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    Slovo předsedy 

Vážení myslivci, blíží se 

konec roku a lovecká 

sezóna je v plném proudu. 

Tedy měla by být. Všichni 

jsme se celý rok těšili na 

ten čas, kdy se potkáváme 

s kolegy myslivci, 

s přáteli, kdy můžeme 

v klidu po honech a 

naháňkách posedět, popovídat a vyměnit si 

zkušenosti, a hlavně zážitky za uplynulý rok. 

Mysleli jsme, že po jarní kovidové přeháňce, 

alespoň částečně doženeme to, co jsme museli 

odsunout na neurčito, společenské akce, tradice a 

jiné bohulibé aktivity. 

Ovšem situace se nevyvinula, tak jak bychom si 

všichni přáli, ale právě naopak. Příroda ukázala, 

že ač o ní víme mnoho, nevydala zdaleka ještě 

všechna svá tajemství. To že má navrch, nám 

dokazuje na každém kroku. Celospolečensky, 

nebo spíše celosvětově se šíří COVID, z hlediska 

mysliveckého pozorujeme zvětšující se oblast 

AMP a i když se snažíme dělat maximum, šíření 

nákazy jak jedné tak druhé postupuje dále. Jsou 

prostě kolem nás věci, které, i když se snažíme, 

nejsme schopni zcela vyřešit. Jediné, co můžeme 

je dodržovat pravidla a postupy, které známe a 

nejít tomu zbytečně naproti. Jak všichni kolem 

sebe vidíme, zhouba koronaviru si vybrala daň i 

mezi námi myslivci. Odešli lidé, kteří tu mohli 

ještě být a s kterými jsme mohli, třeba za 

normálního stavu posedět, popovídat a těšit se 

z jejich přítomnosti. Ale život jde dál a musíme 

běh věcí brát, tak jak přicházejí.  

Pojďme se zabývat budoucností, doufám, že 

veselejší. Nastává čas adventní, čas vánoční. 

Máme možnost pořádat hony a naháňky a 

vykonávat myslivecké hospodaření v našich 

honitbách. Ne každá spolková činnost má 

takovéto možnosti. Pojďme dělat to, co umíme, 

hospodařit po myslivecku tak, jak se to má. 

Eliminovat škody, které se mohou vyskytnout a 

chránit v době nouze to co se od nás očekává, 

zvěř a přírodu.  

Vážení kolegové myslivci, vážení přátelé 

myslivosti, vážení občané přeji Vám poklidné 

prožití vánočních svátků. Vám, co se zúčastníte 

naháněk a honů lovecké úspěchy a nám všem, 

aby ten pomyslný krok po Vánocích do Nového 

roku a nového roku byl dobrý a mohli jsme se tu 

scházet i při budoucích příležitostech.  

 

Věřme v lepší budoucnost  

„Myslivosti zdar“ 

 

    Petr Brandl 

         předseda 
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Opustili nás – oznámení 

V minulých měsících nás opustili dlouholetí členové a funkcionáři ČMS a   

 ČMMJ pánové Ing. Václav Liška – dlouholetý předseda dozorčí rady  

        OMS Plzeň-sever a pan Josef Fiala dlouholetý člen kynologické komise  

                OMS Plzeň-sever a rozhodčí z výkonu loveckých psů. 

                                                                      Čest jejich památce.  

 

 

 

 

1. Poděkování OMS 
MS Kotovice za uspořádání zkoušek vloh a podzimních zkoušek 

MS Lelov za uspořádání podzimních zkoušek 
MS Chlumčany za uspořádání jarního svodu loveckých psů, zkoušek z 

vodní práce a Memoriálu Josefa Kobzy 

MS Žerovice za uspořádání Memoriálu Josefa Kobzy  

MS Dnešice za uspořádání zkoušek z vodní práce a Memoriálu Josefa 

Kobzy 

Honitbě Kamenice za uspořádání lesních 

zkoušek ohařů, barvářských zkoušek a zkoušek k 

vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře 

MS Žihle za uspořádání Poháru Plzeňska 

MS Trnová za uspořádání soutěže Zlatá srnčí trofej  

MS Chválenice za uspořádání střeleb adeptů  

Těšíme se na další spolupráci v roce 2021 

 

 

 

2. Oblastní myslivecký ples 
Vážení myslivci a čtenáři OMS Plzeň měl v plánu uspořádat 30. ledna 

2021 v Kulturním domě Šeříková v Plzni Oblastní myslivecký ples. 

