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0. Slovo předsedy 
Vážení myslivci, dostává se Vám do rukou první číslo letošního zpravodaje o něco později, než bývá 

zvykem. Ale v tomto roce není nic podle plánu. Díky koronavirové nákaze se musely přesunout 

plánované akce na druhou polovinu roku, a proto jak současný konec léta, tak i začátek podzimu bude 

dosti nabytý. Každý budeme dohánět to, co jsme nestihli na jaře. Kalendáře jsou plné schůzek, 

kynologických a jiných mysliveckých akcí a zdá se, že již nám na nic nezbývá čas. Přesto bych Vás chtěl 

požádat, abyste si udělali chvilku a začetli se do tohoto zpravodaje, který Vám přináší mnoho informací 

ohledně činnosti našeho oblastního mysliveckého spolku.   

Koncem června proběhl Oblastní myslivecký sněm, na kterém byla zvolena nová myslivecká a dozorčí 

rada. Dozorčí rada zůstala téměř ve stejném složení, pouze pana Lišku vystřídal pan Hrad a to již v 

průběhu volebního období. Myslivecká rada zaznamenala zásadnější změny. Byla zeštíhlena ze 13 na 11 

členů, který pro operativní řízení je dostačující. Někteří členové bývalé rady již nekandidovali a při 

vyhodnocení účasti na jednáních za uplynulé období, se v plném počtu rada sešla málokdy.  

V nově zvolené myslivecké radě zasedlo 7 bývalých členů a 4 noví členové. Na ustavující schůzi, která 

proběhla po skončení sněmu, jsem byl zvolen předsedou rady a kolega František Mainzer místopředsedou 

rady. Chtěl bych poděkovat za celou radu všem myslivcům za hlasy, které jsme od Vašich delegátů 

získali a za důvěru, kterou jste v nás vložili. Zároveň se sluší poděkovat bývalým členům rady, kteří 

nepokračovali v dalším funkčním období, za odvedenou práci. Zejména bych rád osobně poděkoval 

dvěma bývalým funkcionářům a to bývalému místopředsedovi Jardovi Hrabětovi, který se léta staral o 

hospodaření OMSu. Je z velké části jeho zásluhou, že dnes jsme OMS, který disponuje dostatečnými 

finančními prostředky a nehrozí mu, ať při ekonomických výkyvech národního hospodářství, tak ani při 

výkyvech stavu členské základny, zásadní problémy v běžném hospodaření. Druhým člověkem, kterému 

chci poděkovat za odvedenou práci je vlastně ten první, který OMS vedl více než poslední desetiletí, dnes 

již bývalý předseda Vladimír Nechutný. Pod jeho vedením došlo ke sjednocení plzeňských OMSů, došlo 

ke stabilizaci majetku, a k dokončení do té doby neřešitelné delimitace. OMS Plzeň se stal nejsilnějším 

OMS v celé ČMMJ.   

Nastoupit do funkce po těchto lidech je velice zavazující. Pomyslná laťka, jak již jsem říkal na směnu, 

nasazená Vláďou Nechutným převyšuje průměr činnosti ostatních OMSů a je pro mne nejenom závazkem 

a i jakýmsi indikátorem kvality odvedené práce. Díky své účasti v DR ČMMJ mám možnost srovnávat 

činnosti a práci jednotlivých OMSů v rámci celé myslivecké jednoty. A mohu s klidem a nepřeháněním 

říci, že náš OMS patří mezi ty nejlepší a ať již jde o plnění úkolů a povinností zadaných vedením ČMMJ 

nebo o rozsah činnosti a služeb pro své členy, Vás myslivce, je řazen mezi 15 nejlepších. Samozřejmě, že 

toto není zásluha jenom vedení, ale lví podíl na tomto postavení mají i ti, co vše připravují a sestavují, a 

ve finále odpracují, mnohdy i nad rámec svých běžných pracovních povinností.  Jsou to děvčata v 

sekretariátu, jednatelka Marcelka Košařová s asistentkou Lenkou Košařovou. Bez souhry a důvěry vedení 

a jednatele, se nemůže žádná organizace pohnout dopředu. A za to jim také patří velký dík.     

