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ZPRAVODAJ OMS TŘEBÍČ 

listopad 2021  
 

 

 

Vážení přátelé, myslivečtí kolegové!  

Přichází měsíc listopad a s ním i týdny intenzívních lovů zvěře. V našich 

podmínkách bychom se zaměříme především na holou zvěř srnčí, zvěř černou a 

zajíce. Přestože je lov pro většinu myslivců odměnou za celoroční snažení, je 

rovněž důležitou prací pro honitbu a zvěř. Samozřejmě za předpokladu, že je 

prováděn na základě moderních poznatků a s ohledem na aktuální situaci. 

V případě holé srnčí zvěře vychází provedení zodpovědného odstřelu z nutnosti 

odebrat vše, co není vhodné pro další chov. Jde o kusy v nedostatečné tělesné 

kondici a vykazující odchylky od normálního stavu. Máme-li tento úkol zvládnout 

skutečně dobře, je nezbytně nutné pohybovat se co nejčastěji v honitbě a „dostat 

do oka“ standard místní populace.  

Dalším druhem zvěře, u něhož je početní redukce naprosto nevyhnutelná, je zvěř 

černá. Přestože si to nechceme obecně připustit, blíží se k našemu území velmi 

rychle Africký mor prasat, proti němuž neexistuje jiná ochrana než radikální snížení 

hustoty populace divokých prasat. I když se může zdát, že Šluknovsko je od našeho 

okresu velmi daleko, nenechejme se prosím ukolébat. Rychlost šíření onemocnění 

dnes dosahuje desítek kilometrů měsíčně a nezastavily jej ani frekventované 

německé dálnice. 

V souvislosti s lovem černé zvěře nestačí pouhá množstevní regulace populací, 

která je obvykle zaměřena na kategorii selat, případně lončáků. Velmi důležitý je 

také redukční odstřel bachyní, které jsou hlavními nositelkami přírůstků a k jejichž 

lovu neexistuje vhodnější čas. Přestože to myslivci nechtějí obecně slyšet, povede 

nekritické a plošné hájení bachyní k obrovským problémům. Škody na 

zemědělských porostech jsou přitom pouze jedním z nich. 

Třetí druh, na který bych se rád v tomto krátkém úvodu zaměřil, je zajíc polní. 

Přestože jsme v současnosti při jeho lovu místně motivováni nutností omezit škody 

na výsadbě listnáčů, přimlouvám se o zastavení lovu této v podstatě ohrožené 

zvěře všude tam, kde nejsou dosaženy uspokojivé stavy. Je to bohužel realita 

většiny honiteb okresu Třebíč. Tam, kde hony probíhají, nezapomínejme prosím na 

základní pravidlo – průběžnou kontrolu věku ulovené zvěře. V okamžiku, kdy se na 

výloži objeví více než třetina zajíců starších, musíme lov ihned ukončit, protože 

lovíme zbytky kmenového stavu. 

Do celé sezóny si vám dovoluji v každém případě popřát upřímné: Lovu zdar! 

Josef Drmota 

OKRESNÍ 
MYSLIVECKÝ 
SPOLEK 

Třebíč 
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Z ČINNOSTI OMS 

Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR 

a) Myslivecká rada pověřila jednatele vytvořením facebooku OMS Třebíč  

b) Myslivecká rada souhlasila s uspořádáním všestranných zkoušek o pohár 

hejtmana Kraje Vysočina v roce 2023 na doporučení kynologické komise 

c) Myslivecká rada schválila záležitosti týkající se okresního sněmu – sněm 

delegátů, program, pozvánka a způsob jejího doporučení. Výzva k podání 

přihlášek na členy MR, materiály 

d) Myslivecká rada souhlasila s návrhem na zvýšení poplatků za zkoušky psů a 

odměn pro spolky poskytující honitby pro zkoušky psů pro rok 2022  

e) OMR pověřila předsedu jednat ve věci aktivit na rozšíření sportovního areálu 

Města Třebíč v blízkosti Bažantnice a jednat o případném rozšíření stávajícího 

parkoviště pro potřeby „stellplatz“  

 

