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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci a přátelé
myslivosti.
Pomalu končí rok 2006 a jsem rád,
že se Vám do rukou dostává poslední
číslo našeho mysliveckého zpravodaje
roku 2006. Podařilo se nám snad položit základy další tradice našeho OMSu.
Zpravodaj se daří naplňovat jak zprávami předsedů jednotlivých komisí, tak
i příspěvky z řad vás myslivců a členů
OMSu. Musím ale popravdě přiznat, že
bych byl mnohem radši, kdyby těch příspěvků z řad členů bylo více. Proto Vás
opět na tomto místě všechny prosím
o zasílání Vašich příspěvků do našeho
zpravodaje.
Dovolte mi také, abych Vás všechny
myslivce pozval na Myslivecký ples
OMS KV v Karlových Varech do hotelu
Thermál , který se bude konat 2. února
2007. Chtěli bychom tím tak navázat na
tradiční myslivecké plesy, které mnozí
z Vás pamatujete.V sále hotelu Pupp
jste se mnozí z Vás na těchto plesích,
alespoň jednou v roce sešli. I já ač ne-

jsem pamětník, si na jeden z těchto plesů před x lety velmi dobře vzpomínám.
Byl bych velmi rád, aby se tyto plesy staly opět tradiční propagací naší
české myslivosti. Další informace s pozvánkou jsou uvedeny uvnitř tohoto
zpravodaje. Také bych chtěl již nyní
poděkovat všem, kteří nám pomohou
nejen s organizací a průběhem plesu,
ale i za poskytnutí zvěřiny do plesové
tomboly.
Budu se těšit na Vaše myslivecké taneční kroky a kreace.
Vážení myslivci a členové ČMMJ Okresního mysliveckého spolku v Karlových Varech, dovolte mi, abych Vám
všem jak jménem svým tak i jménem
Okresní myslivecké rady popřál krásné prožití vánočních svátků a mnoho
radosti ve společnosti svých blízkých.
Do nového roku 2007 Vám přeji zdraví,
štěstí, mnoho mysliveckých zážitků a loveckých úspěchů.
Ing Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

PF 2007
Budoucnost začíná již dnes.
Přejeme vám,
aby ta vaše byla přesně taková, jakou ji chcete mít,
a doufáme,
že právě ten nadcháející rok Vám přinese vše,
Rada OMS Karlovy Vary
co od budoucnosti očekáváte.
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Podzimní kynologie na karlovarsku
Opět zima přede dveřmi, plískanice, déšť, studený, nepříjemný a vlhký
vítr se prohání ve větvích listnáčů, trhá
zbytky barevného listí a šumí v jehličí.
Moudrá příroda se připravuje k dlouhému spánku, zvěř zakládá na sádle
a vyměňuje kožíšky. Lovci se choulí do
teplých kabátů, ti rozumnější zapalují
oheň v krbu a při sklence vína otvírají
dobrou literaturu.
Kynologové pořádají poslední
kynologické akce, drezéři a vůdci sklízejí plody své celoroční práce, no a páni rozhodčí mrznou a jsou chytří.
Ve dnech 28. a 29.10.2006
uspořádala kynologická komise OMS
v Karlových Varech všestranné zkoušky ohařů a malých plemen, poprvé ve
Žluticích ve spolupráci se SLŠ Žlutice.
Nový zkušební řád pro výkon loveckých psů nedovoluje zkoušky společné
pod vedením jednoho vrchního rozhodčího, proto se pořádaly zkoušky VZ pro
ohaře a zvlášť VZ pro malá plemena.
Nastoupilo k VZ celkem 12 ohařů a 5
zástupců malých plemen.
Všestranné zkoušky ohařů probíhaly pod vedením zkušeného vrchního rozhodčího pana MVDr. Josefem
Nejdlem z Klatov. Výkony ohařů posuzovali všestranní rozhodčí páni: Ing. Vladimír Dejmek, Milan Andrle, Otomar
Novák, Josef Peroutka, Miroslav Růžička, Josef Sobín, Antonín Žižka, Rudolf
Krpeš, Jan Švábek a Stanislav Kostka.
Organizaci VZ malých plemen
řídila paní vrchní rozhodčí Olga Hrabáková. Paní Olze musím tímto způsobem
ještě jednou blahopřát k vítězství na
Memoriálu Karla Podhajského, šede-