Vážení kolegové myslivci, za celou radu mohu slíbit, že se vynasnažíme pokračovat v nastavené linii a 

doufám, že nám společně bude OMS Plzeň sloužit jako servis a záštita pro myslivce a bude i nadále dělat 

dobré jméno naší české myslivosti. K tomu, aby to vše fungovalo a dalo se to splnit, ale potřebujeme Vás 

myslivce, bez Vás to nepůjde. Zachovejte přízeň a pojďme společně změnit ne vždy pozitivní vnímání 

laické veřejnosti o myslivosti. Vždyť myslivost je rozsáhlý soubor činností, ze kterých si vybere i většina 

nemyslivecké veřejnosti.  

Vážení přátelé, přeji Vám příjemné prožití pozdního léta a do nadcházející sezóny pevné zdraví a hodně 

mysliveckých zážitků.  

 

S pozdravem „myslivosti zdar“ Petr Brandl.  

mailto:plzen@oms-myslivost.cz
http://www.myslivost.cz/omsplzen
http://www.facebook.com/omsplzen


 

1. Usnesení  

 z jednání Mysliveckého sněmu Oblastního mysliveckého spolku ČMMJ, z. s., OMS Plzeň  (dále jen 

OMS) konaného dne 27. 6. 2020  v KD Šeříkova, Plzeň 

 

I. Oblastní myslivecký sněm schvaluje: 

1) plnění usnesení přijaté na jednání sněmu dne 4. 5. 2019 v KD Štěnovice tak, jak jej uvedl 

    ve své úvodní zprávě předseda OMS Ing. Vladimír Nechutný 

2) výsledky hospodaření OMS za rok 2019, roční účetní uzávěrku za rok 2019 a roční  

     rozpočet na rok 2020, předložené delegátům v tištěné formě a doplněné ve vystoupení     

     místopředsedy OMS pana Jaroslava Hraběty 

3) plán činnosti OMS na rok 2020, který byl rovněž předložen delegátům v tištěné formě 

4) uzavření smlouvy s pojišťovnou Halali na Pojištění společného lovu-varianta KLASIK.  

    OMS Plzeň pojistí každému uživateli (myslivecký spolek) max. 3 společné lovy, konané v  

    období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 a to v hodnotě 2000,- Kč za spolek (podmínkou je  

    80% členů ČMMJ registrovaných u OMS Plzeň a současně doložení seznamu všech členů  

    spolku opatřeného podpisem předsedy a otiskem razítkem) 

5) účast delegáta  OMS  -  Ing. Petra Brandla -  předsedy OMR Plzeň: 

    - na jednání Sboru zástupců ČMMJ, který se uskuteční v Kostelci nad Černými Lesy dne  

      11. 7. 2020 (případný zástupce -  místopředseda OMR nebo předseda ODR )  

    - na jednání Sjezdu ČMMJ, který se uskuteční na podzim 2020 

II. Oblastní myslivecký sněm bere na vědomí: 

1) zprávu mandátové komise o účasti delegátů na konaném sněmu. Zasedání sněmu se   

    účastní delegáti disponující 989 hlasy z 1883, tj. 52 %. Sněm je usnášeníschopný! 

2) zprávu OMR přednesenou předsedou Ing. Vladimírem Nechutným 

3) zprávu ODR přednesenou předsedou Ing. Pavlem Netrvalem 

4) zprávy předsedů a členů odborných komisí: 

- ekonomické             - přednesenou p. Jaroslavem Hrabětou 

- kynologické             - přednesenou PhDr. Ivou Gregorovou, PhD.  

- kulturně propagační - přednesenou pí. Petrou Pechholdovou 

- střelecké                   - přednesenou p. Jiřím Lupačem 

-     myslivecké               - přednesenou Mgr. Zdeňkem Chlupem 

5) zprávy hostů  

    - Ing. Ivana Klika – ředitele KŘ LČR, s. p. 

