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Vážení přátelé, myslivečtí kolegové! 

Úvodník k předchozímu Zpravodaji OMS ČMMJ Třebíč, který vyšel v dubnu letošního roku, 

nevyzněl nijak optimisticky vzhledem k tehdejší situaci, kdy byla celá společnost naplno 

ochromena útokem rozměrově malého, nicméně o to nebezpečnějšího nepřítele. Situace se 

nyní naštěstí pozvolna uklidňuje a my máme tuto (téměř se bojím nenapsat slovo první) etapu 

boje snad za sebou. 

Předchozí týdny nás naučily mnohé. Vážit si blízkosti našich blízkých, přátelství přátel a 

každého nového „úplně normálního“ rána. Jako bychom na chvíli zapomněli na 

všudypřítomný shon, plahočení se za nicotnými cíli a nesmyslný mamon, který poslední roky 

ovládl naše okolí. Najednou jsme pochopili, že nákupní centrum opravdu není centrem 

duchovního dění a že naše životní potřeby jsou ve skutečnosti poměrně nízké. Dokonce se 

zdálo, že lidé naleznou dříve zapomenuté hodnoty a budou mít k sobě i k lidskosti výrazně 

blíž. Bohužel to byl jen krátký sen… 

Omlouvám se tímto všem, kteří dočetli předchozí dva odstavce nechápavě a kteří je považují 

z pohledu myslivosti za slova „mimo mísu“. Nesdílím podobný názor. Jako kantor pracující 

„na dálku“ jsem měl dost času přemýšlet. O dané situaci, návratu k přírodě, lidském chování, 

společnosti, úloze rodiny i potřebě vzájemnosti. Po dvou týdnech izolací a odloučení od 

ostatních jsme najednou všichni zkrotli a vystřízlivěli. Sociální sítě a virtuální prostředí nám 

náhle bylo málo. Začal nám pojednou chybět obyčejný mezilidský kontakt, který může mít 

různou podobu. Třeba takovou tu naši, spolkovou. 

Jedna z věcí, kterou uplynulá desetiletí v myslivosti téměř zabila, je právě klasický spolkový 

život. Pravidelná setkávání lidí podobného smýšlení. Stejné profese. Vzácné chvíle, kdy jsme 

si někde u pivka, v klidu, míru, někdy i s horkou hlavou, vyměnili zkušenosti a poznatky, ale 

také vyříkali vzájemné malé křivdy a bolístky. A pak jsme se další den opět setkali jako lidé   

s otevřenou vzájemnou budoucností. Kdy se osobně poznali naši partneři, ženské se 

pochlubily novou garderóbou a poradily si, jak připravit moučník. 

To vše se dnes skrylo za anonymní, neosobní, mnohdy pomlouvačnou internetovou „nicku“, 

za níž se může skrývat kdokoliv. A ke které, bohužel, mnozí vzhlíží jako k modle. Chvíli se 

zdálo, že by tahle praxe mohla vzít pod náporem malého neviditelného organismu za své. 

Bohužel jen chvíli. Jak se rozvolňují jednotlivá opatření, která mnoho lidí náhle vidí jako  

„zbytečná a mimo mísu“, vrací se rychle staré pořádky a potřeba vzájemného lidského soužití 

pozvolna mizí. 
 

 

 
Okresní myslivecký spolek Třebíč Tel: +420 731 485 679 IČ: 67777864 

Bažantnice 462 E-mail: jednatel@omstrebic.cz Zapsán ve spolkovém rejstříku 
674 01 Třebíč URL: www.omstrebic.cz u MS Praha, oddíl L, vložka 46639 
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Snad by proto právě nyní, v okamžiku doznívání „koronavirové vzájemnosti“ nebylo až tak 

úplně od věci oživit mimo jiné myšlenky, s nimiž naši předchůdci budovali zájmové spolky, 

mezi kterými stále ještě drží pevnou pozici Českomoravská myslivecká jednota. 

Dobře vím, že se v mnohém opakujeme a neustále apelujeme na udržení stavovské 

příslušnosti a cti myslivců. Činíme tak opravdu v zájmu celého oboru a všech, kdo se v něm 

pohybují, nejen těch, kteří se stále ještě hlásí k příslušnosti k naší největší myslivecké 

organizaci. Uvědomme si prosím, nyní možná o mnoho více než dříve, že pouze pevné sepětí 

lidí  do  velké  skupiny  dokáže  důsledně  uhájit  společné  zájmy!  A pouze velká skupina s 

pevným vedením je dokáže prosadit. Pořád nevíte, v čem úloha ČMMJ spočívá? 

Na prvním místě musíme jmenovat vyjednávací pozici při tvorbě myslivecké legislativy. 

