

produktů pojišťovny Halali a příspěvků na myslivecké hospodaření. 

d) Byla podána žádost o příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 240 000,- Kč na rekonstrukci 

loveckého salónku na Bažantnici za účelem vytvoření místnosti pro práci s mládeží a 

adepty myslivosti. Žádost byla kladně vyřízena a příspěvek bude poskytnut. Zároveň byla 

ukončena kontrola čerpání příspěvků z let 2017 a 2018 na rekonstrukci střeleckých věží a 

střechy Bažantnice – obě kontroly bez připomínek. 
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e) Plně probíhají přípravy na MKP, který bude OMS v tomto roce pořádat v Jaroměřicích 

nad Rokytnou. Děkujeme uživatelům honiteb za poskytnuté dary pro pořádání 

memoriálu. 

f) Probíhají práce na vytvoření kanceláře pro jednatele na Bažantnici. 

g) Po kontrole Policie ČR probíhají činnosti na uvedení střelnice do souladu s platnými 

předpisy – zejména úprava provozního řádu a zajištění dlouhodobě chybějícího 

kolaudačního souhlasu a zápis střelnice do katastru nemovitostí. 

h) Myslivecká rada dala výpověď z nájmu na Bažantnici společnosti H&F Mont, s.ro. a od 

1.7. byla uzavřena nová nájemní smlouva se společností Construct Steel s.r.o 

 

 

Zprávy ze sekretariátu 

 

Připomínáme uživatelům honiteb, aby na OMS nejpozději v termínu konání aktivu 

mysliveckých hospodářů, tj. 9. 9., předali objednávku na myslivecké kalendáře, sůl, plány 

činnosti ad. 

 

 

Plán nejbližších akcí OMS Třebíč 

 

31.8.  Zkoušky z vodní práce pro lovecká plemena v Hrotovicích    

7.9.  Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Budišově 

9.9.   Aktiv mysliveckých hospodářů v Třebíči na Bažantnici 

Program: 

1. Uvítání 

2. Aktuální informace SVS 

3. Aktuální informace z OMS  

4. Přednáška – Vypouštění bažantů a koroptví pomoci adoptivnich rodičů 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

13.9.  Seminář – Krajinné úpravy v honitbě - Okarec 

14.9.  Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Třebelovicích 

22.9.  Memoriál Vladimíra Homolky – střelecké závody na Bažantnici AT+LS+LP 

4. – 6.10 Memoriál Karla Podhajského v Jaroměřicích nad Rokytnou 

7.10. Předávání čelistí černé zvěře (8 – 9:30 hod. v Náměšti nad Oslavou, 10 – 12 

hod. v Moravských Budějovicích a 13:30 – 15 hod. v Třebíči) 
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12.10. Zkoušky z norování v Nových Syrovicích 

13.10. Barvářské zkoušky honičů v Nových Syrovicích 

18. – 21.10 Prezentace myslivosti na výstavě zahrádkářů v Třebíči 

19. - 20.10  Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen ve Studenci 

31.10. Zasedání okresního sněmu na Bažantnici 

 

 

 

 

 

Upozornění:  

 

Návrh novely Zákona o myslivosti si můžete prostudovat na adrese: 

http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Navrh-novely-zakona-o-myslivosti-

cs?fbclid=IwAR1rClvRPpoZvTP1OIQ-ZlQYfHfEnaUcu08cy3uST3rGrJYrUBw7wuUz6fs 

http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Navrh-novely-zakona-o-myslivosti-cs?fbclid=IwAR1rClvRPpoZvTP1OIQ-ZlQYfHfEnaUcu08cy3uST3rGrJYrUBw7wuUz6fs
http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Navrh-novely-zakona-o-myslivosti-cs?fbclid=IwAR1rClvRPpoZvTP1OIQ-ZlQYfHfEnaUcu08cy3uST3rGrJYrUBw7wuUz6fs

