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Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč 

 Duben 2020 

 

Vážení přátelé, myslivečtí kolegové! 

Za okny pomalu, ale jistě, vítězí jaro, které pro nás pravidelně znamená začátek nového 

mysliveckého roku, probuzení přírody, zrození nového života, čerstvý vzduch a radost 

z každého dne, který můžeme strávit pod širou oblohou. To letošní jaro s sebou ale přináší 

chmury a nejistý výhled do nejbližší budoucnosti, který se týká jak celé společnosti, tak i 

samotného oboru myslivosti. Světem obchází strašidlo zákeřného viru, který změnil, a do 

budoucna bude dále měnit, mnohé ze zvyklostí i hodnot, které patřily k našemu 

každodennímu životu. 

Vládní a zdravotnická opatření, která zasáhla celé spektrum života v České republice, se 

nevyhnula ani Českomoravské myslivecké jednotě, okresním a místním mysliveckým 

spolkům. Omezení pohybu, zákaz setkávání, pozastavení spolkových akcí – to jen jenom 

malý výčet dopadů, které nás potkaly.  

V jejich důsledku učinila myslivecká rada OMS Třebíč zásadní rozhodnutí a s okamžitou 

platností odvolala či pozastavila všechny akce plánované na měsíce duben a květen 2020. 

V závislosti na vývoji situace a opatřeních platných v rámci České republiky budeme při 

nejbližší možné příležitosti co nejpečlivěji zvažovat, o které myslivci okresu Třebíč nepřijdou, 

a které budou muset, bohužel, pro letošní rok oželet. Není to v žádném případě příjemné 

rozhodování, nicméně ochrana zdraví i životů našich rodin a přátel je důležitější.  

Náhradní termíny bychom chtěli, alespoň podle současných představ, nalézt minimálně pro 

akce kynologické, na které bude přihlášen dostatek psů, a pro celookresní přehlídku trofejí na 

Bažantnici, která by se mohla uskutečnit v poněkud skromnějších podmínkách v některém 

vhodném podzimním termínu. 

Na danou situaci, prosím, nežehrejme a berme ji jako nutnou součást celospolečenských 

opatření. Nejsme na tom ve srovnání s jinými OMSy až tak špatně. Vyhnula se nám totiž 

některá provizoria, kterými musí projít ostatní. Nemusíme v těchto podmínkách odkládat 

okresní sněm, ani volit novou okresní mysliveckou radu. Jako velký klad berme i skutečnost, 

že ještě před omezením aktivit proběhla úspěšně celá teoretická část kurzu uchazečů o první 

lovecký lístek i zkoušky z myslivosti, kterými byl ukončen kurz loňský. Ani to není u našich 

sousedů samozřejmostí…  

Osobně bych chtěl na tomto místě požádat všechny kolegy o maximální přizpůsobení se 

krizové situaci. V souladu s obecně přijatými pravidly se, prosím, pokusme obhospodařit 

odpovídajícím způsobem svěřené honitby, korespondenčně vypořádejme všechny náležitosti 

vůči držitelům honiteb i státní správě, proveďme potřebné jarní práce a využijme smysluplně 
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čas, který se nám některým podařilo, možná po mnoha letech, právě nyní vyšetřit. Možností 

máme několik.  

Předně nás prozatím nikdo neomezuje ve volném individuálním pohybu v přírodě, stejně jako 

v práci za stejných podmínek. Doma pak třeba nalezneme prostor k sebevzdělávání, nebo jen 

k pouhému zamyšlení nad současnou myslivostí jako takovou. Máme-li přístup k internetu, 

můžeme například prostudovat návrh a připomínky k chystanému zákonu o myslivosti, ke 

kterému se poslanci po odeznění současného stavu pravděpodobně vrátí.  

Možnost ovlivnit projednávání tohoto zcela zásadního dokumentu máme naštěstí 

prostřednictví Českomoravské myslivecké jednoty. Nezaškodí uvědomit si, že právě největší 

myslivecká organizace je ústředními orgány dlouhodobě přijímána jako partner při tvorbě 

myslivecké legislativy a že svými postoji lobuje za všechny myslivce. Nejen za svoje členy. 

Čím bude členská základna početnější, tím bude vyjednávací pozice ČMMJ silnější, a tím 

více bude její názor brán v potaz. Zauvažujme tedy, prosím, všichni právě v těchto dnech nad 

tím, zda-li svým individuálním členstvím nemůžeme přispět k větší šanci na přijetí 

vyrovnaného a pro všechny strany přijatelného znění zákona o myslivosti. Jako 

neorganizovaní jedinci nebudeme ke slovu vůbec připuštěni…   

Některé body navrhovaného zákona, a zejména některé k němu vznášené připomínky, 

nepřinášejí rovněž příliš optimismu. Pro ty, kteří by snad netušili, na co v tomto směru 

narážím, a co tak zásadního myslivosti hrozí, si dovolím pouze ve stručnosti připomenout, že 

většina aktivit antimysliveckých skupin, zejména různých pseudoekologických hnutí, 

vlastníků a nájemců pozemků, je motivována snahou o minimalizaci stavů zvěře ve volné 

krajině, a rozboření dosavadních logických pravidel a zásad, podle nichž je chov zvěře 

organizován (poměry pohlaví, věkové třídy, hájení zvěře, zakázané způsoby lovu aj.). 

