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

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč
Srpen 2021
Vážení přátelé, myslivečtí kolegové!
Začátek srpna nám přináší nejen vyvrcholení léta. Je také dobou vrcholící srnčí říje, která patří
k úchvatným mysliveckým zážitkům. Pro většinu z nás je dobře známou skutečností, že ve
správně vedených chovech srnčí zvěře by mělo být právě toto období časem lovu vyspělých
trofejových jedinců. Je nesmírná škoda, končí-li nositelé kvalitních genů svůj život
v předchozích měsících zbraní poplatkových lovců, jak se mnohdy bohužel děje, aniž by jim
byla dána šance předat dispozice další generaci potomků.
Přestože by si tento čas, kdy dostáváte do rukou další vydání našeho Zpravodaje, zasluhoval
možná poněkud obsáhlejší prodiskutování předchozího odstavce, dovolím se protentokrát
zaměřit na pouze zdánlivě odlišnou problematiku, kterou je průběrný odstřel zvěře holé.
S trofejovými srnci má zcela zásadní souvislost. Dispozice k parožení dědí totiž každý srnec
v podstatné míře od matky. Pouze od kvalitní populace holé zvěře pokládané kvalitními srnci
můžeme tedy očekávat v dalších letech trofejově hodnotné potomstvo.
Druhým důvodem, proč si dovolím již nyní připomenout některé zásady odstřelu srn a srnčat,
je loňská právní úprava umožňující lov holé srnčí zvěře již od 1.8. Na toto prodloužení lze
pohlížet různým způsobem, nicméně se domnívám, že u zodpovědných myslivců nemůže
vyvstat absolutně žádný problém a posun doby lovu můžeme v tomto směru pouze uvítat. Dává
nám totiž mnohem širší prostor pro správné obeznání zvěře v honitbě a následující zásahy.
Posun doby lovu však od myslivců vyžaduje opravdu zodpovědné posouzení srn z hlediska
vodění srnčat. Z tohoto důvodu bych se proto přikláněl k zahájení odstřelu teprve po skutečném
odeznění říje, kdy se srny navrací ke svým potomkům. Stejně tak bychom se měli oprostit od
lovu na první setkání, střílet ve spěchu, na větší vzdálenosti či ve vzrostlé vegetaci. Jen na
přehledném prostoru můžeme přečíst celkový tělesný rámec zvěře, pokusit se odhadnout věk a
případně posoudit podle vemínka, zda se jedná o vodící nebo nevodící srnu. K plusu lze připsat
i opakovaná setkání se stejnými srnami, které po říji a sklizni velké části plodin bývají poměrně
věrné svým stávaništím a zvykům.
Nikdo zde nepřesvědčuje ostatní, aby se již od uvedeného data vrhli s veškerou vervou na
odstřel srnčat, která nemusí být ještě dostatečně vyvinutá (i když ta opravdu kvalitní poznáme
právě nyní na první pohled). Odhad správného okamžiku je v tomto směru otázkou
kompromisu. Každé oddálení odstřelu s sebou nese riziko odchodu obeznané zvěře v důsledku
změny okolních podmínek, turistického ruchu, sklizně zbývajících plodin, likvidace kůrovcové
kalamity apod. Na paměti bychom měli mít i základní zásadu – smyslem pozdějšího odstřelu
srnčete není vyprodukovat o jedno kilo zvěřiny navíc, ale účinně odstranit z chovu vše, co do
něj nepatří.
S mnohými kolegy jsem v uplynulých letech vedl řadu debat právě na téma nejvhodnější doby
odstřelu holé zvěře. Vím, že se mnou mnozí nesouhlasí, nicméně jsem neustále odpůrcem
jakýchkoliv odkladů. Diskuse na dané téma by určitě přesáhla možnosti tohoto úvodníku, proto
si dovolím pouze zopakovat některé argumenty.
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Za prvé jde o časovou zátěž, která je při zodpovědném přístupu nesrovnatelná s odstřelem
srnců. Srpen, kdy mnozí ještě čerpáme dovolené, proto může být vítanou dotací. Kolem
slunovratu o měsíc později se nám navíc začne velmi bryskně zkracovat den a po příchodu ze
zaměstnání máme na vycházky do honitby stále méně a méně vhodného času. K tomu je nutné
připočíst podzimní práce na zahradě a další povinnosti.
Druhým důvodem je průběh hlavní lovecké sezóny, která s měsícem září pomalu nastává.
Mnozí se vypravíme na jelení říji, začínají hony na kachny a do lesů se z polí navrací černá
zvěř, která nás láká k zakládaným vnadištím. S postupujícími týdny přibydou hony na bažanty,
zajíce a populární naháňky ne černou. Koncem října dojde ke skokovému návratu zimního času,
který nám z každého jednoho dne ukrojí další odpolední hodinku. Kde tedy potom vzít prostor
na holou srnčí zvěř?