    - MVDr. Richarda Bílého – KVS pro Plzeňský kraj 

III. Oblastní myslivecký sněm volí: 

1) členy Oblastní myslivecké rady 

- do OMR byli zvoleni / počet hlasů 

   1. Mgr. Zdeněk CHLUP -  845 hlasů 

   2. Ing. Jaroslav ŠTIKA  - 817 hlasů 

   3. JUDr. František MAINZER – 803 hlasy / místopředseda OMR 

   4. Ing. Petr BRANDL – 801 hlas / předseda OMR 

   5. Ing. Hugo ŽIŽKA – 794 hlasy 

   6. Jan BEZDĚK – 784 hlasy 

   7. Ing. Vladimír NECHUTNÝ – 764 hlasy  

   8. Mgr. Petr ŘEHOŘ – 738 hlasů 

   9. Ing. Václav MAŠEK – 713 hlasů 

   10.Jiří LUPAČ – 695 hlasů 

   11.Václav HUDLIČKA – 661 hlas 

---------------------------------------------------- 

2) členy Oblastní dozorčí rady 

- do ODR byli zvoleni / počet hlasů 

   1. Vlastimil JURČÍK – 845 hlasů / místopředseda ODR 

   2. Ing. Pavel NETRVAL – 845 hlasů / předseda ODR 

   3. Pavel REITL – 845 hlasů 

   4. Milan VĚTROVEC – 826 hlasů 

   5. Jan HRAD – 639 hlasů 

VI. Oblastní myslivecký sněm zavazuje: 



Delegáta OMS účastnícího se jednání Sboru zástupců v  Kostelci nad Černými Lesy dne   

11. 7. 2020 a na jednání Sjezdu ČMMJ, který se uskuteční na podzim 2020, ke hlasování v souladu 

s usnesením tohoto Oblastního mysliveckého sněmu. 

 

Za návrhovou komisi: JUDr. František MAINZER 

 

2. Tvorba odborných komisí OMR 
   OMR na svém zasedání v září 2020 bude schvalovat složení odborných komisí. Pokud má někdo 

z členů Vašeho spolku (honitby) zájem v některé z komisí pracovat, zašlete návrh včetně kontaktů na 

navrhovaného na OMS Plzeň do 7. 9. 2020. 

 

3. Pojištění společného lovu-varianta KLASIK 
(členové musí být registrováni pouze u OMS Plzeň) 
Na základě usnesení Oblastního mysliveckého sněmu, konaného 27. 6. 2020 v Plzni, bude uzavřena 

hromadná pojistná smlouva mezi OMS Plzeň a pojišťovnou Halali na pojištění společného lovu Klasik, 

jako členská výhoda pro myslivecké spolky, které sdružují 80 a více % členů ČMMJ registrovaných u 

OMS Plzeň. Smlouva bude platná od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Předmětem smlouvy bude pojištění 

odpovědnosti Vašeho mysliveckého spolku při konání společných lovů. OMS Vám pojistí 3 společné 

lovy v hodnotě 1000,- Kč/společný lov.  

V případě zájmu Vašeho spolku o tuto členskou výhodu, prosíme Vás do 7. 9. 2020 o zaslání: 

- jmenného seznamu všech členů Vašeho mysliveckého spolku s datem narození, ve kterém budou   

  vyznačeni členové (viz. příloha Zpravodaje) 

  ČMMJ registrovaní u OMS Plzeň (pro snazší kontrolu 80% členství). Seznam musí být opatřen razítkem  

  mysliveckého spolku a podpisem statutárního zástupce, který svým podpisem potvrdí jeho pravdivost. 

- termínů konání Vámi pořádaných společných lovů (Pokud pořádáte více než 3 společné lovy, označte  

  termíny, které preferujete. Je možné, že některý spolek nevyužije kapacitu 3 společných lovů a pak   

  budeme schopni dopojistit ještě další z termínů jiného spolku)  

Z vlastních prostředků máte možnost připojistit lovecké psy účastnící se společného lovu.  