sátý osmý ročník MKP 2006 vyhrála poprvé vůdce žena, paní Olga Hrabáková
s německým krátkosrstým ohařem Oro
z Kvítele. Pracovní výkony malých plemen posuzoval pan František Bejček
a pan Bohuslav Papež, všestranní rozhodčí pro malá plemena.
Organizační zajištění v letošním roce bylo zcela v rukou SLŠ Žlutice.
V minulých letech studenti Střední lesnické školy při kynologických akcích
pořádaných OMS Karlovy Vary příležitostně vypomáhali.
Paní profesorka Ing. Eva Fjurášková Hanušová se svým týmem
studentů, vedeným Janem Majerem
a organizátorem členem kynologické komise Lukášem Kovářem, zajistili
všechna lesní pracoviště, vytrasování
24 vleček a 12 stopních drah pro práci
na barvě, vybudovali ohrádku s překážkou pro přinášení lišky a v neposlední
řadě zajistili občerstvení pro účastníky
zkoušek v terénu, na pracovišti u vody
a centrální bufet v lese. Sousední honitby Chlum a Pšov ochotně poskytly prostor pro polní práci a na vodě.
Zdárnému průběhu zkoušek
pomohlo vlhké, příjemné počasí, vhodné pro práci loveckých psů a citlivý
přístup rozhodčích. Vůdci a jejich svěřenci se snažili o maximální výkony.
Nejlépe se umístil německý krátkosrstý ohař Faraon od Nezdického potoka
v I ceně s počtem 492 bodů, vedený
panem Bohumilem Mužákem. Pět ohařů se umístilo v I. ceně a čtyři obstáli
ve třetí ceně pro limitující známku s počtem bodů pro I. cenu. Dva ohaři byli ze
soutěže odvoláni a jeden neobstál. Ko[ www.oms-karlovyvary.cz |
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rona a organizující studenti a studentky
měli možnost sledovat vynikající práci
na jednotlivých pracovištích.
Vítězem malých plemen se
stala fenka Petite Fleur Misantos, LR,
I.cena, 364 bodů vedená panem Antonínem Míškem. Hrdinou všestranných
zkoušek byl statečný boj drsnosrstého
jezevčíka Nika z Chotíkova, který se nezalekl 4 statných soupeřů – retrívrů a ve
II. ceně skončil jen díky potížím s přinášením srstnaté na dálku s počtem 337
bodů.
Děkuji organizátorům a SLŠ
Žlutice v čele s panem ředitelem

Ing. Svobodou a Ing. Evou Hanušovou,
děkuji všem vůdcům, i těm kteří neuspěli, dámě a pánům rozhodčím a těším
se na další spolupráci v příštích létech.
Doufám, že podobných, pohodových
akcí bude uskutečněno v budoucnu ve
spolupráci se Střední lesnickou školou
více a z řad budoucích mladých lesníků a myslivců nám vyrostou také zdatní
myslivečtí kynologové.
Karlovy Vary
14.11.2006

Ing. Vladimír Dejmek
předseda KK OMS K. Vary

Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen
Mezirolí dne 23.9.2006
Pořadatel: ČMMJ-OMS Karlovy Vary
Rozhodční: Luboš Baxa, Františk Urik, Stanislav Barda, Václav Krajsa
Čekatel: Ing. Milan Kotek
Ředitel soutěže: Kurt Gossel
VELKÁ PLEMENA - OHAŘI
Jméno,pohlaví,plemeno psa
SIR Eben-Ezer
Pes, MMO
CIGA z Razen Waldu
Fena, VMO
QUAIT od Pstruží říčky
Pes, MMO

Majitel/ vůdce dtto

Počet bodů

Klasifikace

Karel Rohladtto

300

I. c

Milan Matheisldtto

283

II.c
Voda: 1

Jana Šmídovádtto

279

II. c
Voda: 1

Bohuslav Papež Dtto

217

I. c

Zdeněk Karlíček

238

III.c

MALÁ PLEMENA
Haris Steinbach
TerriPes, FXH
CIGA z Razen Waldu
Fena, VMO
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Vyhlášení vítěze velkých plemen PZ 2006

Všem účastníkům děkujeme za hojnou účast. Za přípravu a organizaci
zkoušek patří poděkování členům farmy KUBERNÁT, kteří připravili zazvěřenou honitbu a ujali se vedení koron
a členům OMS K. Vary za organizaci

Nástup rozhodčích PZ 2006

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ ]

Vítěz malých plemen PZ 2006

zkoušek.