Třetí důvod je opět zcela praktický. Zahájíme-li jako zodpovědní hospodáři přikrmování srnčí
zvěře s koncem žní, tedy s příchodem měsíce září, musíme si položit logickou otázku: Proč
nechat spotřebovat kvalitní jadrné krmivo kusy, které za měsíc ulovíme? Není lepší tyto kusy
již ve stavu nemít a nadbytek krmiva ponechat k dispozici jedincům, kteří budou jako základ
kmenového stavu přečkávat nepřízeň zimních měsíců?
Posledním důvodem pro včasný lov holé zvěře je přebarvování. Nenechejme před
uskutečněním odstřelu zvěř plně vyměnit letní srst za zimní! Dlouhé pesíky setřou většinu
tělesných proporcí a zmizí nejvýraznější rozdíly mezi jednotlivými kusy. Hůře se pak odhaduje
celkový rámec těla i věk zvěře. Průběh přebarvování také mnohé napoví – zastihneme-li
nepřebarvený kus mezi jinými v zimní srsti, nemusíme s odstřelem příliš váhat, jde o srnu
starou nebo churavou.
Zásady průběrného odstřelu by opět vydaly na celý příspěvek, proto pouze stručně. Primárně
lovíme zvěř neodpovídající vyspělostí místnímu standardu (kusy s nižší hmotností), kusy
přestárlé a nemocné (dnes se jako zásadní jeví fibropapilomatóza). V případě vodících srn se
pokusíme nejdříve ulovit srnče. Podle potomků posuzujeme i matku. Vodí-li srna slabá srnčata,
je vhodné ulovit celu rodinu. Je-li slabé pouze jedno, ulovíme toto a zbytek můžeme ponechat.
Zásadně šetříme srny s kvalitními potomky! Pozor – jalové srny téměř neexistují - před
výstřelem na dospělou srnu raději chvíli posečkejme, srnče se může objevit později…
Doře vím, že odstřel holé zvěře vzbuzuje řadu emocí a mnoho myslivců jej nemá rádo. Nedá se
ale nic dělat a odebrání části srn a srnčat je pro chov nezbytné, samozřejmě podle místních
podmínek. Orientačně bychom se měli nechat vést předchozím odstřelem srnců. Srn by měl být
uloven zhruba stejný počet, jinak dochází k narušení poměru pohlaví v populaci se všemi
důsledky. Dobře vím, že ponecháním určité části srn myslivci kompenzují obrovské ztráty na
srnčatech způsobené zemědělskou technikou. V tom případě by ale měl být zcela logicky snížen
i odstřel srnců. Vždyť sekačka ani auto rozdíl v pohlaví nečiní.
Zodpovědný odstřel holé zvěře je nevyhnutelnou součástí mysliveckých činností a jen při jeho
správném provedení máme šanci udržet i do budoucna kvalitní populace srnčí zvěře. Mějme
prosím na paměti, že nepracujeme pouze se svojí zvěří, ale také se zvěří našich sousedů, se
zvěří širšího regionu. Je to důležité zejména nyní v době likvidace kůrovcové kalamity, kdy
v lesních částech honiteb hrozí opravdu citelné škody na nové výsadbě. Ty mohou být
výsledkem nejen vysokých stavů, ale celé řady dalších vlivů jako je zdravotní stav, způsob
přikrmování a jiné. Nevhodná pohlavní struktura je přitom jedním z nich.
Za celou mysliveckou radu OMS ČMMJ Třebíč vám všem přeji dobré rozhodování a upřímné:
Lovu zdar!
Josef Drmota
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Z činnosti OMS
Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR
a) MR stanovila delegátem OMS Třebíč pro volbu předsednictva ČMMJ Ing. Tomáše Sedláčka
b) MR pověřila delegáta, aby ve volbě dal hlas těmto kandidátům: na post předsedy panu Ing.
Jiřímu Janotovi, na post místopředsedy pro ekonomiku a legislativu panu JUDr. Petru
Valentovi a na post místopředsedy pro spolkovou činnost panu Ing. Miloši Fisherovi, do
dozorčí rady panu Ing. Lubomíru Nechvátalovi.
c) Na kynologickou klubovnu byl zpracován pasport a po vyjádření stavebního úřadu MěÚ
Třebíč byla stavba zapsána do katastru nemovitostí.
d) MR rozhodla v letošním roce již nepořádat okresní přebor ve střelbě zrušený z důvodu
Covidových opatření.
e) Byla podepsána smlouva o dodání ČOV se společností Ekomonitor. OMS požádal o dotaci
město Třebíč na výstavbu ČOV. Žádosti bylo vyhověno a OMS obdrží 50 tis. Kč.
S potenciálními dodavateli stavebních prací probíhají jednání.
f) MR vzala na vědomí hospodářský výsledek za rok 2020, kterým je ztráta 93 955,- Kč, a
účetní závěrku. Materiály budou předloženy ke schválení okresnímu sněmu.
g) MR pověřila jednatele zjištěním, zda funguje probační služba, zjistit podmínky a popř.
domluvit osobní jednání.
h) MR pověřila jednatele oslovením uživatelů honiteb o poskytnutí mailových adres na své
členy, aby mohl OMS přímo oslovit větší množství myslivců.