 

4. Další výhody pro myslivecké spolky při 80 % členů v ČMMJ  
(členové nemusí být registrováni pouze u OMS Plzeň) 

Pojištěnými jsou osoby starší 15 let, které nejsou členy ČMMJ: 
a) Při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy 

o myslivosti, pokud byly na akci jmenovitě pozvány nebo k práci smluvně sjednány, to vše za podmínky, 

že držitel či nájemce honitby je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele či nájemci honitby je minimálně 

80 % členů ČMMJ, 

b) Při účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání 

ČMMJ, uvedené v jejích stanovách (zejména zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře, 

zkoušky loveckých psů z výkonu, chovatelské přehlídky trofejí, střelecké neprofesionální akce pořádané 

v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění, tj. dle provozního 

řádu na povolených střelnicích, pokud byly na akci pozvány nebo jejichž účast vyplývá ze zvláštních 

předpisů, popřípadě jiné osoby, jde-li o akce pořádanou s přístupem veřejnosti. 

c) Limity pojištění úrazu při provádění myslivosti: 

- za dobu nezbytného léčení                30 tis. Kč 

- trvalé následky úrazu                        70 tis. Kč 

- smrt následkem úrazu                       50 tis. Kč 

 

 

Pro ty uživatele, kteří v současné době nesplňují podmínku 80 % členů v ČMMJ, připomínáme, že 

mohou využít pojišťovny HALALI a to: 

1) Pojištění společného lovu 

    Předmětem pojištění je ochrana pořadatele společného lovu proti újmám vzniklým při pořádání     

    společného lovu (např. pro případ pojištění odpovědnosti při nezjištěném viníku střelného zranění) 

    Pojištění je nabízeno ve dvou variantách:  

      - KLASIK, pojistné 1 000 Kč/den, k tomuto je možno připojistit honce za 50,- Kč/osoba/den a  

         lovecké psy za 120,- Kč / pes/den                                                                                                                       



      - OPTIMUM, pojistné 2 500 Kč/den, k tomuto je možno připojistit honce za 70,- Kč/osoba/den a    

         lovecké psy za 190,- Kč/pes/den        

2) Pojištění uživatele honitby 

    Předmětem tohoto pojištění je Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti,  

    které nepokrývá individuální pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti dle zákona o myslivosti  

    č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ale odpovídá za ně uživatel honitby – držitel nebo  

    nájemce honitby (fyzická či právnická osoba) - např. újmy vzniklé střelbou z brokovnice, kdy šetřením  

    policie není zjištěn střelec, a za újmu následně odpovídá uživatel honitby, či při společném lovu  

    (naháňce) dojde k újmě na zdraví pozvaného honce (např. napadením černou zvěří) a honec uplatňuje     

    nárok újmy na zdraví na uživateli honitby apod. Pojišťovna kryje újmu, která vznikla třetím osobám  

    újmou na zdraví či usmrcením s limitem pojistného plnění 20 000 000 Kč, za poranění nebo usmrcení  

    zvířete (s výjimkou zvěře), škodu na hmotné věci, nebo za finanční škodu jiné osoby s limitem  

    pojistného plnění ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. 

    Pojistné je 9 500,-Kč/rok 

Příklad: 

Na honu na kachny byl zraněný lovec a měl vystřelené oko brokem bez určení viníka. Pokud 

pořadatel společného lovu není pojištěn na odpovědnost, bude lovec odškodněn pouze 

z úrazového pojištění, viz. limity pojištění úrazu při provádění myslivosti.  

Částky za odškodnění však mohou jít do milionů a toto kryje pouze pojištění společného lovu a 

Pojištění uživatele honitby. Z 80 % členů ČMMJ toto kryto není. 

 

Osoby mladší 15 let (děti) lze pojistit na úraz za 20,-Kč / rok pouze v kroužcích organizovaných ČMMJ 

apod.  

 

5. Povinnost spolků dle NOZ - připomínka 
Spolky (i pobočné spolky) mají od 1. 1. 2016nové povinnosti sdělovat ekonomické informace o své 

činnosti. Jedná se o povinnost ZVEŘEJŇOVAT VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 

(u podvojného účetnictví) nebo PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH (jednoduché účetnictví). Tato 

povinnost vyplývá z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Důležitá je lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku ve spolkovém rejstříku zveřejnit. Zákon stanoví, že 

účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným nejvyšším orgánem spolku. 