Vzhledem k přetrvávající nelepšící se epidemiologické situaci jsme 

byli nuceni plánovaný ples v lednu 2021 zrušit a 

přesunout ho na rok 2022. Doufáme, že tento náš 

krok pochopíte a budete se těšit na ples 

nadcházející. Již nyní Vám můžeme slíbit, že 

budou připraveny zvěřinové speciality, které 

nabídne Restaurace Pivovarský šenk v KD 

Šeříkova. Dále bude připraveno losování o zvěřinové 

ceny. K tanci a poslechu bude hrát Vrchovanka. O dalších       

                               podrobnostech se včas dozvíte.  

 

 

             Děkujeme za pochopení. 
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3. Vyznamenání  
Myslivecké vyznamenání  - projev vážnosti, úcty a odměny těm, kteří svůj 

život zasvětili přírodě a myslivosti. Myslivecké kolektivy mohou vyznamenat 

své členy mysliveckým vyznamenáním: 

- III. stupeň (450 Kč) – navrhuje a předává MS, hradí MS,  

- II. stupeň (450 Kč)  – navrhuje MS, OMS. Při předání na akci MS – hradí 

MS. Při předání na akci OMS – hradí OMS.  

- I. stupeň - navrhuje MS, OMS, předává ČMMJ Praha – hradí OMS. 

Minimální odstup mezi udělením vyznamenání vyššího stupně je 5 let. 

- Čestné uznání (350 Kč) – navrhuje a hradí MS 

- Věrnostní medaile (350 Kč) – navrhuje a hradí MS. Navrhovaní musí být členem ČMMJ min. 30 let.  

Návrhy zasílejte do 15. ledna 2021 

 

 

4. Aktualizace kontaktů 
Žádáme Vás o zaslání aktuálních názvů a kontaktů na Váš spolek 

(honitbu) včetně e-mailového kontaktu (E-mail by měl být aktivně užíván 

a může být i na člena spolku, který není členem výboru a předá informace dál 

do spolku). Dále Vás žádáme o zaslání aktuálního seznamu členů ČMMJ organizovaných ve Vašem 

spolku (honitbě). Je to nutné pro přípravu prezenčních listin na zasedání oblastního sněmu, kde bude 

patrné kolik členů zastupuje Váš zástupce na sněmu. Je rovněž nezbytně nutné, aby zástupce na sněmu 

byl vybaven zmocněním (usnesením z členské schůze), že zastupuje daný počet členů ČMMJ ve spolku 

(honitbě) a tím se prokáže při prezenci na sněmu. (Členů ČMMJ organizovaných u OMS Plzeň.) 

 

5. Informace ke KLS  
Pro rok 2021 budou nasmlouvána šestitýdenní 

kuřata dle Vašich objednávek. V případě zájmu 

ze strany MS, je potřebné zaslat připojenou 

objednávku do 10. ledna 2021 tak, aby mohlo 

být včas jednáno s dodavatelem a učiněna 

objednávka na potřebný počet kuřat.  

Sdružení, která odebrala bažanty v letošním roce 

(splňující podmínku: v MS je sdruženo min. 80% 

členů ČMMJ - organizovaných u OMS Plzeň!!), 

mohou požádat o vyplacení dotace do konce roku 2020 na OMS Plzeň. 
 

6.Hlášení akcí 

Pokud máte zájem o uveřejnění střeleckých akcí v časopisu Myslivost, zašlete 

jejich termíny na sekretariát OMS Plzeň nebo do redakce časopisu Myslivost. 

Dále Vás informujeme, že v našem zpravodaji můžete podávat inzeráty týkající se 

myslivosti.  
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7. Členské příspěvky - prodlužování členství  

Členství v ČMMJ pro příští rok nebo roky další je nutné uhradit do 31. prosince 2020, po tomto  

datu je myslivec pojištěn až v den úhrady příspěvku a platí nové zápisné v hodnotě 100,-Kč. 

