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Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč
Květen 2021
Vážení přátelé myslivci, kolegové!
O tom, že změny postihují každé odvětví lidské činnosti, není třeba pochybovat. Vývoj se
nevyhýbá ani našemu společnému zájmu – myslivosti. Změn, které se na nás v současnosti valí
je mnoho. Jmenovat bychom mohli například volební pochody v rámci ČMMJ, tlaky
související s kůrovcovou kalamitou, a především legislativní změny, které stojí doslova za
dveřmi. Právě této oblasti se chci v úvodu k aktuálnímu vydání Zpravodaje v krátké úvaze
věnovat.
Způsob vypořádání legislativních změn bude mít zcela zásadní vliv na způsob dalšího
fungování odvětví myslivosti v České republice a v souvisejícím důsledku také na volně žijící
zvěř. Z oné záplavy návrhů a na papír položených myšlenek, bych rád upozornil na tři
nejdiskutovanější – tzv. kůrovcový přílepek, přílepky k zákonu o invazních druzích a chystanou
komplexní novelu Zákona o myslivosti.
Přestože si to velká část myslivců nechce připustit, je momentálně největší hrozbou první
z uvedených úprav, která již dveře zákonodárného sboru opustila a vstoupí v platnost
v listopadu letošního roku. Na jejím základě se od píky změní způsob mysliveckého plánování
a především evidence ulovené zvěře (nedojde-li samozřejmě k urychlené nápravě). A to
takovým způsobem, jaký nepamatujeme.
Plány lovu přestanou být postupně pod kontrolou uživatelů honiteb, kteří se zvěří každodenně
pracují, a kteří jediní vědí, kolik jí v naší současné krajině ve skutečnosti žije. A samozřejmě
také vědí, jedná-li se v rámci daných regionů o stav z hlediska poškození prostředí únosný či
nikoliv, což je naprosto rozhodující. Namísto nich bude o tomto faktu rozhodovat nezávislý
odborný posudek externistů, kteří se v honitbách objeví na krátký čas, prohlédnou tu strom, tam
pole, a za celkově horentní sumy placené z kapes daňových poplatníků rázem stanoví, jak se
budeme nadále (v rámci nájemních vztahů hrazených plně z kapes našich) chovat.
Přestože dosud nikdo nezveřejnil přesný postup, jakým bude vše probíhat, budeme (od
listopadu 2021!) předkládat státní správě markanty z ulovené zvěře a zanášet do systému
digitální důkazy o naší činnosti. Vymknou-li se výsledky z externě stanovených mantinelů,
zaplatíme rozdíl v podobě finančních penalizací opět my. O tom, že tuto skutečnost psychicky
celá řada myslivců neunese a se svým celoživotním koníčkem skončí, netřeba hovořit. Veškerá
tíha se pak přesune na zbývající a prozatím odolnější. Na jak dlouho, toť otázkou…
Druhou tragédií může být pro mnoho uživatelů schválení některého z nápadů opětovně
„přilepených“, tentokrát k návrhu zákona o invazních druzích. Osobně považuji za nejvíce
alarmující myšlenku na umožnění lovu pachtýřům malých pozemků (od 5 hektarů výměry).
Zde se můžeme sice pokusit vymýšlet jejich „odstavení“ v podobě různých úprav provozních
řádů honiteb, omezení povolenek k lovu či stanovení dalších podmínek pro jejich přidělování.
Nejsem právník, nicméně se obávám, že výsledkem budou minimálně tahanice, pletichaření a
vyčerpávající soudní spory. Vydání podobných povolenek se uživatelé honiteb následně plošně
stejně neubrání. Jak pak bude vypadat chov zvěře, dodržení myslivecké etiky, zásad průběrného
odstřelu, věkové i pohlavní struktury a další souvislosti, si netroufám ani odhadnout. Kdo na to
doplatí, to ovšem vím bezpečně – volně žijící zvěř. V krajním případě budou v honitbách
pronajatých často za statisícové částky zdarma lovit uživatelé několika hektarů polí přilepených
k lesním celkům v rámci vyrovnávání hranic a přičleňování pozemků. Výsledkem nebude nic
jiného, než vypovídání nájemních smluv a další úpadek mysliveckého hospodaření.
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Třetí legislativní vlnou je chystaná novela celého Zákona o myslivosti, která již byla
Ministerstvem zemědělství zpracována a předložena k diskusi. Výše uvedené problémy by se
jejím přijetím vyřešily. Nicméně jsem pesimistou s ohledem na schválení dokumentu během
tohoto volebního mandátu. Ve sněmovně leží několik set podobných, s ohledem na velmi
obtížný „covidový rok“ mnohem důležitějších materiálů. A čas se krátí. Pomineme-li hlasy
volající po předčasných volbách, je nejzazším teoretickým termínem říjen letošního roku.
Vzhledem k tomu, že za pár týdnů začnou prázdniny, nám již hodiny v podstatě dotikaly…
Z hlediska obsahu tohoto matriálu vidím jako nejcitlivější dopad do každodenního
mysliveckého života vznik navrhovaného centrální informačního systému zpracovávajícího
komplexně mysliveckou evidenci. Pro osvícené myslivecké hospodáře i státní správu by při
rozumném provozním nastavení (a odpovídající prováděcí vyhlášce) mohl být výrazným
zjednodušením práce. Při vší úctě ke svým kolegům je nicméně naprosto jasné, že mnoho z nich
odpovídající úkony prostě nezvládne. Ať již z pohledu technického vybavení, vlastních IT
kompetencí či pouhé ochoty se novince podřídit.
Vše pak bude opět na bedrech mysliveckých hospodářů, budou-li tedy ochotni za svoje kolegy
celou agendu zastřešit, což vidím v plné výši jako nereálné. Z časového pohledu, z pohledu
vlastních reálných výdajů na chytré telefony, dostupná mobilní data, rychlá internetová
připojení a další. Spolky se v tom případě musí připravit na odpovídající kompenzace. Nedojdeli k odladění těchto mechanismů, bude efekt obdobný, jako již výše popsaný – dojde k odchodu
části aktivních myslivců, složení funkcí řady mysliveckých hospodářů a ke kolizím s orgány
státní správy myslivosti.
Vše mají v tomto směru nyní v rukou zákonodárci. Uvědomme si v této souvislosti všichni,
prosím, roli ČMMJ při přípravě nové legislativy. Její představitelé aktivně bojují za všechny
myslivce, nehledě na členství v této myslivecké organizaci a snaží se o přijetí co
nejpřijatelnějšího znění jednotlivých paragrafů.
Jako nejrozumnější řešení osobně v tomto směru vidím urychlené přijetí jiného, již rovněž
předloženého návrhu – zrušit jediným paragrafem jak platné, tak chystané přílepky k ostatním
zákonům, dočasně ponechat současné znění Zákona o myslivosti a rozvinout opravdu odbornou
diskusi nad zákonem novým. Netvrdím, že současný stav je bezchybný. Nicméně v něm již pár
let žijeme, jsme s ním schopni pracovat, ochránit naši zvěř, která je součástí společného dědictví
a bohatství celého národa i naše společné životní prostředí.
Josef Drmota