V krajních názorech se objevily i požadavky na zakázání pronájmu státních honiteb a na 

motivační systém prodeje povolenek k lovu, který má za cíl totální destrukci stavů zvěře.  

Základna pro podobné úvahy byla zvolena velmi chytře – ukryla se za celonárodní vlnu emocí 

spojených s kůrovcovou kalamitou a s problémy očekávanými v souvislosti s výsadbou 

nových kultur. Veřejnost je cíleně strašena výší předpokládaných škod, které budou na 

výsadbě vznikat. A ony logicky vznikat budou. Udělejme proto již nyní s předstihem 

maximum pro to, aby byly co nejnižší, a abychom netvořili příčiny pro podobné úvahy.  

Jako již bylo několikrát dříve řečeno – nezavdávám tímto podnět k okamžitému vybíjení 

honiteb z naší strany, chci pouze tomu budoucímu nařízenému vybíjení předejít. Chtěl bych 

proto právě v těchto dnech znovu apelovat, a ještě jednou poprosit, popřemýšlejme s chladnou 

hlavou nad naším dosavadním přístupem i nad tím, proč jsme se jako myslivci do podobné 

situace vůbec dostali. Myslím, že jisté rezervy v tomto směru na mnoha místech máme – ve 

skutečně zodpovědném lovu zvěře, zejména zvěře holé. Pokusme se proto alespoň v té 

nadcházející lovecké sezóně dokázat, že si zasluhujeme, aby nám bylo i nadále plošně 

zachováno právo smysluplně obhospodařovat populace zvěře a naplnit na sto procent poslání 

myslivců jakožto zodpovědných hospodářů v krajině.   

S přáním poněkud veselejších dnů, pohodových Velikonoc, tentokrát zřejmě v úzkém 

rodinném kruhu, pevného zdraví a do nové sezóny upřímným: Lovu zdar!  

Josef Drmota 
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Z činnosti OMS 

Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR 

a) Byla dokončena rekonstrukce loveckého salonku Bažantnice. Na tuto rekonstrukci jsme 

získali příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 240 000,- Kč. V salonku byla provedena oprava 

topení, nová elektroinstalace, opravy obložení stěn a stropů, byly pořízeny nové židle, 

zátěžový koberec a audiovizuální technika. 

b) Přestěhovali jsme sekretariát OMS na Bažantnici. Nová kancelář jednatele vznikla 

v místě bývalé šatny. Náklady na její vznik jsou cca 70 tis Kč, včetně zabezpečení. 

Přemístěním ušetříme náklady za nájem místností na ul. Sv. Čecha a navíc bude mít 

jednatel pod dohledem náš společný majetek.  

c) S přestěhováním jednatele souvisí i změna sídla spolku, které je nově na adrese 

Bažantnice 462, 674 01 Třebíč.  

d) Byly uzavřeny, popř. jsou před podpisem, smlouvy s Krajem Vysočina na výkup čelistí 

černé zvěře a vytvoření pachových ohradníků v roce 2020.  

e) Ve výběrovém řízení byl novým jednatelem OMS vybrán Bc. Aleš Dočekal, který 

nastoupil od 1.2.2020 na poloviční úvazek. Práce na plný úvazek jej čeká od 1. července. 

f) V souvislosti s jeho výběrem byly upraveny úřední hodiny, které jsou prozatím 

v pondělí a pátek od 7:00 do11:00 a od 12:00 do 17:00 hod. 

g) MR schválila novou výši poplatků za zkoušky psů a mechanismus převádění poplatku za 

zvěř přímo pro pořádající MS. 

h) MR pověřila vedením myslivecké komise Ing. Petra Cejpka.  

i) MR rozhodla vyslovit nesouhlas s konáním zkoušek organizovaných OMS Znojmo na 

území okresu Třebíč. 

 

 

Pachové ohradníky 

 

Již několikátým rokem pokračuje spolupráce OMSu Třebíč s Krajem Vysočina na instalaci 

pachových ohradníků. V letošním roce se nám podařilo získat prostředky na ošetření dalších 

6,5 km (celkem budou v okrese Třebíč ohradníky instalovány na silnicích v celkové délce 

32,7 km). Získání finančních prostředků (cca 65 tis. Kč) není samozřejmostí a v případě 

neexistence ČMMJ, potažmo OMS, by se tyto prostředky k Vám myslivcům nikdy nedostaly.  