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ, 

AKTIV MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ 
V pátek 3. září 2021 byla v Kulturním zařízení Bažantnice zahájena Chovatelská 

přehlídka trofejí spárkaté zvěře za myslivecký rok 2020. Stejně jako minulý rok 

proběhla z důvodu pandemie Covid 19 pouze v Třebíči, a to společně za územní 

obvod Moravské Budějovice, územní obvod Náměšť nad Oslavou a územní obvod 

Třebíč. 

Slavnostního zahájení se zúčastnilo kromě představitelů OMS Třebíč několik 

pozvaných hostů – předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček přivítal především 

senátorku Hanu Žákovou a Mgr. Pavla Pacala, starostu města Třebíče.  

V úvodu byla zmíněna dlouhodobá tradice chovatelských přehlídek na okrese 

Třebíč a jejich význam - ukazují, jakým způsobem uživatelé honiteb chovají zvěř a 

jak provádějí průběrný a trofejový lov zvěře.  Přehled 

vystavených trofejí a výsledků odlovu za rok 2020 je 

podrobně zpracovaný v Katalogu chovatelské 

přehlídky. 

Během víkendu si přehlídku prohlédla nejen řada 

myslivců, ale zájem projevila i “nemyslivecká 

veřejnost”, včetně mládeže.   

V závěru výše zmíněného Katalogu odborná komise v 

čele s předsedou Ing. Janem Klusáčkem děkuje všem 

uživatelům honiteb, kteří trofeje předložili, za kvalitní 

preparaci a poskytli kompletní výkazy.    

https://www.facebook.com/OMSTrebic
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/09/katalog_prehlidka_2021.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/09/katalog_prehlidka_2021.pdf
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Druhou akcí Mysliveckého víkendu byla také tradičně konaná Svatohubertská mše. 

Přestože se Svatohubertská mše sloužila opět v překrásném prostředí třebíčské 

baziliky, byla bohužel tentokrát také “ochuzená”. Organizačně ji v neděli 5. 9.  

zajišťoval Jaroslav Kejnovský, předseda Kulturně-propagační komise OMS Třebíč, 

ve spolupráci se svými kolegy - členy Řádu sv. Huberta.  Průvod myslivců, kteří 

nesli sv. Hubertovi dary, byl omezen – dary předaly dvě adeptky kurzu myslivosti, 

ale chyběl dar nejdůležitější – zvěřina. To bylo na přání pana faráře, který nechtěl 

dávat na obdiv hojnost darů v době, kdy umírají lidé z důvodu pandemie.   

Účastníci bohoslužby naslouchali tónům Hubertské mše B dur autorů Petra Vacka 

a Josefa Selementa v podání Lukovských trubačů. Všechny skladby Hubertské 

mše mají nejen líbivou melodii, ale jsou opatřeny textem, takže si přítomní poslechli 

i želetavský pěvecký soubor, který některé hrané části doprovázel zpěvem. V 

průběhu obřadu a na závěr mše zahrál soubor ještě další známé lovecké skladby – 

fanfáry. 

Věřme, že tato nádherná Hubertská mše potěší také v dalších letech trubače, 

zpěváky i posluchače nejen v kostelích a na koncertech, ale rovněž při jiných 

příležitostech. 

Myslivecký víkend byl zakončen v pondělí aktivem mysliveckých hospodářů. 

Účastnící byli seznámeni s aktualitami na úseku státní správy myslivosti, veterinární 

správy a zazněly informace od jednatele OMS. Na závěr připravil Bc. Karel Horký 

přednášku k novele zákona o zbraních a střelivu. 

PhDr. Marie Nováková, členka KPK   

   

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/09/Zmeny_zakona_o_zbranich_novela_13_2021.pdf
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PLÁN NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ 
24. 11. 2021 Úřední den jednatele pro členy OMS v Moravských Budějovicích  

(MěÚ 8 – 17 hod.) 

