Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,
Okresní myslivecký spolek Třebíč

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč
Září 2020
Vážení přátelé, myslivečtí kolegové!
Rok se s rokem sešel a na dohled se objevil další podzim, který je obecně považován za
vrchol lovecké sezóny a za doslovné myslivecké žně. Doufám, že tomu tak bude i v tom
letošním roce a že si všichni vybereme spravedlivou odměnu za předchozí měsíce práce.
Když jsem přemýšlel, jak zahájit úvod k našemu aktuálnímu zpravodaji, vzpomněl jsem si na
svůj loňský příspěvek, v němž jsem vyzýval všechny myslivce k zodpovědnému a pečlivému
odstřelu zejména holé spárkaté zvěře. Po uvědomění si současné situace mi nezbývá, než na
tento příspěvek navázat a některé myšlenky s dovolením zopakovat pod vlivem aktuálních
událostí.
Za uplynulý rok pokročila dále kůrovcová kalamita a všichni, kdo se spoléhali, že srážkově
příznivé léto učiní přítrž dalšímu množení „brouka“, jsou nyní poněkud rozčarováni. V lesích
přibývá mrtvých stromů a holin, které na mnohých celcích již nyní zabírají minimálně dvě
třetiny celkové výměry.
Ten, kdo se v lese pohybuje s otevřenýma očima, jistě zaznamenal nejen postupné šíření, ale
zejména prudký vývoj, který odlesněné plochy prodělávají v čase. Letošní holiny jsou
většinou ošetřené mulčováním a připomínají rovnou, suchou, nahnědlou letištní plochu. Na
těch loňských se sice rozptýleně, nicméně úspěšně uchytila netýkavka, starčeky, rulíky a další
rostliny bylinného patra. Čeho bychom si však jako myslivci měli všimnout především, jsou
paseky staré tři a více let.
Na tříletých holinách se v našich podmínkách úspěšně šíří hroznatý bez, maliník, ostružiník,
jeřáby, břízy, a třtina křovištní, které koncem léta vytvořily doslova neprostupnou spleť,
dosahující místy výšky po ramena. Zatímco v květu a červnu byl ve zvlněném terénu
z každého teréního vrcholku nádherný rozhled a přehled o veškerém dění, změnilo se nyní vše
v nepřehlednou džungli, kde se stává téměř nemožným obeznat dobře, byť z nadhledu,
dospělý kus srnčí zvěře.
Po tomto, pro mnohé možná obšírnějším a zdánlivě zbytečném úvodu, se s dovolením
dostávám k jádru celého příspěvku - dalšímu apelu na zodpovědný přístup k průběrnému
lovu, u nás zejména holé srnčí a veškeré černé zvěře. Je tomu přesně rok, co jsem avizoval, že
tlak různých zájmových skupin povede ke změnám v myslivecké legislativě. Prvních jsme se
již dočkali v podobě uvolnění celoročního lovu mladé spárkaté zvěře a v posunu doby lovu
prakticky u všech druhů. Věřte, že další úpravy budou následovat!
Okresní myslivecký spolek Třebíč
Bažantnice 462
674 01 Třebíč