Z činnosti OMS
Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR
a) MR schválila znění revize č. 1 směrnice č. 001/2018, které bude předloženo k projednání
okresnímu sněmu a schválila sazby náhrad cestovních nákladů a stravného dle předložené
přílohy č. 1 ke směrnici s okamžitou platností.
b) MR rozhodla o podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na pořízení ČOV a pověřuje
předsedu podáním žádosti. Žádosti bylo vyhověno, Nadace ČEZ poskytne příspěvek ve výši
350 tis. Kč.
c) MR rozhodla zahájit jednání o dodání ČOV se společností Ekomonitor ve variantě
dvouplášťové ČOV a zadat zpracování projektu pro stavební povolení Ing. Vlastimilu
Šilhanovi.
d) MR rozhodla nepořádat Myslivecký víkend ve stanoveném termínu a hledat jiný vhodný
termín.
e) MR schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 8.12.2020 se společností
BRIGHT RELIABILITY s.r.o. Předmětem dodatku je snížení záloh za energie vzhledem
k neobsazenosti ubytování na Bažantnici.
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Výstavba ČOV pro Bažantnici
Odpadní vody z budovy Bažantnice jsou od doby výstavby odváděny do jímky, která je vedle
budovy. V případě plného obsazení Bažantnice ubytovanými, což byl případ před epidemií
COVIDu, bylo odpadních vod velké množství a s tím rostly náklady na vývoz a likvidaci
odpadních vod.
Myslivecká rada se vzniklou situací zabývala a po konzultaci s odborníky se rozhodla pořídit
čistírnu odpadních vod. Snahou je likvidovat odpadní vody ekologickým způsobem v místě
vzniku a ušetřit náklady na jejich odvoz a likvidaci. Celý projekt by měl spočívat v instalaci
zdržovací nádrže, vlastní ČOV a zasakovacího jezírka. To vše bude spojeno s terénními
úpravami, obetonováním ČOV, vybudováním přípojky NN a také opravou části vnitřních
rozvodů v Bažantnici. Momentálně se zpracovává projektová dokumentace pro stavební
povolení.
Rozpočet celé akce se předpokládá ve výši cca 500 tis. Kč. Jak již bylo uvedeno výše, příspěvek
ve výši 350 tis. Kč získal OMS od nadace ČEZ, další prostředky je však nutné zajistit. Část
prací bude možné provést svépomocí – budou to zejména zemní práce, bourací práce v budově
apod.
Pokud nám někdo z členů může nabídnout pomoc své firmy nebo svou osobní s výše
uvedenými pracemi, budeme velmi rádi. Můžete se obrátit na jednatele nebo předsedu.
Děkujeme.

