
Zpravodaj ČMMJ OMS  Klatovy č. 4 / 2013 
 

1) Okresní myslivecká rada v Klatovech touto cestou děkuje všem uživatelům honiteb, kteří 

poskytli v letošním roce svoji honitbu k pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu. Jsou to 

tito uživatelé: MS Velenovy – 3 x, MS Strážov – 3 x,  MS Chanovice – 2 x,   MS Dlažov – 

2 x,  MS Bolešiny – 2 x, MS Malý Bor – 2 x, MS Dešenice – 2 x, MS Javorná, Mířenice, 

Čejkovy,Domažličky,Tupadly, Hlavňovice,Nezdřev,Statek Kašperské Hory – všichni 1 x.  

OMR dále děkuje všem těm  MS, která zajistila na zkouškách  věcné ceny pro  

zúčastněné vůdce psů. 

 

2) Navazujeme na bod č. 2) Zpravodaje č. 3/2012 a jen připomínáme a zároveň zdůrazňujeme, 

že tomu členovi ČMMJ, který si nezaplatí členství na další rok, bude novou databází 

Diana 1.ledna 2014 členství automaticky ukončeno a bude tudíž nepojištěn. Členství 

v ČMMJ  lze samozřejmě kdykoliv obnovit s tím, že člen bude pojištěn od následujícího dne.  

 

3) Navazujeme na Zpravodaj č. 3/2013 bod č.6) a oznamujeme všem uživatelům honiteb, 

kteří zatím neodebrali a neodevzdali patřičný počet vzorků trusu z ulovené spárkaté zvěře       

( nevztahuje se na zvěř černou ) k parazitologickému vyšetření, že je i nadále možno tyto 

vzorky odebírat a odevzdávat na stávajících odběrných místech. Termín akce byl 

prodloužen z důvodu malého počtu převzatých vzorků. Znovu připomínáme, že uvedený 

monitoring je posuzován Státní veterinární správou jako povinnost uživatelů honiteb. 

 

4) Na základě požadavku Státní veterinární  správy  připomínáme povinnost vyšetření  minim.  

10 % odlovených kusů černé zvěře na klasický mor prasat. Odebírá se vzorek krve, ze kterého  

se zároveň zjišťuje virus Aujezskyho choroby,která je aktuální. 

 

5)  Uvádíme velmi důležité informace státní správy myslivosti: 

a) Vzhledem k laboratornímu prokázání přítomnosti larev Trichinella (svalovec) ve zvěřině 

uloveného divokého prasete na okrese Domažlice požádala Krajská veterinární správa Státní 

veterinární správy pro Plzeňský kraj (dále jen KVSP) MěÚ Klatovy, Odbor ŽP, o poskytnutí 

aktuálního seznamu honiteb a jmen, adres a kontaktů na statutární zástupce uživatelů honiteb 

a myslivecké hospodáře honiteb. Dále KVSP požaduje do 10.12.2013 zaslat měsíční hlášení o 

plnění plánu lovu za měsíc listopad 2013. Výše uvedené KVSP požaduje zejména za účelem 

zajištění efektivnosti úředních kontrol v oblasti ochrany veřejného zdraví a zajištění 

bezpečnosti potravin živočišného původu.  

b) Od 1.1.2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 

245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. 

Touto novelou se mění doba lovu u kňoura a bachyně prasete divokého, jejichž doba lovu 

je stanovena od 1. srpna do 31. ledna, kromě bachyně vodící selata a dále se mění doba lovu 

koloucha siky japonského, jehož doba lovu je stanovena od 1. srpna do 30. dubna. 

c) Od 1.1.2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 362/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 

244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 

znění pozdějších předpisů. Tato novela se týká bližších pokynů o používání loveckých psů a 

počtu psů stanovených pro jednotlivé druhy honiteb (jedná se tedy o novelu §§ 14 a 15 

vyhlášky č. 244/2002 Sb.. Počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb jsou opět 

stanoveny podle výměry honitby (do 1000 ha, do 3000 ha a nad 3000 ha) a podle toho, zda 

jsou pro honitbu stanoveny jakostní třídy a minimální a normované stavy drobné a spárkaté 

zvěře – blíže viz. zmíněná vyhláška. 

 

6) V návaznosti na předchozí bod, odst.a) zasíláme v příloze dopis Krajské veterinární správy 

pro Plzeňský kraj, kterému věnujte prosím zvýšenou pozornost, zejména poslednímu 

odstavci. 

 

7) Pokud by měl někdo z uživatelů honiteb zájem o pořádání chovatelské přehlídky trofejí 

spárkaté zvěře v r. 2015, je potřeba zaslat žádost na sekretariát OMS nejpozději do 31.3.2014. 

 

 



 

 

 

8) Dne 25. ledna 2014 bude zahájen kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti. Případní zájemci 

o tento kurz mohou ještě zaslat přihlášku na OMS do 20. ledna 2014. 

Taktéž je možnost se ještě do 31. ledna 2014 přihlásit do přípravného kurzu pro složení 

zkoušek pro myslivecké hospodáře.  

 

9) Upozorňujeme uživatele honiteb, kteří by chtěli navrhnout své členy k propůjčení 

vyznamenání „Za zásluhy o myslivost I.stupně“ a „Čestného členství“, aby své řádně 

odůvodněné písemné návrhy zaslali na sekretariát OMS nejpozději do 20.01.2014. 

 

10)  V příloze zasíláme návrh plánu činnosti ČMMJ OMS Klatovy na rok 2014. 

 

11) Inzerce: 

- Klatovské rybářství a.s. nabízí divoké králíky v ceně 250,- Kč/ks ( provedena vakcinace na 

myxomatózu a mor ). Dále je možno zakoupit brokové náboje za akční ceny ( platí do 

31.12.2013)  a to : Corona 12/70/3, 3,5, 4 – 5,90 Kč/ks a Vega 16/70/3, 3,5, 4 – 6,20 Kč/ks. 

Klatovské rybářství a.s. přijímá již objednávky na r. 2014 a to na kachny a bažanty ve stáří od 

1 dne do 10-ti  týdnů a na vynešené chovné hejno. Dále je možno objednat perličky, koroptve, 

orebice a kuřata bažanta královského. 

Objednávky i dotazy u Ing. Jana Kanty na tel.č. 723 801 463.  

- Prodám brokovnici dvojku 20/20/70,  výroba Belgie, velmi lehká zbraň v perfektním stavu,  

  cena dohodou, info na t.č. 728 222 381  

 

 

 

 

Okresní myslivecká rada ČMMJ v Klatovech přeje všem 

myslivcům a jejich rodinám příjemné a spokojené prožití 

vánočních svátků a do příštího roku 2014 hodně zdraví, 

rodinné pohody a mnoho mysliveckých a loveckých zážitků. 
 

 

 

V Klatovech dne 12.12.2013 

 

Pavel Martin                                                                              Ing. František  Míka 

jednatel OMS                                                                                           předseda OMS  

 

 

 

 

 