Dělení členského příspěvku v Kč : 

1000.- ČMMJ Praha : 205,- + 5,- fond   OMS Plzeň:  540,-  pojištění Halali : 250,- 

650.-                           140,- + 5,- fond                         255,-                              250,- 

750.-                           205,- + 5,- fond                         540,-  pojištěn zaměstnavatelem  

 

Výše ročního členského příspěvku  pro rok 2020:   

Kategorie  ČP  

Minimum* 

ČP  

Standard** 

ČP  

Exclusive*** 

- pro členy do věku 65 let   1000 1200 1700 

- pro členy starší 65 let  

   (kteří v příslušném roce dovrší 65 let) 
650 850 1350 

-invalidní důchodce III. stupně – doloží potvrzení o přiznání   

  důchodu 

- studenti den. studia do 26 let  + žáci do 18 let - doloží    

   potvrzení o studiu 

650 850 1350 

- pro lesníky a myslivce z povolání, kteří prokáží, že   

  povinné pojištění jim hradí zaměstnavatel na zákl.  

  hromadné pojistné smlouvy s jinou pojišťovnou                                            

 

750 --- --- 

*    ČP Minimum - stávající pojištění v rámci členského příspěvku 

**  ČP Standard   - stávající pojištění v rámci členského příspěvku rozšířené o Pojištění úrazu v běžném  

                                životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při provádění myslivosti 

***ČP Exclusive  - rozsah pojištění Standard rozšířené o Pojištění odpovědnosti v běžném občanském  

                                životě a Pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě 

  

Způsob úhrady : 

- hromadně prostřednictvím MS  

- převodním příkazem na č. ú. 722175339/0800 - variabilní symbol dle dohody s OMS Plzeň   

   doručit seznam prodlužujících včetně průkazů 

 - v hotovosti prostřednictvím člena MS apod. se seznamem prodlužujících – důležité je prověřit 

              správnost adresy a rodného čísla  

- jednotlivě - v hotovosti na OMS 

                    - převodem na účet č. 722175339/0800, var. sym. rodné číslo člena, poté je možno si průkaz   

                      vytisknout v SWDiana (přístupové údaje na členském průkazu) nebo bude zaslán e-mailem   

                      (popřípadě poštou) 

 
 

Úřední hodiny OMS Plzeň prosinec 2020:  

 

- pondělí, středa 09.00 - 17.00 hod.  

 

- ve dnech:   21. 12. 2020 – 09.00 - 17.00 hod.                 28. 12. 2020 – 09.00 - 15.00 hod.     

 22. 12. 2020 – 09.00 - 14.00 hod.                 29. 12. 2020 – 09.00 - 12.00 hod. 

            23. 12. 2020 – 09.00 - 17.00 hod.                 30. 12. 2020 – 09.00 - 15.00 hod. 
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Pro usnadnění úhrady, zejména ve vztahu ke starším myslivcům a těm, kteří nejezdí často do Plzně pro 

velkou vzdálenost apod., zůstává možnost hromadného vybírání členského příspěvku včetně aktualizace 

adres a rodných čísel, některým členem ve sdružení, který příspěvky a aktualizované údaje předá na OMS 

Plzeň. Po úhradě členských příspěvků obdrží pro všechny členy nově vytištěné průkazy. Vše probíhá 

obratem, termín předání možno upřesnit telefonem. 

 

V současném stavu koronavirové nákazy preferujeme úhradu členských příspěvků převodem na 

účet. 
 

 

 

 

 

 

8. Další pojištění, které vzniká úhradou členského příspěvku v ČMMJ 

-  od 1. 7. 2010 z titulu členství v ČMMJ platí pojištění na lovy v zahraničí. OMS vystaví „pojistku“     

    pro prokázání pojištění. Pojistky jsou vystavovány v jazyce slovenském, polském, maďarském,  

    italském, francouzském, anglickém, německém. 