Přehlídka trofejí
4. – 5. září 2021 (vždy od 9 do 15 hod.) proběhne tradiční přehlídka trofejí zvěře ulovené
v mysliveckém roce 2020. Přehlídka bude stejně jako minulý rok společná pro okresy Třebíč,
Náměšť nad Oslavou i Moravské Budějovice.
Výběr trofejí a výkazů se uskuteční na Bažantnici (Bažantnice 462, 674 01 Třebíč) v termínech
16., 17. a 18. srpna (pondělí a středa 7 – 17 hod., úterý 7 – 15:30 hod.). Dokumenty k výběru
trofejí jsou ke stažení také na webu OMS http://omstrebic.cz/myslivost/. Štítky pro označení
trofejí lze vyzvedávat také na Bažantnici v úředních hodinách. Hodnocení trofejí proběhne 23.
srpna. Vrácení trofejí na aktivu MH dne 6. září.

Svatohubertská mše
Tradiční Svatohubertská mše proběhne v bazilice sv. Prokopa v Třebíči v neděli 5. září 2021
od 7:00 hod.
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Aktiv mysliveckých hospodářů
V pondělí 6. září od 16:00 hod. se na Bažantnici uskuteční aktiv mysliveckých hospodářů.
Na aktivu zazní aktuální informace ze státní správy myslivosti, Státní veterinární správy a také
přednáška Karla Horkého k novele zákona o zbraních. Přednáška, která proběhne od cca 17:00
hod. bude přístupná i pro ostatní zájemce z řad našich členů.
Po skončení aktivu Vám budou vráceny trofeje zapůjčené na přehlídku.

Plán nejbližších akcí OMS Třebíč (srpen – říjen 2021)
3.8.

Trénink v brokové střelbě LK + AT (Třebíč – Bažantnice, 16 – 18 hod.)

16.8.

Výběr trofejí a výkazů za rok 2020 (Třebíč – Bažantnice, 7 – 17 hod.)

17.8.

Výběr trofejí a výkazů za rok 2020 (Třebíč – Bažantnice, 7 – 15:30 hod.)

18.8.

Výběr trofejí a výkazů za rok 2020 (Třebíč – Bažantnice, 7 – 17 hod.)

21.8.

Zkoušky vodní práce (Klučov)

28.8.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen (Třebelovice)

4. - 5.9.

Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2020 (Třebíč – Bažantnice, 9 – 15 hod.)

5.9.

Svatohubertská mše v bazilice Sv. Prokopa v Třebíči (od 7 hod.)

6.9.

Okresní aktiv mysliveckých hospodářů (Třebíč – Bažantnice, od 16 hod.)

7.9.

Trénink v brokové střelbě LK + AT (Třebíč – Bažantnice, 16 – 18 hod.)

2.10.

Trénink na střelecké závody – Memoriál Vladimíra Homolky 2021 (Třebíč –
Bažantnice, 13 – 17 hod.)

3.10.

Střelecké závody – Memoriál Vladimíra Homolky 2021 (Třebíč – Bažantnice, od
9 hod.)

4.10.

Předávání čelistí černé zvěře (8 – 9:30 hod. v Náměšti nad Oslavou, 10:30 – 12
hod. v Moravských Budějovicích a 13:30 – 15 hod. v Třebíči)

9.10.

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen (Třebíč – Bažantnice)

9.10.

Zkoušky norování (Třebíč – Bažantnice)

16.10.

Barvářské zkoušky honičů (Rouchovany)

23. - 24.10

Memoriál Josefa Venhody - Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen
(Studenec)

27.10.