ČMMJ je dlouhodobě brána jako uznávaný partner Ministerstva zemědělství a je jí 

nasloucháno i na půdě Parlamentu České republiky. Svými postoji zde lobuje za budoucnost 

celé myslivosti i volně žijící zvěře. Čím je členská základna početnější, tím je pozice ČMMJ 

silnější, a tím více musí být její názor brán v potaz. Zauvažujme tedy, opět prosím, všichni 

právě v těchto dnech, zda-li nám několik stokorun za rok, které jsem jinak schopni utratit 

během jediného večera v hospodě, nestojí za to, abychom přispěli k posílení prestiže naší 

myslivecké organizace a tím k rozvoji a zabezpečení celé myslivosti do budoucna. Stačí k 

tomu málo – být členem. 

Vše jsme si zvykli přepočítávat na peníze a neplyne-li nám z dané oblasti a našeho přístupu 

alespoň směšně malý zisk, považujeme ji za bezpředmětnou. Pojištění zodpovědnosti při 

výkonu myslivosti si tudíž zaplatíme u jiné pojišťovny a ušetříme oněch pár výše uvedených 

stokorun. Víme ale, co za tuto svoji „úsporu“ ztrácíme? Možná by v tomto směru nezaškodil 

podrobnější pohled na pojistné podmínky a výši plnění případných pojistných událostí. Na 

podobné rozbory jsme právě nyní měli (a možná ještě budeme mít) několik týdnů času. 

Spoustu věcí považujeme za samozřejmou s tím, že je někdo za nás udělá. Že se někdo 

postará. Je to zakořeněné dědictví mnoha desetiletí totalitního režimu. Ten je ale bohudík 

dávno minulostí a v naší společnosti zavládly komerční zvyklosti „vyspělého západu“. V nich 

se ale platí. Za vše. A ne málo. Měřeno samozřejmě úhlem vzájemného porovnávání 

jednotlivých výdajů. My si jako myslivci právě díky ČMMJ v mnoha ohledech dosud 

zachovali mnohem lidštější podmínky. 

Může jít třeba o chov lovecky upotřebitelných psů. Došlo nám už konečně opravdu všem, že 

předepsaný počet psů se zkouškou z výkonu musí být v každé honitbě, jinak je zde výkon 

myslivosti nemožný? A kde se vlastně zkouška z výkonu bere? Že právě ČMMJ je jedinou 

organizací, která je ke zprostředkování podobných služeb delegována? Že jen díky tomu je 

cena podobného úkonu stále ještě „lidová“? S výraznou slevou pro členy této organizace? 

Nebo si opravdu všichni myslíme, že v případě přenesení oprávnění na některý komerční 

subjekt a uplatnění tvrdých tržních pravidel zůstane cena lovecky upotřebitelných psů na 

současné úrovni? O tom si můžeme nechat pouze zdát. 

Stejná situace, vedoucí k obdobným závěrům, nastává i v oblasti mysliveckého vzdělávání.   

V honitbách potřebujeme rozumné a vzdělané následovníky, protože myslivecká obec rychle 

stárne. Stejně tak každá honitba potřebuje kvalifikované hospodáře. ČMMJ disponuje 

nejpropracovanějším plošným systémem vzdělávání na úrovni uchazečů o první lovecký 

lístek i mysliveckých hospodářů. Tento systém využila za velmi rozumných podmínek (za
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poplatek rovnající se dvěma středním rodinným nákupům) drtivá většina aktivních myslivců. 

Velká část z nich tento systém však spíše zneužila, protože se obratem s organizací, která je 

vychovala, a umožnila jim stát se myslivcem, rozloučila s odůvodněním, že jim členství „nic“ 

nepřináší. Není nám z podobného přístupu víc než jen smutno? Opravdu jim tato organizace 

„nic“ nedala? 

Zauvažovali jsme před pár řádky o službách ze strany ČMMJ, které tak nějak nejsou vidět. 

Ony tu ale jsou a mnoho z nás si jejich existenci ani neuvědomuje. Fungují automaticky pro 

všechny myslivce. Mělo by nám také dojít, že využívat je můžeme jen díky penězům a práci 

těch, kteří v Jednotě zůstávají. Vyplácení zástřelného za čelisti černé zvěře. Distribuce 

tiskopisů povolenek. Zisk dotací na pachové ohradníky. Organizace přehlídek trofejí, 

mysliveckých víkendů, svatoubertských mší, výstav, Národních mysliveckých slavností aj. 

Zde máte onen konkrétní finanční zisk! Práce s mládeží. Propagace myslivosti mezi 

nemysliveckou veřejností - jinými slovy zisk tolik potřebných plusových bodů ve veřejném 

mínění. Zde si na ušetřenou korunu „nesáhneme“, ale je to oblast v konečných důsledcích 

mnohem, mnohem ziskovější! 