- pojištění mysliveckého hospodáře - Skupinová  

pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za 

škody SPSO 2010 Z této pojistné smlouvy má pojištěný  

právo, aby za něho pojišťovna nahradila   

škodu, která byla jím způsobena třetím osobám 

ublížením na zdraví či usmrcením nebo poškozením,  

zničením věci, pokud za ně pojištěný dle platných 

zákonů a předpisů odpovídá: 

o c) výkonem funkce mysliveckého hospodáře, 

o d) řízením a prováděním lovů a honů, 

- skupinová pojistná smlouva č. 1000007319 Halali a.s.  

- úrazové pojištění osob starších 15 let, které nejsou         

členy ČMMJ (např. honci, brigádníci atd.) – pokud byly  jmenovitě pozvány nebo smluvně  

sjednány, to vše za podmínky, že uživatel honitby (myslivecký spolek)má v kolektivu min.80 % 

členů ČMMJ (od 1. 1. 2018 musí být v honitbě evidováno, pro uplatnění pojištění, minimálně 5 

členů).  

 

 

- Nabídka pojištění společného lovu – pro loveckou sezonu 2020-2021 

Výhoda pro myslivecké spolky, které mají prokazatelně 80 % členů ČMMJ  

– organizovaných u OMS Plzeň!!! 

Stejně jako v loňském roce ve spolupráci s pojišťovnou Halali a vzhledem k finančním možnostem OMS 

Plzeň jsme  pojistili každému uživateli 

(myslivecký spolek) max. 3 společné lovy a 

to v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.  

Odpadne tím náročná administrativa 

spojená se sepisováním smlouvy na každý 

lov zvlášť. S OMS nebude uživatel 
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(myslivecký spolek) sepisovat žádnou smlouvu (bude uveden v příloze smlouvy mezi Halali a OMS jako 

pojištěný). Myslivecký spolek OMS-u jen dodá jmenný seznam všech svých členů s datem narození a své 

IČO. Tento seznam předseda opatří razítkem a svým podpisem stvrdí pravdivost údajů (pokud neuvede na 

seznamu všechny členy daného subjektu /zejména ty, kteří nejsou členy ČMMJ/, jedná se o pojistný 

podvod). Upozorňujeme, že pokud je člen ČMMJ evidován u jiného OMS-u např. v Klatovech 

nemůžeme jej do 80% počítat. Je potřeba, aby se takový člen zaevidoval a platil členské příspěvky u 

OMS Plzeň (může za něj zaplatit kdokoliv, případně pošle peníze na účet a obdrží od nás členský průkaz 

e-mailem nebo poštou, nemusí kvůli tomu jezdit do Plzně). Následně nám sdělíte termíny společných 

lovů v příslušné lovecké sezoně     

Oblastní myslivecká rada tuto nabídku a následně pojištění pro Vás, uživatele honiteb, jednoznačně 

vnímá jako velmi významnou členskou výhodu ČMMJ i když to bude pro OMS jisté finanční zatížení 

(odvislé na konečném počtu pojištěných uživatelů honiteb), které bude muset krýt z finanční rezervy.   

 

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

připomínáme, že mohou využít nové produkty pojišťovny HALALI a to: 

- Pojištění společného lovu – varianta KLASIK, pojistné 1.000,- Kč/den a varianta OPTIMUM 

2.500,- Kč/den, k tomuto je možno připojistit honce / 50,- nebo 70,- Kč/osoba/den a lovecké psy 120,- 

nebo 190,- Kč/pes/den  

- Pojištění uživatele honitby – pojistné činí 9 500,- Kč/rok  

 

Oba tyto produkty kryjí pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti, které 

nepokrývá individuální pojištění odpovědnosti při provádění výkonu práva myslivosti, ale odpovídá za ně 

uživatel honitby – šetřením policie není zjištěn střelec. 

Uvedená pojištění je možno sjednat na sekretariátu OMS Plzeň. 

 

 

9. Školení osob pro laické vyšetřování těl volně žijící zvěře  

Každým rokem provádíme školení osob pro laické vyšetřování těl ulovené 

zvěře. Uchazeči mají možnost podat na OMS přihlášku a 

pokud se sejde dostatečný počet (min.40 uchazečů). 

Předběžný termín školení je květen 2021. Další školení 

proškolených osob (prodlužování platnosti) proběhnou též 

v květnu 2021. 