 

 

6. Zlatá srnčí trofej  

V sobotu 20. června 2020 se v Trnové u Plzně, konalo oblastní kolo 50. ročníku soutěže dětí „Zlatá srnčí 

trofej“. Soutěž se konala pro děti z okresů OMS Plzeň a OMS Rokycany. Soutěže se zúčastnilo 34 dětí 

v kat. A. (3. - 5. třída) a 15 dětí v kat. B (6. - 9. třída). Výsledky soutěže uvedeny níže. 

 Jméno OMS 

Kat. A-1. místo Aneta Bezděková Plzeň 

Kat. A-2. místo Alžběta Kubizňáková Plzeň 

Kat. A-3. místo Kristýna Bezděková Plzeň 

Kat. B-1. místo Adéla Kučerová Plzeň 

Kat. B-2. místo Lukáš Janka Plzeň 

Kat. B-3. místo Barbora Bláhová Plzeň 

 

 

7. Hospodaření OMS Plzeň za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 

A. NÁKLADY PLÁN 2019 
SKUTEČNOST 

2019 
PLÁN 2020 

I. spotřebované nákupy celkem    430 457 460 

II. služby celkem                  1.100 870 850 

III. osobní náklady celkem            840 856 890 

IV. daně a poplatky celkem          10 8 10 

V. ostatní náklady celkem             30 28 30 

VI. odpisy,prodaný mater.            60 72 70 

VII. poskytnuté příspěvky             30 44 40 



Náklady celkem           2.500 2.335 2.350 

 

B. VÝNOSY PLÁN 2019 
SKUTEČNOST 

2019 
PLÁN 2020 

I. tržby za vl.výkony                1.350 1.090 1.200 

IV. ostatní výnosy celkem              150 339 250 

V. tržby z prod.majetku,opr.pol.       50 46 50 

VI. přijaté příspěvky celkem         650 735 700 

Výnosy celkem                         2.200 2.210 2.200 

 

C. Výsledek před zdaněním              -300 -125 -150 

Komentář k hospodářskému výsledku 2019: 

- hospodářská činnost (pronájem budovy, prodej materiálu a zboží aj.) podléhající dani z příjmů vynesla  

  zisk 225000,- Kč – po odečtu daň 0,- Kč 

- plánovaná ztráta za rok 2019 zohledňovala náklady ve výši 300000,- Kč, které byly plánovány na  

  vynaložení úhrady pojištění odpovědnosti při společném lovu (celkem 3 lovy pro myslivecký spolek,  

  který má 80% členů ČMMJ registrovaných u OMS Plzeň). Čerpáno bylo ale pouze 52000,- Kč, protože  

  tuto možnost využilo pouze 26 MS, které splňují 80% členů ČMMJ organizovaných u OMS Plzeň. Je  

  s podivem, že tuto hranici splňuje tak málo MS – zamyslete se nad tím!!!     

- zbytek ztráty vznikl zalesněním pozemku u umělé nory v Přešticích a vybudování oplocenek. Na tuto  

  činnost bylo požádáno o dotaci, která bude proplacena v roce 2020.  

 

8. plán činnosti na 2. pololetí 2020 

Červenec            - dovolená 

17.07.  - Norování-  pořádáno pro OMS Klatovy 

18.07.  - Lesní zkoušky ost.pl. – pořádáno pro OMS Klatovy 

18.07.  - Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře – pořádáno pro OMS Klatovy 

Srpen 

15.08.  - Zkoušky z vodní práce – pořádáno pro OMS Klatovy 

22.08.  - Barvářské zkoušky – pořádáno pro OMS Klatovy 

29.08.   - Zkoušky z vodní práce loveckých psů – Chlumčany 

29.08.            - jarní svod loveckých psů – Chlumčany 

Září  07.09. - OMR 

05.09. - 06.09. - Memoriál Josefa Kobzy - VZ Ohařů - CACT – Chlumčany 

05.09.  - Předběžné zkoušky barvářů 

12.09.             - Lesní zkoušky ohařů – Kamenice 

12.09.  - Podzimní zkoušky – pořádáno pro OMS Klatovy 

13.09.  - Barvářské zkoušky - Kamenice 

19.09.   - Podzimní zkoušky loveckých psů  

20.09.   - Norování - Hůrky 

26.09.            - Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře - Kamenice  