Čas běží, a jak jsem napsal výše, zdravotní situace se, bohudíky, uklidňuje. Zároveň s tím se 

ale začíná vytrácet klid, který po dobu krize ovládl naše myšlení i konání. Nenechejme se, 

moc prosím, strhnout zpět do víru šíleného života, který tato společnost vedla před několika 

měsíci. Zachovejme si co nejvíc z pocitu sounáležitosti, zodpovědnosti, lidskosti a potřeby 

vzájemnosti, které jsme zažili v právě proběhnuvších týdnech. Třeba se nám je povede přenést 

dlouhodobě zpět i do mysliveckého spolkového života. Moc bych si to přál… 

S úctou a přáním tradičního Lovu a myslivosti zdar! 

Josef Drmota 
 
 

 

 

 Seznam výhod, které poskytuje ČMMJ prostřednictvím OMS členům: 
 

1. Nejlevnější zákonné pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti (pojišťovna 

Halali) s vyššími pojistnými limity proti ostatním pojišťovnám - za částku 250,- Kč 

kryjeme navíc (na rozdíl od ostatních pojišťoven) újmu způsobenou při: 

• používání loveckého psa a loveckého dravce při výkonu práva myslivosti i 

výcviku, 

• výkonu funkce mysliveckého hospodáře, 

• řízení a provádění lovů zvěře, 

• účasti na akci, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ, 

• porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a 

střeliva při výkonu práva myslivosti nebo na střelnicích, 

• Toto pojištění platí i ve státech EU ad. 

2. Úrazové pojištění (za částku 50,- Kč z členského příspěvku) pro úrazy k nimž došlo 

při: 

• provádění myslivosti, 

• výkonu funkce mysliveckého hospodáře, 

• účasti na akci, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ, 
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• manipulaci s loveckou zbraní a střelivem 

• používání loveckého psa a loveckého dravce při výkonu práva myslivosti i 

výcviku, 

• pojištěny jsou též účastníci mysliveckých akcí (lovy, brigády, plesy,..) – 

nečlenové ČMMJ starší 15 let, pokud je 80 % členů držitele nebo nájemce 

honitby též členy ČMMJ. 

3. poskytujeme „celoživotní“ vzdělávání – počínaje kurzem pro žadatele o první lovecký 

lístek v ceně 5000,- Kč pro členy ČMMJ, přes výuku adeptů o složení zkoušky pro 

myslivecké hospodáře (se slevou pro člena ve výši 2000,- Kč) až po bezplatné školení 

a přednášky na aktivech mysl. hospodářů (nový občanský zákoník, chov zvěře, 

choroby zvěře atd.), 

4. pořádáme zkoušky pro zajištění upotřebitelnosti loveckých psů (ročně 10-15 zkoušek), 

se slevou pro členy ve výši až 50%, 

5. poskytujeme členům zdarma plán činnosti OMS na celý rok a zdarma povolenky   

k lovu všem uživatelům honiteb, 

6. hradíme absolvování týdenního kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků v ceně 

2420,- Kč, 

7. Jednáme s poslanci, senátory a členy myslivecké rady MZe o aktuálních tématech v 

oblasti legislativy. ČMMJ Praha je pravidelně zvána k jednáním na MZe, ke kulatým 

stolům atd. Čím více členů zastupujeme, tím více bude náš hlas respektován. Tato 

výhoda se nedá finančně vyčíslit! 

8. v rámci koordinační rady Kraje Vysočina sháníme finanční prostředky na nákup 

studijního materiálu (čelisti černé zvěře) a na nákup pachových ohradníků pro 

předcházení srážkám motorových vozidel se  zvěří  v celkovém  objemu  více  než  

200 000 Kč/rok pro okres Třebíč. 
 
 

 

 

Z činnosti OMS 
 

 

Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR 

a) Byly stanoveny nové termíny pro akce, které se nemohly uskutečnit kvůli koronaviru: 

• Zkoušky vloh ve Slavicích – sobota 20. června 2020 

• Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje na Bažantnici – neděle 21. června 2020 

• Svod loveckých psů na Bažantnici – sobota 4. července 2020 

• Chovatelská přehlídka trofejí na Bažantnici – 5. až 6. září 2020 

• Okresní přebor ve střelbě - zrušen bez náhrady 

b) V den konání svodu loveckých psů bude zpřístupněn sekretariát a loveckých salonek – 

den otevřených dveří Bažantnice 

c) Vedením kulturně propagační komisem byl pověřen pan Jaroslav Kejnovský. 
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Plán nejbližších akcí OMS Třebíč – aktualizované termíny!! 

