
Aktiv mysliveckých 

hospodářů

10. května 2021



COVID – výkon práva myslivosti

Současná omezení – výkon práva myslivosti není 

omezen

Aktuality na webu OMS

Není povoleno shromažďování, tzn. schůze MS nelze 

konat

Pro zkoušky psů zatím platí 10 osob + 3 z veřejnosti

Okresní sněm proběhne na podzim



Čelisti černé zvěře

Zvěř ulovená 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021

 standardně upravené spodní čelisti selat a bachyněk –

lončaček

400 Kč/čelist od bachyně – lončačky, 500 Kč/čelist od 

selete ve stáří do cca 3 měsíců, 350 Kč/čelist od 

selat stáří cca 3 do 7 měsíců, 

http://omstrebic.cz/wp-

content/uploads/2020/11/Metodika-k-v%C3%BDkupu-

%C4%8Delist%C3%AD-2021.pdf

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/11/Metodika-k-v%C3%BDkupu-%C4%8Delist%C3%AD-2021.pdf


Pachový ohradník

v okrese Třebíč instalován na silnicích v celkové 

délce 32,7 km –stejně jako v roce 2020

Celkem ve 20-ti honitbách

Náklady ve  výši 67 600,- Kč zajistil OMS přes Kraj 

Vysočina

Výhoda, kterou OMS poskytuje svým členům



Petice-zákon o myslivosti

Petice za novelizaci ZM 

zrušení „přílepku“ o předkládání markantů a posudcích 

pro stanovení plánu chovu

Elektronizace mysliveckého plánování

Elektronická evidence ulovených kusů (místo 

markantů)

Efektivnější lov, snížení poškození lesních porostů

Novelu připravilo MZe s podporou ČMMJ



Petice-zákon o myslivosti

Poděkování za sehnání cca 1900 podpisů

Celkem shromáždila ČMMJ cca 85 tis. podpisů

Jediná ČMMJ hájí zájmy myslivců

prostor v mediích

jednání s MZe – stejný záměr

Jedná s politickými stranami – předběžný příslib na 

podporu novely

Apel na členství v ČMMJ



Ostatní informace

Podzimní aktiv MH

Přednáška k novele zákona o zbraních

Přednáška k novele zákona o myslivosti

Formulář pro objednání soli, plánů činnosti, 

kalendářů zašle jednatel – předat do 6.září

Aktualizace kontaktů členů – maily 



Informace státní správy

Poděkování za odevzdání výkazů

Kompletní zhodnocení lovu zvěře po CHPT

Přehlídka trofejí – 4. až 5. září

Povolení lovu zvěře dle §39 – snížení stavu zvěře

Povolení lovu zvěře dle §40 – papilomatóza

Povolení vypouštění zvěře do honitby dle §5 

Není třeba pro kachnu z uznaných chovů

Bažantí zvěř mimo bažantnice atd. 

Zodpovědný lov spárkaté zvěře!



Zhodnocení mysliveckého roku 2020

MěÚ M. Budějovice – Ing. Kotrba

 Úvodem pozdravení všem myslivcům a poděkování za činnost 

pro zvěř a přírodu v uplynulém období.

 Z důvodu zdolávání pandemie koronaviru Covid-19 – ztížené 

podmínky pro výkon činnosti a již 2. rok bez chovatelské 

přehlídky v Moravských Budějovicích, 

 Pandemie měla vliv i na počty konaných honů v roce 2020, 

valná část spolků hony rušila bez náhrady,

 Poděkování mysliveckým hospodářům za plnění úkolů 

v nelehkých podmínkách a předávání výkazů st. správě 

myslivosti.



Výňatek z Myslivecké statistiky 2020 

v ORP Moravské Budějovice

Rekordní úlovek jelení zvěře – 57 kusů

Narůstá lov srnčí zvěře (uloveno 809 kusů + vykázaný 

úhyn 218 kusů), srn se loví nižší počet což není 

z chovatelského hlediska správné

Výrazný pokles lovu černé zvěře: uloveno 517 kusů  (v 

r. 2019 uloveno 962)

Lov zajíce polního ve výši 456 kusů byl nižší než lov 

lišek 580 kusů.



Úkoly do dalšího období

MěÚ M. Budějovice – Ing. Kotrba

zapojit se do sledování procesu novelizace zákona o 
myslivosti – sledované oblasti např.: předkládání 
markantů, velikost honitby, lov cizími lovci v honitbě, 
vyřazení živočichů ze zvěře, atd.  

Maximálně využívat Příspěvky na vybrané myslivecké 
činnosti realizované z rozpočtu MZe na podporu 
hospodaření v honitbách. 

Věnovat i nadále péči ochraně srnčí zvěře při 
senosečích a na silnicích a pozornost plnění plánu 
lovu.







Zkoušky norování – Mohelno

5.6.2021 od 8:00 hod.

Barvářské zkoušky - Rudíkov

19.6.2021 od 8:00 hod.

Pozvánky na akce







Děkuji za pozornost!

http://omstrebic.cz/

Ing. Tomáš Sedláček

http://omstrebic.cz/