27.09.   - Barvářské zkoušky honičů - Kamenice 

Říjen               05.10. - OMR 

03.10. - 04.10. - Pohár Plzeňska - LZ+BZ - CACT   

10.10.              - Podzimní zkoušky loveckých psů - Kotovice 

17.10. - 18.10. - Memoriál Františka Hebedy - LZ+BZH - CACT - Horní Bělá 

17.10.  - Zkoušky vloh – pořádáno pro OMS Klatovy 

24.10. - 25.10. - Honičské zkoušky - Kamenice  

Listopad   02.11. - OMR 

Prosinec  07.12. – OMR 

05.12.   - Zkoušky mysliveckých hospodářů 
 

9. Dotace – zástřelné za divoká prasata 
- zástřelné za divoká prasata je od listopadu loňského roku jedním z finančních příspěvků na vybrané 

myslivecké činnosti, které jsou vypláceny uživatelům honiteb podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého je řešen v § 41b tohoto nařízení. Plné 



znění aktualizovaného nařízení je dostupné na webových stránkám Ministerstva zemědělství, stejně tak 

jako přehledná metodika a příslušný formulář žádosti (včetně vyplněného vzoru s vysvětlivkami): 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-

vybrane-myslivecke/ 

Zástřelné 2 000 Kč bude vypláceno za každé ulovené divoké prase, kterým byl v příslušné honitbě v 

hospodářském roce překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za tři bezprostředně 

předcházející hospodářské roky. Pro nově uznané honitby se použije hodnota tři kusy na každých 100 ha 

výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů. 

Příklad: 

Uživatel honitby ulovil v hospodářském roce 2019/2020, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, celkem 70 

prasat. 

V předchozích hospodářských letech (tj. 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019) ulovil každoročně 50 

prasat. 

O 20 prasat tedy přesáhl tříletý průměr a může požádat o příspěvek 40 000 Kč (20 x 2 000 Kč). 

  

Pozn. Započítat lze pouze ta prasata, která byla vyšetřena na přítomnost svalovců a dodána k tomuto 

vyšetření s pírkem (buď se vzorkem k vyšetření či spolu s celým kusem do výkupu).   

  

Žádosti o příspěvky zúřadovávají krajské úřady, na krajský úřad je tedy třeba příslušnou žádost doručit 

(osobně na podatelně KÚ, poštou, příp. v elektronické podobě podepsané zaručeným elektr. podpisem). 

Nejzazším termínem pro podání žádosti je 31. 8. daného roku, tzn. letos je třeba žádost podat nejpozději 

do 31. 8. 2020. 

  

Podává se vždy pouze 1 žádost za honitbu v daném dotačním období, proto pokud uživatel honitby 

hodlá žádat i o jiné příspěvky (políčka pro zvěř, vypouštění zajíců, zástřelné za kormorána apod.), je 

třeba, aby uvedl všechny tyto příspěvky v rámci jedné jediné žádosti. 

  

Žádosti mohou uživatelé honiteb zasílat na adresu krajského úřadu uvedenou níže. Stejně tak jsem jim 

k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů. 

  

Pro info posílám v příloze vzor vyplněné žádosti s vysvětlivkami – příloha Zpravodaje 

 

Ing. Jiří Peterka – Krajský úřad Plzeňského kraje - oddělení lesnictví a myslivosti 

Tel.: 377 195 092, e-mail: jiri.peterka@plzensky-kraj.cz 

 

10. Informace KVS Plzeňského kraje 

Rok a tři čtvrtě od vypuknutí afrického moru prasat (AMP) je ČR od 12. 3. opět oficiálně zemí bez 

výskytu této nákazy. ČR je v současnosti jedinou zemí, která dokázala AMP na svém území zcela 

vymýtit. 

Bohužel současná situace s ohledem na výskyt a šíření AMP v mezinárodním kontextu není tak příznivá 

jako v ČR. V některých státech EU se nedaří tuto infekci potlačit a naopak dochází k jejímu šíření jak u 

prasat divokých, tak i v chovech prasat domácích, v poslední době jsme svědky i jejího zavlečení a šíření 

v některých asijských zemích. 