Zasedání Okresního sněmu OMS Třebíč (Třebíč – Bažantnice, od 16 hod.)
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Propozice závodu zde:
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/07/propozice-Memorial-V-Homolky.pdf

Dovolená sekretariátu OMS Třebíč

Další informace
Trubačský kroužek
Trubačský kroužek zahájil svou činnost v pondělí 7. června. Proběhly dvě informační schůzky
s účastí osmi osob. Další konzultace je naplánována na 2. srpna. Činnost kroužku bude zahájena
v září, takže další zájemci se stále mohou hlásit PhDr. Marii Novákové, e-mail
rybarka@rybarka.cz.
Hudební nástroj (vlastní, popř. zapůjčený) je třeba vzít s sebou, možnosti zapůjčení nástrojů od
lektorů kurzu jsou omezené.
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Zlatá srnčí trofej
Poslední červnovou sobotu uspořádal OMS okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu
Třebíč. Připraveno bylo tradičně v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí.
Letošní rok byl výrazně poznamenán nečinností většiny mysliveckých kroužků z důvodu
pokračující epidemie koronaviru a tak na soutěž přijelo jen 32 dětí. Soutěž byla opět připravena
pro všechny 3 kategorie. Těm nejmladším byl přidělen dospělý doprovod, který měl za úkol
číst otázky a zapisovat odpovědi.
Tři skupiny dětí rozdělených dle kategorií se postupně prostřídaly na připravených stanovištích.
V různém pořadí tak každého účastníka čekalo psaní testu, vnitřní a venkovní poznávací stezka.
Na stezkách měly děti za úkol poznávat dřeviny a rostliny, pobytové stopy zvěře, markanty
zvěře, lovecké psy, kynologické, střelecké, sokolnické a další myslivecké pomůcky.
Po obědě organizátoři prošli s dětmi obě stezky, řekli jim správné odpovědi na jednotlivých
stanovištích, poté následoval připravený doprovodný program. Při něm se dětem věnovala
trubačka Marie Nováková, kynologové se svými loveckými pejsky a sokolníci Petr Oubrychta
a Michal Oborný. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, laserovou střelnici a
dozvěděly se správné odpovědi z testů. Mezitím organizační tým vyhodnotil odpovědi
účastníků a stanovil vítěze.
Závěrečný ceremoniál stejně jako ranní zahájení provázeli Babylonští trubači. V letošním roce
ve všech kategoriích obhájili svá prvenství vítězové z roku 2020. V nejmladší kategorii A1
zvítězil Tomáš Pelán, v kategorii A Jan Sedláček a kategorii B ovládla Daniela Svobodová.
Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (mj. medaile a hrneček s logem
soutěže) a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovka, fotopast, lovecké
nože, dalekohled, čelovky, klobouky atd.), diplomy, medailemi a vítězové i putovními poháry.
Za ceny pro vítěze patří poděkování zejména společnostem Lovecký svět, Les a Lov, Lesy ČR,
s.p., Václavu Chlandovi, společnosti Rhea holding, ale také všem ostatním, kteří věnovali
některou z cen či drobností pro účastníky soutěže. Část odměn poskytla samotná ČMMJ a v
neposlední řadě je třeba poděkovat Kraji Vysočina, který podporuje OMS Třebíč při práci s
mládeží.
Více informací na: http://omstrebic.cz/okresni-kolo-zlate-srnci-trofeje/

Stránka 7 z 9

Školení myslivců – způsoby hospodaření se zvěří a její ochrana
2.9. v Jihlavě, Krajský úřad, Žižkova 1882/57, kongresový sál
ČMMJ pořádá pro myslivce školení na téma: „Vhodné způsoby hospodaření se zvěří a její
ochrana“. Přednáší: doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Program:
9:00 prezence
9:30 zahájení
15:00 předpokládaný konec
Registrujte se nejpozději do 7 pracovních dnů před termínem školení na tel.: +420 604 564 393
nebo na e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz.
Více
zde:
https://www.cmmj.cz/skoleni-myslivcu-zpusoby-hospodareni-se-zveri-a-jejiochrana/
Školení je hrazeno z dotačního programu Ministerstva zemědělství.

Školení hospodářů - mezidruhové křížení jelena evropského a jelena siky,
etologie lišky obecné
19. 8. v Jihlavě, Krajský úřad, Žižkova 1882/57, kongresový sál
Zajímá vás mezidruhové křížení jelena evropského a jelena siky? Nebo etologie lišky
obecné? ČMMJ vás zve na školení hospodářů. Přednáší prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
Program:
9:00 prezence
10:00 zahájení
14:00 předpokládaný konec
Registrujte se nejpozději do 7 dnů před termínem školení na tel.: +420 604 564 393 nebo na email: stepanka.fiserova@cmmj.cz
Více zde: https://www.cmmj.cz/skoleni-hospodaru/
Školení je hrazeno z dotačního programu Ministerstva zemědělství.
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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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