Spolků, které tímto způsobem OMS podporuje, je již 20 a administrace celé spolupráce 

s Krajem Vysočina stojí náš OMS finanční prostředky např. ve formě mzdy jednatele, 

poštovného atd. Činnost OMS tak přináší užitek nejen vám, členům OMS, ale také nečlenům, 

kteří žádným způsobem OMS Třebíč nepodporují, protože nejsou ochotni zaplatit členský 

příspěvek ve výši několika stovek Kč ročně. Výhodu však čerpají jako členové spolků, které 

pachový ohradník obdrží zdarma. 

Seznam podporovaných MS (podle úseků komunikací) není neměnný. Do budoucna bychom 

rádi především podpořili (odměnili) ty spolky, kde je vysoké procento zastoupení členů 

ČMMJ.  
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Plán nejbližších akcí OMS Třebíč – ZMĚNY!!! 

 

V souvislosti s šířením koronaviru a nařízeními vlády byly zrušeny chovatelské přehlídky 

trofejí v Náměšti nad Oslavou a Moravských Budějovicích, a to bez náhrady. Všechny akce 

OMS plánované na měsíce duben a květen se neuskuteční v plánovaných termínech! 

Budeme hledat nové termíny dle situace s ohledem na vládní nařízení. Budeme vás průběžně 

informovat mailem, popř. prostřednictvím webu OMS o tom, které akce, popř. v jakém 

termínu zorganizujeme. 

 

 

Kynologické akce 

 

Dne 10.3.2020, vyhlásila Vláda ČR, po jednání Bezpečnostní rady státu, zákaz všech 

sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí. K těmto mimořádným opatřením 

přistoupila vzhledem k vývoji epidemie viru COVID-19 v Evropě. Opatření jsou na dobu 

neurčitou do odvolání. Dne 14.3.2020 byl v návaznosti na usnesení vlády vyhlášen nouzový 

stav, byly posíleny preventivní opatření a omezen volný pohyb osob. Nevíme, jak se bude 

situace ohledně vládních nařízení vyvíjet a jak budou zmírňována současná striktní opatření. 

Majitelé loveckých psů se ptají, jak to bude s naplánovanými zkouškami loveckých psů. 

Zkoušky loveckých psů v jarních termínech, pokud budou i nadále opatření vlády trvat, 

přesuneme na jiný termín. Jedná se především o zkoušky vloh, které jsou pro některá plemena 

podmínkou k uchovnění, ale i podzimní zkoušky.  

O aktuální situaci a jakýchkoliv případných změnách budeme neprodleně informovat na 

webových stránkách OMSu Třebíč www.omstrebic.cz.  

Přihlášky na zkoušky můžete i nadále se všemi náležitostmi zasílat na jednatel@omstrebic.cz, 

na přihlášce uvádějte vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to z důvodu poskytování 

informací případných změnách termínu. Pokud budou zkoušky zrušeny, z důvodu nenaplnění 

dostatečného počtu účastníků, nebo z důvodů trvajících vládních nařízení, zaplacené startovné 

všem účastníkům vrátíme. S jakýmikoliv dotazy se v případě potřeby můžete obrátit na 

předsedkyni kynologické komise Evu Illovou na telefon 602788769, nebo na e-mail 

evaillova@seznam.cz.  

V situaci, která se nedá ovlivnit a je pro všechny velmi nepříjemná vám děkujeme za míru 

pochopení. Držme palce ať se náš život a vše co nejdříve navrátí k normálu, bez zdravotních 

rizik pro nás i naše blízké. 

 

 

http://www.omstrebic.cz/
mailto:jednatel@omstrebic.cz
mailto:evaillova@seznam.cz


 

___________________________________________________________________________  

Strana 5 z 6 

 

 

Další informace 

 

Pojišťovna Halali je jednou z posledních pojišťoven u nás, která je plně v rukou českých 

osob. A těmi osobami jsme my – členové ČMMJ. Pokud chceme, aby naše pojišťovna byla 

v dobré kondici, popřemýšlejme, zda ji nepodpořit třeba pojištěním své nemovitosti. Může na 

to vydělat jak Halali, tak každý z nás. Z naší zkušenosti víme, že pojistné limity jsou 

srovnatelné s nabídkami jiných pojišťoven a přitom je výše pojistného nižší!! 
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Pokud jste zapomněli zaplatit členství na rok 2020, proveďte to, prosím, vzhledem k současné 

situaci bankovním převodem bez návštěvy OMS. Návod najdete na: 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2018/06/Navod_zaplaceni_CP_vytisteni_prukazu.pdf 

 

Stejně tak si počínejte v ideálním případě i při úhradě poplatků za zkoušky lovecký psů. Také 

objednaná DVD z Memoriálu Karla Podhajského a Svatohubertské mše konané 

v Jaroměřicích nad Rokytnou si vyzvedněte až po skončení mimořádných opatření. 

Děkujeme. 

 

 

Partneři OMS Třebíč 

                                                                       

              

                  

 

 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2018/06/Navod_zaplaceni_CP_vytisteni_prukazu.pdf