Pro celé území ČR nadále platí upravená celostátně vydaná MVO (AMP). 

I nadále je nařízen intenzivní lov prasat divokých všech věkových kategorií, a to i za použi tí 

jinak zakázaných technických prostředků, platí celoplošný monitoring uhynulých divočáků, 

kdy nálezné za každé uhynulé nebo sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání vzorku na 

vyšetření na AMP. 

Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává také přikrmování divokých prasat. 

Zakázán i nadále zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené 

zvěře určené k preparátorské úpravě ze zemí s výskytem AMP.   
 

 Dále KVS připomíná uživatelům honiteb i ostatní povinnosti: 

-  Vést evidenci o lovu a nakládání se zvěřinou a jejím uvádění do oběhu-prodeji. 

-  Zajistit vyšetření vzorků svaloviny na trichinelózu + pírko z ulovených divočáků (mimo ks  

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=jiri.peterka%40plzensky-kraj.cz&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))


   odevzdaných do výkupu) a vzorek 10 g svaloviny z ostatních druhů zvěře vnímavých na trichinelózu. 

-  Zajistit odevzdání krevních vzorků z 5 % ulovených divočáků na klasický mor prasat, označené   

   zkumavky odevzdat na pracoviště KVS. 

- Sledovat nákazovou situaci a zdravotní stav zvěře v honitbách a v případě podezření na nákazu to ihned 

ohlásit KVS – krizový tel. 720 995 205.    

Nalezené uhynulé divočáky do 30 kg je možné v pracovní době odevzdat řádně zabalené 

v nepropustném pytli přímo na pracovištích KVS. Nutné údaje: jméno, honitba, obec a katastrální 

území nálezu. 

Vetší uhynulé kusy nahlásit a zajistit svoz do kafilérie ASAVET Biřkov, nonstop tel: 376 353 100 / 

724 030 858. Svoz současně ohlásit KVS, která zajistí odběr vz. a nálezci vyplacení nálezného 

2 000,-Kč 

 Aktuální informace k AMP vždy najdete např. na www.africkymorprasat.cz nebo www.svscr.cz    

Upozorňujeme na vazbu mezi hlášenkou o odlovu včetně úhynu zvěře, kdy je třeba mít pro 

případnou kontrolu státních orgánů doklad o dodání těla uhynulého divočáka do kafilérie. 

KVSP děkuje všem uživatelům honiteb za efektivní spolupráci, bez které se neobejdeme. 

Požadovaný počet ulovených lišek k vyšetření na vzteklinu byl již pro letošek naplněn, zástřelné bylo 

všem vyplaceno.  

Všechny lišky byly na vzteklinu negativní, psi musí být platně očkováni a nově i čipováni. Povinnost 

oznámení chovu 3 a více dospělých fen platí i pro chovné stanice lov.psů, informace i formulář jsou na 

webu. 

Uvádění zvěřiny do oběhu: platí nový limit tzv. „malého množství“, byl navýšen na 4 tis. ks spárkaté z 

honitby. Podmínkou uvádění ulovené zvěřiny do oběhu je řádné označení plombou a prohlídka uloveného 

kusu a orgánů proškolenou osobou. U divočáků je samozřejmostí u všech ks vyšetření na svalovce, se 

vzorkem se zasílá vždy pírko + aktuální objednávka.  

Uživatel honitby i  proškolená osoba musí vést a archivovat písemnou evidenci, provádíme její kontroly. 

Chladírny MS, ze kterých je ulovená vychlazená zvěřina prodávána konečným spotřebitelům nebo 

dodávána do výkupů by měly být registrovány.  

Žádost je na webu, kolek 100,- Kč.   

Podrobné  informace:   

www.svscr.cz/zivocisne-produkty/pro-lovce-prodej-maleho-mnozstvi-zveriny/ 

 

Nákazová situace: 

AMP se v okolních státech nadále šíří, situace se nezlepšuje a riziko zavlečení AMP do ČR přetrvává. 

