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ZPRAVODAJ OMS TŘEBÍČ 

duben 2022  
 

 

 

Vážení přátelé, myslivečtí kolegové!  

S měsícem květnem, který se k nám kvapem blíží, je neodmyslitelně spojen jeden 
významný mezník v rámci mysliveckého roku. Je jím zahájení lovu srnců. V uplynulém 
období jsme v tomto směru zaznamenali změnu, která byla mnohdy přijata se 
smíšenými pocity. Na mysli mám posun doby lovu z poloviny uvedeného měsíce na 
jeho začátek. 

I přes odmítání, s nímž se tato (podotýkám, že pouze dočasná) legislativní úprava 
setkala, se nedomnívám, že se jedná o zásadní problém myslivecké praxe, ani že by 
podobné opatření přineslo negativní dopad na populaci chované zvěře: Samozřejmě 
za předpokladu, že bude uchopeno odpovídajícím způsobem a bude jako nástroj 
využito s rozmyslem. 

Hlavním záměrem úpravy je jednoznačná snaha Ministerstva zemědělství umožnit 
uživatelům honiteb co nejefektivnější lov zvěře (nejen srnčí, jelikož rozvolnění 
podmínek postihlo i další druhy spárkaté). A je jen na nás samých, zda tuto nabídku 
dokážeme rozumně využít. Po loňských zkušenostech mohu konstatovat, že to 
opravdu lze a že vášnivé diskuse vedené skupinami „odpíračů změn z principu“ jsou 
v tomto směru naprosto zbytečné. 

Průběh samotného lovu je totiž vždy v rukou uživatelů honiteb, resp. mysliveckých 
hospodářů. Nikde není řečeno, že platnost povolenky k lovu musí být ve sto 
procentech případů shodná s maximálním možným časovým rozpětím. Ba naopak, na 
základě desítek let praxe jsem přesvědčen, že jejich platnost by měla být časově 
zkrácena především koncem doby lovu. V opačném případě je totiž jeho realizace 
myslivci odkládána na poslední chvíli, aniž by uživateli honitby zůstal časový prostor 
pro nápravu případných nedostatků. To je ale téma na jiný příspěvek. 

Vrátím-li se k prodloužení doby lovu směrem do jarních měsíců, nemám s ním 
opravdu problém a tímto směrem bych platnost povolenek v žádném případě nekrátil. 
Výjimku by snad tvořil opravdu extrémní průběh zimy a jara (ten nás ale naštěstí již 
více než deset let nepostihl). Oponenti sice mohou namítat, že srnec nemusí být ještě 
přebarvený a není zcela v kondici, nicméně by si měli uvědomit, že lovíme ne pro fotku 
na facebooku a kilo zvěřiny navíc, nýbrž pro rozumnou úpravu celé populace. 

Dalším argumentem může být vytlučení trofejí. I ten je ale zcela mimo mísu. Vždyť 
přirozenou podmínkou vázanou na povolenku může být, že lovíme pouze srnce po 
vytlučení (samozřejmě s výjimkou paličkáčů). Když o tom přemýšlím, nenapadá mě 
žádný důvod (kromě sanitárního odstřelu opravdu nemocných nebo poraněných kusů, 
který je ovšem ve zcela jiném režimu), proč by mi mělo vadit, že nechám některého 
srnce odejít jenom proto, že nosí slušné parůžky v lýčí. Bude se totiž v drtivé většině 
případů jednat o velmi nadějné srnce první věkové třídy (starší už vytlučeno opravdu 
mají), Ti ale nebudou nejspíše vytlučeni ani po dalším měsíci a v chovu by měli zůstat. 

OKRESNÍ 
MYSLIVECKÝ 
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Stejně tak z mého pohledu neobstojí jako důvod ponechání prostoru poplatkovým 
lovcům, kteří mají logicky zájem především o lov srnců trofejových. Ti by měli ovšem 
v populaci zůstat až do říje kvůli předání kvalitních genů. Poplatkové lovy je v tomto 
směru potřeba nasměrovat na začátek srpna, počítat s nimi v rámci celkového 
plánování odstřelu a odpovídající srnce organizačními opatřeními na jaře zašetřit. 

První dva květnové týdny nám naproti tomu dávají naprosto úžasný prostor pro 
provedení skutečně zodpovědného průběrného odstřelu zejména v kategorii mladší 
zvěře. Důvody by měly být zřejmé všem, kdo se danou problematikou zaobírají, proto 
jen stručné připomenutí.  