6.6. Zkoušky z norování na umělé noře v Mohelně. 

20.6. Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen ve Slavicích 

21.6. Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje na Bažantnici 

27.6. Barvářské zkoušky v Rudíkově 

4.7. Svod loveckých psů na Bažantnici a den otevřených dveří Bažantnice 

1.8. Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Hrotovicích 

29.8. Zkoušky z vodní práce všech plemen v Hostákově 

5.9. Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Třebelovicích 

5.- 6.9. Chovatelská přehlídka trofejí na Bažantnici 

7.9. Aktiv mysliveckých hospodářů v Třebíči na Bažantnici 
 
 

 

 Kynologické akce 
 

Vážení příznivci lovecké kynologie, 

v dubnovém zpravodaji ČMMJ OMS Třebíč jsem vás informovala o opatřeních vlády v 

souvislosti s epidemií COVID-19. Díky uvolnění většiny opatření je možné od 11. května 

2020 opět začít pořádat zkoušky loveckých psů, na základě povolení pořádat sportovní, 

kulturní a spolkové akce s maximálním počtem do 100 osob. Při zkouškách bude nezbytně 

nutné nadále zatím zachovávat všechna nařízená hygienická opatření (nošení roušek, 

zachování rozestupů min. 2 metry, k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem). Proto mi 

dovolte Vás informovat o termínech zkoušek a akcích kynologické komise. 

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen ve Slavicích, které byly naplánované na 25. 4. 2020, 

jsou přesunuty na 20. 6. 2020. 

Jarní svod psů naplánovaný na 10. 5. 2020, je přesunut na 4. 7. 2020 a bude spojený se Dnem 

otevřených dveří OMS Třebíč. Návštěvníci se mohou podívat do nové kanceláře jednatele, ale 

i do dalších prostor OMS. 

Zkoušky norování v MS Mohelno se uskuteční dle plánu 6. 6. 2020. 

Děkuji všem vůdcům za trpělivost, kterou prokázali tím, že vyčkali, jak se celá situace 

ohledně pandemie vyvine. 

Přeji všem příznivcům lovecké kynologie v nacházející sezóně hodně zkouškového štěstí a 

dobrý vítr. 

 

Eva Illová 

Předsedkyně KK OMS Třebíč 
 



Strana 6 z 8 

 

 

 
 

 Další informace 
 

 

 Příspěvky na myslivecké hospodaření 

I v letošním roce mohou uživatelé honiteb žádat o finanční příspěvek na vybrané myslivecké 

činnosti. Jsou to tyto: 

• zlepšování životního prostředí zvěře (políčka, napajedla, odchytová zařízení, zásypy, 

krmelečky, betonové nory, plašiče, lapací zařízení, hnízdní budky), 

• podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, 

• oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře, 

• veterinární antiparazitární přípravky, 

• zjišťování nákaz v chovech zvěře, 

• ulovení kormorána velkého, 

• ulovení prasete divokého, 

• ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin (výsadba keřů, poloodrostků a odrostků). 

Vlastníci  loveckých  psů  a loveckých  dravců  mohou  získat  finanční  příspěvky  na  chov   

a výcvik. Bližší informace najdete na webu Kraje Vysočina nebo webu OMS Třebíč 

http://omstrebic.cz/ke-stazeni/ 

 

 Výkup čelistí černé zvěře 

I v této oblasti můžeme potvrdit, že pokračuje spolupráce mezi Krajem Vysočina a OMSy 

našeho kraje. Kraj opět poskytne nemalé finanční prostředky na motivaci myslivců k lovu 

černé zvěře. Výkup bude probíhat podobně jako v loňském roce: 

- 400 Kč/čelist od bachyně - lončačky prasete divokého se stoličkou M2 zcela vyvinutou a 

zároveň M3 ne zcela vyvinutou, zpravidla jde o bachyni – lončačku ve stáří od 16 do 24 

měsíců 

- 500 Kč/čelist od selete prasete divokého s neprořezanou (ani zčásti) stoličkou M1, zpravidla 

jde o sele ve stáří do cca 3 měsíců 

- 350 Kč/čelist od ostatních selat prasete divokého, zpravidla jde o sele od stáří cca 3 do 7 

měsíců. 

Bližší informace najdete na odkazu: 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Metodika-k-výkupu-čelistí-prasete-divokého- 

2020.pdf 
 

http://omstrebic.cz/ke-stazeni/
http://omstrebic.cz/ke-stazeni/
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Metodika-k-v媒kupu-膷elist铆-prasete-divok茅ho-2020.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Metodika-k-v媒kupu-膷elist铆-prasete-divok茅ho-2020.pdf
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 Partneři OMS Třebíč 
 
 

 

 

 
 

 

 