Tel: +420 731 485 679
E-mail: jednatel@omstrebic.cz
URL: www.omstrebic.cz

IČ: 67777864
Zapsán ve spolkovém rejstříku
u MS Praha, oddíl L, vložka 46639
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Uvědomme si, prosím, že na stole Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR leží novela Zákona o
myslivosti. Všichni, kdo si myslí, že se přece nemůže „vůbec nic podstatného stát“, nechť
prosím zapátrají v paměti, jak to bylo s tzv. „přílepkem“ k Zákonu o lesích, který je
mimochodem momentálně stále platným a právně závazným dokumentem! Během jednoho
jediného dne jsme se nestačili divit, co lze do legislativy pokoutně vpašovat, a co horšího - co
lze schválit!
Celospolečenská hysterie z kůrovcové kalamity, které podléhají zejména absolutně
nezasvěcení lidé, přímo nahrává všemu, co se může zdát být brzdou obnovy lesních porostů.
A k naší smůle se jako jeden z důvodů přímo nabízí stavy zvěře. Zjednodušeně řečeno jejich
slovy – vystřílejte zvěř a les se sám obnoví…
Právě v této chvíli je nezbytně nutné, abychom se na scéně objevili skutečně viditelně my,
myslivci, jako efektivní nástroj údržby krajiny a tuto svoji funkci náležitě prodali. Všichni
máme rádi honitby plné zvěře a většina z nás si v předchozích desetiletích podobné podmínky
zajistila. Do jaké míry, to nám právě dnes ukazují otevřené plochy lesa. Opakovaně proto
vyzývám ke skutečně zodpovědnému lovu spárkaté zvěře, který musí začít právě nyní lovem
zvěře holé. Současné podmínky alespoň mírné snížení stavů opravdu vyžadují.
V opačném případě budeme přinuceni ne k redukci zvěře, ale k jejímu plošnému vybíjení, bez
respektování chovatelských zásad a pravidel. Veřejné mínění, vlastníci pozemků i subjekty
hospodařící na lesních pozemcích jsou tomu již nakloněni. A odpovídající legislativa se
chystá.
Dobře vím, že se naleznu mnoho kritiků, kteří se nad předchozími odstavci pousmějí. Vždyť
srnčí se přece přemnožit nemůže, je to teritoriální druh. Ano, samozřejmě. Srnec je zvěř
teritoriální a není tlupní, takže vytvoření trvalých stohlavých stád zde opravdu nehrozí. Co
však nejen hrozí, ale je již zcela reálné, je výrazné zmenšení teritorií a domovských okrsků.
Stačí k tomu málo – zajistit zlepšenou úživnost a částečný klid.
Právě výše popsané zarůstající holiny jsou naprosto jasně nastavené pro splnění těchto dvou
podmínek. Zmenšení okrsků logicky vede k jejich většímu počtu, a tedy k většímu počtu
zvěře, která si velmi ráda „odebere desátek“ na výsadbě, kterou obratem zaplatíme my,
myslivci.
Jedním ze základních potravních zdrojů je v lese maliník a ostružiník (ten je navíce zelený po
celou zimu). Tam, kde je tohoto zdroje dostatek, a v přirozeném zmlazení ho dostatek je,
může tvořit až dvě třetiny potravy srnčí zvěře. Husté porosty, kam vstoupí během roku
maximálně lesník při vyžínání, jsou ideální klidovou zónou, kterou zvěř bude opouštět jen
výjimečně. Jak ji pak budeme lovit, a zejména jakou zvěř budeme schopni ulovit, si snad
každý rozumně uvažující člověk domyslí sám…
Nedopusťme, prosím, svojí současnou nečinností a lpěním na dosavadních tradičních
přístupech, aby podobný stav nastal. Je to především v zájmu zvěře a v zájmu tradičních
hodnot české myslivosti…
Josef Drmota

Strana 2 z 7

___________________________________________________________________________

Z činnosti OMS
Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR
MR rozhodla o výměně kuchyňské linky, úpravě kuchyňky a nákupu sporáku ve III. patře
budovy Bažantnice
b) MR rozhodla změnit sídlo spolku na Bažantnice 462, 674 01 Třebíč s ohledem na
vytvoření nové kanceláře jednatele
c) MR rozhodla nabídnout uspořádání kurzu pro myslivecké hospodáře v roce 2021 a
uspořádat jej v případě dostatečného zájmu.
d) MR projednávala povinnosti vyplývající z držení zbrojní licence a zbraní v souvislosti
s četností jejich využívání. Konečné rozhodnutí bude ponecháno na okresním sněmu.
e) Uskutečnily se akce v náhradních termínech – Zlatá srnčí trofej, zkoušky vloh ve
Slavicích, jarní svod psů a další dle plánu činnosti - barvářské zkoušky v Rudíkově a
lesní zkoušky v Hrotovicích
f) MR rozhodla o návratu k zavedeným úředním dnům, tj. pondělí a středě od 1. července,
odkdy jednatel Bc. Dočekal je zaměstnán na plný úvazek
g) Proběhla schůzka se zástupci OMS Znojmo ohledně žádosti o vydání souhlasu s konáním
9 kynologických akcí OMS Znojmo v okrese Třebíč. Po diskusi byl vysloven souhlas
s konáním 4 akcí v tomto roce.
a)

Plán nejbližších akcí OMS Třebíč
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 (od 16 hod.)

3.10.

Zkoušky z norování v Nových Syrovicích

3. – 4.10.

Lovecký svět CUP - Memoriál Vladimíra Homolky – střelecké závody na
Bažantnici

5.10.

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)

16.10.

Prezentace myslivosti na výstavě zahrádkářů v Třebíči

17.10.

Barvářské zkoušky honičů v Nových Syrovicích

24. - 25.10.

Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen se zadáváním titulů CACT –
Memoriál Josefa Venhody v Jemnici

29.10.

Zasedání okresního sněmu na Bažantnici (od 16 hod.)

23.11.

Úřední den jednatele pro členy OMS Třebíč v Moravských Budějovicích (8 17 hod.)

30.11.

Úřední den jednatele pro členy OMS Třebíč v Náměšti nad Oslavou (8 - 17
hod.)
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Další informace
Informace k placení členství ČMMJ, které je spojené s pojištěním
Platbu není třeba nechávat na poslední chvíli, jelikož členství se platí vždy na kalendářní
rok, tedy od 1.1. do 31.12. V případě, že členský příspěvek nebude zapsán do konce
kalendářního roku, členství v ČMMJ zaniká a tím i pojištění. Upozorňujeme, že pokud tedy
budete hradit ČP až na již probíhající kalendářní rok, vzniká Vám nepojištěné období.
Členství můžete uhradit osobně na sekretariátu OMS Třebíč na Bažantnici 462 (můžete také
využít formuláře pro hromadné hrazení ČP) nebo bankovním převodem dle návodu na našich
internetových
stránkách
http://omstrebic.cz/wpcontent/uploads/2020/02/Navod_zaplaceni_CP_vytisteni_prukazu.pdf po přihlášení do
softwaru členské evidence SW Diana. Využít můžete také úřední dny v Náměšti nad Oslavou
a Moravských Budějovicích ve výše uvedených termínech.