Pozvánku a přihlášku naleznete na stránkách  

www.myslivost.cz/omsplzen. 
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10. Zkoušky pro myslivecké hospodáře 
Zájemci o složení zkoušek pro myslivecké hospodáře v roce 2021 zasílejte přihlášky 

na výše uvedenou adresu OMS Plzeň  do 30. ledna 2021. ČMMJ Praha vyhlásí 

termíny a místa konání zkoušek. Pořádající 

OMS Vás následně vyrozumí. Zkouška 

se skládá z teoretické přípravy a 6- ti 

měsíční odborné praxe.  
 

 

 

11. Myslivecký kurz 
    OMS bude pořádat Myslivecký kurz pro uchazeče o lovecký lístek. 

Zahájení kurzu dle vývoje epidemiologické situace. Cena kurzu 6500,- Kč,  

termín pro podání přihlášek je do 30. ledna 2021.   Příprava na zkoušky 

zahrnuje: 

1. teorie v délce cca 80 hodin                                

2. cvičná střelba z lovecké zbraně  5. pojistné uchazeče 

3. konzultace před zkouškou   6. zkoušky z myslivosti  

4. předplatné časopisu Myslivost na 1 rok 7. příspěvek na učebnici  

 

Současně se zahájením teoretické přípravy probíhá roční odborná praxe. 

Probíhá v honitbě dle zajištění adepta, bez nároku na členství nebo 

povolenku k lovu v dané honitbě.  

 

12.  Hodnocení trofejí + Výstava trofejí  2021  
- pracovní návrh na uspořádání výstavy v Klášteře Chotěšov 

08. 03. - 12. 03. 2021 - Svoz trofejí z honiteb v působnosti 

pověřeného úřadu Plzeň, Blovice, Nepomuk, Stod, Přeštice – 

místo svozu Plzeň, Ruská 16 

15. 03. 2021 - Hodnocení trofejí z honiteb v působnosti 

pověřeného úřadu Plzeň, Blovice, Nepomuk, Stod, Přeštice 

17. 03. - 19. 03. 2021   - Svoz trofejí z honiteb v působnosti 

pověřeného úřadu Nýřany - místo svozu Plzeň, Ruská 16 

22. 03. 2021 - Hodnocení trofejí z honiteb v působnosti 

pověřeného úřadu Nýřany 

24. 03. - 26. 03. 2021   - Svoz z honiteb v působnosti pověřeného 

úřadu Kralovice - místo svozu Plzeň, Ruská 16 

29. 03. 2020 - Hodnocení trofejí z honiteb v působnosti pověřeného úřadu Kralovice 

 

Žádáme Vás o dodržení termínu svozu příslušného pověřeného úřadu 

06. 04. – 09. 04. 2021- instalace trofejí v Klášteře Chotěšov 

10. 04. 2021 - slavnostní zahájení výstavy trofejí v Klášteře Chotěšov  

10. 04. - 16. 04. 2021 – výstava trofejí v Chotěšově – otevřena vždy od 09.00 do 17.00 hodin 

17. 04. 20201 - myslivecký sněm v KD Stod (po sněmu se předávají trofeje) – pro účastníky sněmu bude 

výstava otevřena od 08.00 do 09.00 hod. 

- předložení trofejí se bude týkat:trofej parůžky srnců, parohy jelenů  evr., siků japonských, daňků 

skvrnitých na nezkrácené lebce, včetně spodní čelisti. Toulce muflonů se spodní čelisti (vzhledem k tomu, 

že jsou stále častěji předkládány trofeje pozdě kladených muflončat, kde mnohdy rozeznat první roční 

přírůsty také u trofejí do 48 měsíců věku). Zbraně černé (nepřipevněné ke štítku), mající hodnotu vyšší 
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něž 100 bodů C. I. C. s odhadem věku na základě opotřebování zubů spodní čelisti a lebky šelem. 