Kurz mysliveckých hospodářů
OMS Třebíč díky zvýšenému zájmu rozhodl o uspořádání kurzu pro myslivecké hospodáře v
roce 2021. Za účasti 15 frekventantů byl zahájen v sobotu 10. dubna. Bezprostředně proběhly i
první dva bloky přednášek, na který bylo navázáno přednáškami v den následující. Posluchači
tím splnili podmínky stanovené pro absolvování teoretické části kurzu. Přednášky proběhly
distanční formou. Potěšující je zejména skutečnost, že se uchazeči zúčastnili ve sto procentech
bez nejmenších problémů a mohli absolvovat celý připravený program. Lektoři pak plně
zúročili svoje předchozí zkušenosti z předchozího kurzu adeptů, který v podmínkách OMS
Třebíč proběhl obdobným způsobem. Budoucí myslivečtí hospodáři nyní absolvují půlroční
praktickou přípravu nejen ve vlastních v honitbách, ale i pod dalším dohledem lektorů z OMS.
Jejich zkoušky, které obsahují písemnou a ústní část před komisí, jsou naplánovány na měsíc
říjen 2021.

Aktiv mysliveckých hospodářů, seminář o
příspěvcích na mysl. hospodaření
Vzhledem k nemožnosti uspořádat aktiv tradičním způsobem na Bažantnici se v pondělí 10.
května od 18:00 hod. konal aktiv distančně – online formou.
Předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček přivítal přítomné a předal aktuální informace o dění
na OMS, informace Krajské veterinární správy SVS od MVDr. Ivy Hnízdilové a informace od
Ing. Jaroslava Kotrby z MěÚ Mor. Budějovice. Následoval seminář o příspěvcích na
myslivecké hospodaření a o způsobu podání žádosti (žádost o poskytnutí finančního příspěvku
je nutné podat do 31. srpna 2021).
Prezentace jsou ke stažení na odkazu: http://omstrebic.cz/aktiv-mysliveckych-hospodaruseminar-o-prispevcich-na-mysl-hospodareni/
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Plán nejbližších akcí OMS Třebíč
22.5.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Jemnici

29.5.

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen ve Slavicích

5.6.

Zkoušky norování v Mohelně

19.6.

Barvářské zkoušky v Rudíkově

26.6.

Zlatá srnčí trofej – okresní kolo soutěže na Bažantnici

27.6.

Jarní svod na Bažantnici

31.7.

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen

21.8.

Zkoušky vodní práce
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Další informace
Trubačský kroužek
Po rozvolněný protiepidemických opatření proběhne první schůzka trubačského kroužku
v pondělí 7. června od 17:30 hod. v kulturním zařízení Bažantnice. Na této schůzce budou
probrány organizační záležitosti (zejména dny schůzek, organizace kroužku od září 2021, atd.)
a bude započato s výukou. Další schůzka se uskuteční v pondělí 21. června na stejném místě.
Hudební nástroj (vlastní, popř. zapůjčený) je třeba vzít s sebou, možnosti zapůjčení nástrojů od
lektorů kurzu jsou omezené.
Pokud by se našel ještě nějaký zájemce, hlaste se paní PhDr. Marii Novákové, e-mail
rybarka@rybarka.cz.
Petice za zachování myslivosti
Čeští myslivci v úterý 11. května v 11.00 hodin předali Poslanecké sněmovně jednu
z nejúspěšnějších petic v historii České republiky, petici za zachování spolkové myslivosti. Za
pouhých sedm týdnů sebrali členové Českomoravské myslivecké jednoty 86 674 podpisů na
podporu vládního návrhu novely zákona o myslivosti, jehož přijetí bez škodlivých
poslaneckých pozměňovacích návrhů zajistí lepší vyvážení potřeb zvěře a lesů a současně
zachování osvědčeného způsobu hospodaření se zvěří. Petici převzali předseda Poslanecké
sněmovny Radek Vondráček a místopředsedkyně podvýboru pro myslivost Věra Adámková.
Na OMS Třebíč bylo celkem shromážděno cca 1900 podpisů, takže náš OMS patřil ve shánění
podpisů rozhodně mezi aktivnější a úspěšnější. Děkujeme všem, kteří podpisy sháněli.
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Partneři OMS Třebíč

Okresní myslivecký spolek Třebíč
Bažantnice 462
674 01 Třebíč

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

IČ: 67777864
Zapsán ve spolkovém rejstříku
u MS Praha, oddíl L, vložka 46639
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