26. 11. 2021 Hodnotící schůze komisí OMS Třebíč  

– ZRUŠENO s ohledem na epidemiologickou situaci 

1. 12. 2021 Úřední den jednatele pro členy OMS v Náměšti nad Oslavou  

(MěÚ 8 – 17 hod.) 

2. 12. 2021 Schůze myslivecké rady OMS 

8. 1. 2022  Konzultace adeptů 2021/2022 před zkouškami – Bažantnice 

8.,9.,15.,16.,22., 

23. a 29.1.2022 Kurz adeptů myslivosti 2022/2023 – Bažantnice 

14. 1. 2022 Schůze myslivecké rady OMS 

 

DALŠÍ INFORMACE 

1. Kurz myslivosti 2022/2023 

Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen 8. ledna 2022. Vyplněné 

přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 12. 2021. 

Cena kurzu je 5.000 Kč a pro učitele ZŠ a MŠ 1.000 Kč. 

Formulář přihlášky a bližší pokyny k platbě naleznete na odkazu 

http://omstrebic.cz/kultura/ 

 

2. Vyzvedávání objednávek - sůl, kalendáře a plány činnosti 

Objednanou kamennou sůl a kalendáře na rok 2022 je možné vyzvedávat na 

sekretariátu OMS na Bažantnici v úředních dnech. Plány činnosti na rok 2022 jsou 

v tisku a předpokládáme, že budou k odběru od 29.11.2021 (případně budu 

informovat). 

 

3. Návrhy na propůjčení vyznamenání pro rok 2022 

Do 31.12.2021 můžete zasílat návrhy na propůjčení vyznamenání „Za zásluhy o 

myslivost“ III. a II. stupně a na udělení Věrnostní medaile. Návrhy s řádným 

odůvodněním zasílejte na adresu OMS, případně na email OMS. Směrnici k 

vyznamenáním ČMMJ a vzor návrhu na udělení mysl. vyznamenání naleznete na 

tomto odkazu: http://omstrebic.cz/kultura/. 

 

http://omstrebic.cz/kultura/
http://omstrebic.cz/kultura/
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4. Platba členství v ČMMJ + POJIŠTĚNÍ 

Připomínáme, že 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 v hotovosti v úředních dnech na Bažantnici 462. Využít 

můžete také úřední den v Moravských Budějovicích a Náměšti nad Oslavou. 

 

Vše lze také vyřídit na dálku (bankovním převodem) dle návodu zde: 
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/10/platba_CP_prevodem_OMS_Trebic.pdf 
 

 
 

5. Dovolená – úřední dny v prosinci 2021 

Jednatel OMS bude v následujících dnech čerpat řádnou dovolenou a sekretariát 

bude tedy uzavřen: 21.-23.12., 27.-28.12. a 30.-31.12.2021. Prosíme o vyřízení 

všech záležitostí včas (v nutných případech se lze domluvit na tel. 731 485 679). 
 

 

V PROSINCI 2021 MŮŽETE VYUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍCH ÚŘEDNÍCH DNÍ: 
 

1. 12. - na MěÚ v Náměšti nad Oslavou (8:00-11:30, 12:00-17:00) 

6., 8., 13., 15., 20. a 29. 12. - na Bažantnici (7:00-11:30, 12:00-17:00) 
 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/10/platba_CP_prevodem_OMS_Trebic.pdf
https://www.cmmj.cz/wp-content/uploads/2021/08/halali.png


 

  Facebook: https://www.facebook.com/OMSTrebic 

DĚKUJEME PARTNERŮM ZA PODPORU OMS TŘEBÍČ 

 

                
 

                                

               
 

           
 

                    

 

                

 
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: http://omstrebic.cz/ u MS Praha, oddíl L, vložka 46639 

https://www.facebook.com/OMSTrebic
mailto:jednatel@omstrebic.cz
http://omstrebic.cz/