Dermoplastické preparáty bez podložek, u srnců, jelenů, a daňků s bodovací tabulkou. U všech preparátů 

uvést odhad věku. Foto nepředložených trofejí musí umožňovat jejich jednoznačnou identifikaci (nejlépe 

dle požadavků ÚHKT viz ČMMJ: Hodnocení loveckých trofejí str. 35), doplněné bodovací tabulkou 

s odhadem věku. U trofejí aspirujících na medaili uvést úplnou adresu lovce. 

Tiskopisy ke zpracování seznamů trofejí a visačky obdržíte v lednu (jsou též na webu OMS).  

Trofeje předat v pevných papírových krabicích, lebky šelem a zbraně černé v samostatných 

pevných obalech. 

Posuzování předložených trofejí na OMS Plzeň, Ruská 16 Plzeň - bude 

prováděno dle Směrnice ČMMJ pro celou ČR (na webu ČMMJ) dle 

programu hodnotitelské komise. Hodnocení trofeje bude vyznačeno na štítku u 

trofeje a v seznamu pro myslivecké hospodáře. Na štítku bude jméno 

hodnotitele. Ohodnocená trofej bude značena malým vývrtem v oblasti 

atlasu, mimo trofeje medailové.      

Myslivecká komise uvítá zájemce z řad členů ČMMJ, kteří mají zájem o 

hodnocení trofejí a jejich vystavování, zúčastnit se hodnocení trofejí 

s výhledem doplnění řad stávajících hodnotitelů. 

V případě zájmu být u hodnocení trofejí z Vaší honitby, je třeba předem 

zavolat a dohodnout termín. 

 

 

Doprovodný program 

10. 4. 2021 – komentované prohlídky Kláštera Chotěšov po celou dobu výstavy,  

  časy budou upřesněny dle zájmu 

a) tuto výstavu lze rozšířit o tématiku s přírodou a myslivostí související - výtvarné práce dětí, zařízení 

sloužící k lovu  zvěře (sklopce, krmelce, posedy ap.) – možná účast mysl. spolku, jednotlivců apod. 

b) Rembrandt-Petr Šeplavý – obrazy, oblečení, hračky, dřevořezby, atd. 

 

Ohodnocené trofeje převezmou zástupci honiteb po ukončení zasedání Oblastního sněmu 

dne17. 04. 2021 maximálně do 14. 00 hodin. 

 

 

13. Myslivecký sněm    
Oblastní myslivecká rada Plzeň svolává, dle §125 Stanov ČMMJ, 

oblastní myslivecký sněm. Termín konání 17. dubna 2021 od 

09.30 hodin v KD ve Stodu (zasedání proběhne dle platných 

Stanov ČMMJ). 

Sněm je shromážděním členů evidovaných u OMS Plzeň. Člen, 

který není zařazen v MS, musí svoji účast ohlásit na OMS do 10. 

dubna 2021. 

 

 

14. Příspěvek KVS SVS  

pro Plzeňský kraj 

Africký mor prasat se v Německu šíří 
směrem k České republice  

Výskyt afrického moru prasat (AMP) se 

v Německu rozšířil směrem na jih 

z Braniborska do Saska, tedy blíže k české 

hranici. Nákaza byla potvrzena u uloveného 

prasete divokého poblíž hranic s Polskem v 

okrese Görlitz. Vzhledem k dalšímu šíření 

AMP v sousední zemi, upozorňuje SVS na 

tuto skutečnost a apeluje na nutnost 

dodržování 

mimořádných 

veterinárních 

opatření a zásad 

biologické 

bezpečnosti 

v chovech. 
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Německé dozorové orgány aktuálně potvrdily 

první případ AMP v Sasku. Pozitivní výsledek 

virologického vyšetření na AMP byl potvrzen u 

divočáka uloveného poblíž obce Krauschwitz v 

Horní Lužici ležící blízko polské hranice. Lokalita 

je vzdálená cca 50 km jižně od nejbližších 

předchozích pozitivních nálezů v Braniborsku a 

přibližně 65 km severně od české hranice. 

Region hraničí s Polskem, kde se nákaza 

dlouhodobě vyskytuje a odkud také hrozí její 

možné rozšíření na území ČR. Spolu s 

nárůstem případů z Braniborska se celkový 

počet prokázaných případů v Německu zvýšil na 

124.  AMP se v současné době vyskytuje na 

území tří ze čtyř zemí sousedících s ČR. 