Výkup čelistí černé zvěře
Proběhne ve výše uvedeném termínu na MěÚ v Náměšti nad Oslavou, Moravských
Budějovicích a na Bažantnici.
Bližší informace najdete na odkazu:
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Metodika-k-výkupu-čelistí-prasete-divokého2020.pdf

Zkoušky pro myslivecké hospodáře
Myslivecká rada rozhodla nabídnout na rok 2021 uspořádání kurzu pro zájemce o zkoušky pro
myslivecké hospodáře. Přihlášky je možné podávat v termínu do 23. 12. 2020. Pokud máte o
složení zkoušky pro myslivecké hospodáře zájem, přihlaste se. Kurz se uskuteční v případě
dostatečného počtu zájemců.
Při podání přihlášek není rozhodující doba, kdy byla absolvována základní zkouška z myslivosti.
Cena školení je 5.500,- Kč pro členy ČMMJ, 7.500,- Kč pro nečleny.
Přihláška je ke stažení na stránkách http://omstrebic.cz/kultura/

Čerpání dovolené
Z důvodu přípravy na státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole bude jednatel Bc. Aleš Dočekal
čerpat ve dnech 8. září, 10. až 15. září a 17. až 22. září řádnou dovolenou. Sekretariát OMS bude
tyto dny uzavřen. Děkujeme za pochopení.
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Českomoravská myslivecká jednota
Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923.
Pro svých 60 000 členů i širokou veřejnost ochraňuje myslivost jako kulturní dědictví a pečuje o její
trvalý rozvoj. Podporuje činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizuje zkoušky z myslivosti, pro
myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po
mezinárodní úroveň zajišťuje společenské akce, udržuje a rozvíjí myslivecké tradice. Děti a mládež
vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizuje soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí
Zlatá srnčí trofej, pořádá umělecké soutěže a podporuje myslivecké kroužky po celé České republice.

Krátký výběr ze současné činností ČMMJ
• ČMMJ spustila webovou stránku www.prozverinu.cz. Tento web slouží především
k soustředění nabídek prodeje celých kusů zvěře přímo myslivci – uživateli honiteb.
Nemyslivecká veřejnost zvěřinu konzumuje ráda, avšak bohužel velmi málo. Zčásti je
to jistě dáno tím, že málokdo má ke zvěřině za rozumnou cenu přístup – zkrátka ty
„své“ myslivce nezná. Právě pro takové zájemce je adresář Pro zvěřinu k myslivcům
určen. Vyhledají si prodejce zvěřiny v okolí svého bydliště.

•

•

•
•

•
•
•

V souvistosti s tím Vás ČMMJ zve na školení, kde se dozvíte vše podstatné
k registraci a provozu bouráren, možnosti nabídky zvěřiny přes nově spuštěnou
stránku ČMMJ. Školení se bude konat 2.10.2020 v Jihlavě na Krajském úřadě,
Žižkova 1882/57 v kongresovém sále. Registrujte se do 7 dnů před termínem školení
na tel. +420 604 564 393 nebo na email: stepanka.fiserova@cmmj.cz.
Více informací najdete na: https://www.cmmj.cz/skoleni-myslivcu-registrace-aprovoz-bouraren/
Dále Vás ČMMJ zve na školení Biologie zvěře a myslivecké hospodaření - školení
se uskuteční 6. října 2020 v kongresovém sále Kraje Vysočina (Žižkova 57) – více
informací najdete na: https://www.cmmj.cz/skoleni-jak-nam-muze-pomoci-poznanibiologie-zvere-v-hospodareni/
Českomoravská
myslivecká
jednota
aktivně
jedná
s polickou
reprezentací, připomínkuje chystané legislativní změny a aktivně se prostřednictvím
organizace FACE také účastní politického dění na úrovni EU.
ČMMJ upozorňuje na problematiku navrhovaného zákazu olova. Spolu s partnerskými
organizacemi LIGA LIBE, LEX, Slovenskou poľovnickou komorou a dalšími proti
návrhům na zákaz olova vystupují dlouhodobě v těsné spolupráci s ministerstvy
životního prostředí, zemědělství či vnitra.
Předseda ČMMJ Jiří Janota odeslal předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi dopis
žádající přeřazení pronájmů honiteb do snížené sazby DPH a výklad pronájmů honiteb
jako pronájmů, kde není třeba účtovat DPH, nikoli jako postoupení práva myslivosti.
Zajímá se také o ekologickou stránku hospodaření v krajině, v roce 2019 se podílela
na petici Vraťme život do krajiny.
Českomoravská myslivecká jednota propaguje českou myslivost na mnoha výstavách
(Natura Viva, Silva Regina, Země Živitelka), sama ve spolupráci s Národním
zemědělským muzeem pořádá Národní myslivecké slavnosti na Ohradě.
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Pozvánky na akce
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Partneři OMS Třebíč
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