Platí celostátní mimořádná veterinární opatření - některá omezení a současně lze využít i jinak zakázané 

způsoby intenzivního lovu divočáků. Soustavná redukce vysoké denzity divočáků intenzivním lovem a 

vyšetřování nalezených uhynulých divočáků je základní prevencí. 

KVS vyplácí nálezné 2 000 Kč za každého nalezeného divočáka, ze kterého jsou odebrány vzorky a 

provedeno lab. vyšetření. 

Soupravy na odběr vzorků z uhynulých divočáků (krev nebo vzorek sleziny či plic) jsou dostupné na 

inspektorátech KVS, ORP a LS LČR. 

Za 1.pololetí bylo vyšetřeno 75 kadáverů uhynulých divočáků, všechny vz. s negativním výsledkem. 

Nadále platí povinnost UH odevzdat vzorky krve z  5% ulovených divočáků 

Nahlásit KVS všechny hromadné úhyny zvěře (5 a víc kusů na jednom místě) nebo podezření na 

nákazu. Krizový tel: 720 995 205. 

Hlásit policii všechna důvodná podezření na pytláctví nebo týrání zvířat, KVS s PČR úzce spolupracuje. 

Všechny aktuální informace, návody, doporučení, legislativu a žádanky/objednávky najdete na 

www.svscr.cz    

 

S pozdravem, MVDr. Richard Bílý,  
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, 

 KVS pro Plzeňský kraj 

 

11. Nabídka prodeje         

- zkušební řády    - 130,- Kč 

- záznamník proškolené osoby       - 100,- Kč 

- evidenční kniha plomb              - 130,- Kč        

- povolenky k lovu                -     2,- Kč  

http://www.africkymorprasat.cz/
http://www.svscr.cz/
http://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/pro-lovce-prodej-maleho-mnozstvi-zveriny/
http://www.svscr.cz/


- sůl pro zvěř  - bílá  10 kg   -  100,- Kč      

- reflexní obojky 40 – 60 cm  -   40,- Kč 

- pasovací listy na myslivce, lovce   -   30,- Kč  

- pouzdro na doklady    -   60,- Kč   

 

12. Inzerce, pozvání 
• Prodám opakovací kulovnici Zbrojovka Brno model 98, ráže 7 mm Remington magnum s 

napínáčkem a puškohledem Meopta 6x 42 (klapková montáž). Vše v bezvadném stavu, málo používané. 

Prodej ze zdravotních důvodů.  Cena dohodou. Informace na tel.: 608 426 624. 

 

• Pozvánka na myslivecký kroužek - MS Obora Chlumčany pořádal v létě dětský myslivecký tábor 

a protože táborem naše aktivity spolku s dětmi nekončí, chtěli bychom všem dětem, které budou mít 

zájem, nabídnout možnost přihlásit se do mysliveckého kroužku organizovaného naším mysliveckým 

spolkem. Kroužek bude probíhat zhruba jednou měsíčně. Veškeré informace včetně přihlášky se zájemci 

dozví na webových stránkách kroužku https://taboroborachlumcany.wordpress.com/.  

Na vaši účast se těší chlumčanští myslivci. Za MS Obora Chlumčany Petr Bláha, Petr Brandl a Petr 

Čabrada. 

 

13. Informace pro členy 
Vážení členové, myslivci, pokud chcete dostávat zpravodaj do emailových schránek a být včas 

informováni o činnosti OMS a ČMMJ, je nutné si emailovou adresu zaregistrovat v evidenci na ČMMJ. 

Žádáme Vás, abyste toto vyřídili i svým známým a kolegům. Jen tímto způsobem se aktuální informace 

dostanou k široké myslivecké veřejnosti a až k Vám řadovým myslivcům. Snažili jsme se pro Vás 

připravit zpravodaj v novém kabátě a čtivější. Děkujeme.   

 [informovaný myslivec = spokojený myslivec] 

 

     

 

V Plzni  22. srpna 2020 

                                                    

Myslivosti  zdar ! 

Oblastní myslivecká rada 

 

      ing. Petr Brandl             Marcela Košařová 

                               předseda OMS               jednatelka OMS 

 

                                                                    

                                                                                                                             
 

 