V první květnové dekádě nebývá ještě vybujelá vegetace. A to se týká jak polních, tak 
lesních částí honiteb. Zejména k loňským zkušenostem bych rád upozornil na 
skutečnost, že v červenci už v pasekách po kůrovcové kalamitě srnce kvůli trávě 
prostě a dobře nezahlédnete.  

Dalším důvodem je klid v srnčí populaci. Teritoriální boje ještě většinou vůbec 
nezačaly, srnci se vzájemně tolerují a dodržují pastevní místa z předchozích týdnů, 
kde bychom je měli jako správní myslivci mít předem obeznané. To už za měsíc 
nebude pravdou.  

V neposlední řadě je nutné jmenovat komfort jarního lovu, který je nesrovnatelný 
s letními vedry, nálety hmyzu, přesušenou hrabankou znemožňující šoulání a 
aktivitou, která se v období hlavních prázdnin v honitbách odehrává. 

Důvodů, proč naplnit rozumně velkou část plánovaného odstřelu srnců již během 
května by bylo určitě více, stejně jako bychom nalezli argumenty, proč vše odkládat. 
Jak jsem již uvedl – vše je pouze v rukou nás myslivců. Mysleme tedy, prosím, a 
zvolme tu nejlepší variantu. Ne pro nás, ale pro zvěř, krajinu a ekosystém, pro které 
bychom vše měli dělat především.  

Do celé sezóny, ať již si ji nastavíte jakkoliv dlouhou, vám přeji upřímné: Lovu zdar! 

Josef Drmota 
místopředseda OMS Třebíč 

Z ČINNOSTI OMS 

a) Myslivecká rada stanovila podrobnosti k evidenci majetku na základě okresním 
sněmem schválené „ekonomické“ směrnice a uložila ekonomické komisi provést 
inventarizaci majetku. 

b) Byl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě s nájemcem Bažantnice na základě 
inflační doložky. 

c) MR rozhodla opravit obě sociální zařízení ve III. patře budovy Bažantnice a smlouvu 
uzavřít se společností Ševčíkstav, s.r.o. Oprava je již ukončena, včetně nových 
rozvodů a sanitární keramiky. 

d) Dne 8.1. byl zahájen nový kurz myslivosti. Celkem je v kurzu 26 adeptů. 
e) MR schválila seznam osob, jimž bude propůjčeno vyznamenání ČMMJ. 
f) Byly podány žádosti o dotace na všestranné zkoušky Memoriál Josefa Venhody, 

příměstský myslivecký tábor a rozkládací přístřešek. 
g) MR schválila prezentaci OMS na oslavách k výročí založení SZŠ v Třebíči a na 

mysliveckých slavnostech Vysočiny na hradě Roštejn. 
h) MR rozhodla převést část volných finančních prostředků na spořící účty. 
i) MR schválila novou výši odměn pro rozhodčí kynologických akcí a novou výši 

náhrad cestovného. 
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j) Byla uzavřena smlouva s Krajem Vysočina na vytvoření pachového ohradníku 
v celkové délce 33,7 km v okrese Třebíč. Částka, kterou OMS získal na pořízení 
pachového ohradníku, je 75 700,- Kč. Koncentráty na vytvoření ohradníku budou 
předány přihlášeným uživatelům honiteb přibližně v polovině dubna.  

CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY TROFEJÍ 
V tomto roce se přehlídky uskuteční již tradičně ve všech ORP okresu Třebíč, což 
v minulých dvou letech nebylo kvůli koronavirovým omezením možné. 

Níže naleznete plakáty jednotlivých přehlídek s bližšími informacemi, termíny 
předkládání trofejí na přehlídku a termíny aktivů mysl. hospodářů. 

Dokumenty k předkládání trofejí - OMS Třebíč 

1. Každá trofej bude označena vyplněným štítkem trofeje – štítky je možné 

vyzvednout na OMS, nebo si můžete sami vytisknout z následujících odkazů: 

přední strana v PDF , zadní strana v PDF 

2. Výkaz OMS o lovu zvěře (většinu dat opište ze statistického výkazu Mysl (MZe) 1-

01): výkaz v PDF 

3. Seznam trofejí a přehled lovců za období 1. 4. 2021 až 31. 3. 2022, a to zvlášť pro 

každý druh zvěře: seznam trofejí v PDF 

 

ORP Moravské Budějovice 
Předkládání trofejí: 7.4.2022 od 8 do 12 hod - MěÚ Moravské Budějovice 