„Varovné je na současném vývoji zejména to, že 

se jednalo o uloveného, nikoliv uhynulého 

divočáka, což může naznačovat, že v oblasti je 

AMP přítomen již delší dobu, a že zde bude 

pravděpodobně více případů,“ uvedl ústřední 

ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Dalším 

důvodem k opatrnosti je, že 

tento nový případ byl 

detekován v lokalitě 50 km 

vzdálené od nejbližších 

nálezů v Braniborsku. Buď 

došlo opět k přeshraničnímu 

zavlečení z Polska, anebo je 

oblast výskytu AMP 

v Německu větší, než se 

dosud předpokládalo.“  

 

Česká republika je od 

loňského dubna opět oficiálně 

„zemí bez AMP“.  I 

v současnosti však stále platí 

mimořádná veterinární 

opatření (MVO) s cílem 

zabránit možnému 

opětovnému zavlečení této 

nákazy do ČR. 

„Dle stále platných MVO platí 

v celé ČR zákaz přikrmování 

a omezení vnadění prasat divokých. Také je 

nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí 

zákaz dovozu částí těl prasat divokých ke 

zhotovení trofejí ze zemí s výskytem AMP i 

zákaz používat v chovech prasat seno a slámu 

pocházející z těchto zemí. Všechna uvedená 

opatření mají za cíl minimalizovat opětovné 

zavlečení AMP do ČR,“ uvedl ministr 

zemědělství Miroslav Toman.  

 

Důležitým nástrojem při prevenci před 

zavlečením je také striktní dodržování zákazu 

zkrmování kuchyňských odpadů v chovech 

prasat domácích. Riziko představuje také maso 

a masné výrobky z vepřového masa z domácích 

porážek a z neznámých zdrojů, to samé platí 

také pro maso z neprohlédnutých prasat 

divokých a výrobky z něj.  

 

V současné době je hlášen 

výskyt AMP na Ukrajině a 

v Srbsku, vedle toho také v 

11 členských státech EU: 

Belgii, Bulharsku, Estonsku, 

Itálii (výskyt pouze na 

Sardinii), Litvě, Lotyšsku, 

Maďarsku, Polsku, 

Rumunsku, Slovensku a 

nově Německu. Zásilkám 

vepřového masa a zvěřiny 

ze zemí s AMP se 

veterinární dozor 

dlouhodobě věnuje a 

namátkově maso testuje na 

přítomnost původce.  

Více aktuálních informací 

k AMP naleznete zde: 

https://www.svscr.cz/zdravi-

zvirat/africky-mor-prasat-

amp/ 

Děkujeme za spolupráci. Petr Vorlíček - tiskový 
mluvčí - SVS  
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15. Nabídka prodeje         
- povolenky k lovu                -      2,- Kč 

- záznamník proškolené osoby       - 100,- Kč 

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

- evidenční kniha plomb              - 130,- Kč 

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

 pasovací listy na myslivce, lovce   -   30,- Kč 

- kalendáře 2020  - nástěnné  od 130,- Kč, stolní á 85,- 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 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. 
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Závazná objednávka bažantů na rok 2021 

 

Honitba _________________________________________ IČ _____________________________ 

 

 - bažantí kuřata   - šestitýdenní - směs   ______________ ks   

 

                                                   - kohoutci    ______________ ks  

 

- krmné směsi       - BŽ  II.              ______________ kg  

       

                              - BŽ III.             ______________ kg  

           

Kontaktní jméno + telefon : _______________________________________________ 

 

Vyplněné objednávky zašlete  na adresu OMS, Ruská 16,  Plzeň do 10. ledna 2021. 

 

K objednávce připište svůj názor na objednání a distribuci bažantích kuřat v roce 2020 : 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

Aktualizace kontaktů MS (honitby):__________________________________________________ 

 

včetně seznamů členů ČMMJ 

 

Předseda -  

  

jméno příjmení _____________________________________________________________________ 

 

adresa_____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail _______________________________________________ 

 

 

Myslivecký hospodář - 

 

jméno příjmení ____________________________________________________________________ 

 

adresa____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail ______________________________________________ 
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