Aktiv mysl. hospodářů Moravské Budějovice: 25.4.2022 od 16:00 hod 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/07/%C5%A1t%C3%ADtek-trofeje-ChPT-p%C5%99edn%C3%AD-strana.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/07/%C5%A1t%C3%ADtek-trofeje-ChPT-zadn%C3%AD-strana.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/08/Dotazn%C3%ADk_ChPT_OMS.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2019/02/Seznam_trofej%C3%AD_ChPT_bez_nul.pdf
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ORP Náměšť nad Oslavou 
Předkládání trofejí: 19.4.2022 od 8 do 12 hod - MěÚ Náměšť na Oslavou (rozpis dle 

MS viz pokyny SSM) 

Aktiv mysl. hospodářů Náměšť nad Oslavou: 19.4.2022 od 14:00 hod 

ORP Třebíč 

Předkládání trofejí 
11.-12.4. od 13 do 17 hod - Třebíč - Bažantnice 

13.4. od 15 do 18 hod - Třebíč – Bažantnice 

Okresní aktiv mysl. hospodářů Třebíč: 9.5.2022 od 16:00 hod, Bažantnice 

Program aktivu: 

1. Zahájení 

2. Informace ze státní veterinární správy 

3. Zhodnocení přehlídek trofejí 

4. Aktuální informace z OMS 

5. Diskuse 

6. Přednáška (od cca 17 hod.): Valná hromada honebního společenstva, spolkový 

rejstřík, evidence skutečných majitelů 

Po aktivu Vám budou vráceny trofeje z přehlídky trofejí. 
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Zlatá srnčí trofej 2022 

 

 

 

Přihláška a plakát na Zlatou srnčí trofej ke stažení ZDE 

  

 

NEJBLIŽŠÍ STŘELECKÉ AKCE 
 

Okresní přebor OMS Třebíč v brokové střelbě 

Datum konání: 7.5.2022, 9:00 hodin 

Pro 3členná družstva z jednoho MS a soutěž jednotlivců na LOVECKÉM KOLE a 
UNIVERSAL TRAPU 

Propozice ZDE 

 

  

http://omstrebic.cz/akce/okresni-kolo-souteze-pro-deti-zlata-srnci-trofej-bazantnice/
http://omstrebic.cz/akce/okresni-kolo-souteze-pro-deti-zlata-srnci-trofej-bazantnice/
http://omstrebic.cz/akce/okresni-prebor-v-brokove-strelbe-3/
http://omstrebic.cz/akce/okresni-prebor-v-brokove-strelbe-3/
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Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole 

Datum konání: 15.5.2022, 8:00 hodin 

Rozsah přeboru: Lovecké kolo 4 x 20 (80) terčů + finále 

Propozice, formulář přihlášky, seznam přihlášených ZDE 

  

 

 

Pravidelné tréninky na střelnici  

OMS Třebíč – Bažantnice v roce 2022 
 

Střílí se na loveckém kole  

a univerzál trapu 
 

Termíny: 5. 4.   vždy od 16:00 do 18:00 hodin 

3. 5. 

7. 6.  

12. 7.  

2. 8.  

6. 9.  

4. 10. 
  

 

Zve střelecká komise OMS Třebíč.  

Mimořádný termín lze domluvit na telefonu 602 931 464. 
 

Rostislav Skoumal 

předseda střelecké komise OMS Třebíč 

 

  

http://omstrebic.cz/strelectvi/
http://omstrebic.cz/strelectvi/
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NEJBLIŽŠÍ KYNOLOGICKÉ AKCE 
 

  

  

  

 
Propozice, plakáty a další informace ZDE 

http://omstrebic.cz/kynologie/
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/03/Plakat-ZV-Slavice.jpg
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/03/Plakat-PZ-Jemnice.jpg
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/03/Plakat-JS-Bazantnice.jpg
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/03/Plakat-ZN-Mohelno.jpg
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/03/BZ.jpg
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/02/Plak-akci-KK-na-rok-2022.jpg
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DALŠÍ AKCE 
 
 

 
 
 
 

Přihláška na příměstský tábor a 
další informace ZDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prihlaska_primestsky_tabor_OMS_Trebic.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prihlaska_primestsky_tabor_OMS_Trebic.pdf
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Informace SVS k AMP 

• Plánované úkony prováděné uživateli honiteb v souvislosti s prevencí 
a likvidací afrického moru prasat (AMP) ZDE 

• Informační letáky k AMP ZDE 

 

  

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozadavky-na-UH-AMP.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozadavky-na-UH-AMP.pdf
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informacni-letaky-amp/
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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 

mailto:jednatel@omstrebic.cz
http://omstrebic.cz/