Absolutní vítěz PZ 2006

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Pokračování článku o historii loveckých
zbraní – díl čtvrtý:
Roku 1832 zkonstruoval francouzský puškař
Lefaucheux jednotný náboj se zápalkou opatřenou kolíčkovou kovadlinkou, což značně
urychlilo vývoj ručních palných zbraní a jejich
rozšířené používání v lovectví. Roku 1845 spojil
francouz Flobért čepáčkovou zápalku se střelou a zkonstruoval tak jednotný náboj s okrajovým zápalem, který je dnes velmi rozšířený
kolíčkový náboj Lefaucheux
v ráži .22, používaný pro rekreační střelbu, lov
„škodné“ a lov drobné zvěře.
V lovectví se kromě jiného na lov pernaté zvěře používá broků, které se
ve formě sekaného olova používaly již kolem 17. století z důvodu zvýšení pravděpodobnosti zásahu. Z důvodu střelby na běžící nebo letící zvěř byly kolem 2.
poloviny 17. století formulovány první požadavky na přizpůsobení rozměrů zbraně
střelci - lovci. Až 18. století umožňovalo vytvoření brokovnic, tzv. ptáčnic, zavedením nových jakostnějších materiálů na výrobu hlavní a křesadlových zámků francouzského typu.
Výroba loveckých zbraní byla velmi
rozšířena i na území českých zemí. Velmi rozšířeno bylo puškařství i v našem regionu. Pro
další pokračování se v současné době shromažďují informace zachycující puškařskou
výrobu u nás. Zde budeme rádi za poskytnutí
dobové dokumentace k ucelenému zpracování
náboj s okrajovým zápalem - Flobert
dané historie.

Plán střeleckých akcí 2007
STŘELECKÉ AKCE
15.4.

K4M + baterie

29.4.

LK 2 x 20

8.5.

BAterie 2 x 25

15.7.

LK 2 x 20

9.9.

LK,B,Vv

7.10.

Baterie 2 x25

4.11.

LK 2x20
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Veřejný závod + okr.přebor
Jarní závod
Pohár Osvobození
Lošťákův závod
Cena K.Varů
Memoriál F.Sedláčka 13.ročník
O cenu kamaráda

18.8.2007

19.8.2007

22.9.2007

LESNÍ
ZKOUŠKY

BARVÁŘSKÉ
ZKOUŠKY

PODZIMNÍ
ZKOUŠKY

Rest. Hubert
Mezirolí

Žlutice
restaur. Hrábí

Žlutice
restaur. Hrábí

Pila-restaurace
kultrurní dům

8.00 h

8.00 h

8.00 h

Žlutice
restaur. Hrábí

Kurt Gössl

VŠEOBECNÉ POKYNY:
1) Sbor rozhodčích deleguje ČMMJ – OMS Karlovy Vary.
2) Zkouší se dle zkušebního řádu, platného od roku 2006. 3) Veterinární dozor – KVS Karlovy Vary.
4) Vůdci předloží průkaz původu psa.
5) Vůdci předloží veterinární osvědčení, dokládající, že pes byl nejdéle jeden rok a nejméně jeden měsíc před zkouškama očkován proti psince, parvoviróze a vzteklině.
6) Účastníci z jiných krajů předloží veterinární povolení ke startu

7. 11. 2007

ohařů
a malých plemen

ohařů
a malých plemen

ohařů
a malých plemen

poznámka

500,- /700,- Kč

500,- /600,- Kč malá plemena

ohařů
a malých plemen

ohařů
a malých plemen

500,- /600,- Kč malá plemena

500,- /600,- Kč

500,- /600,- Kč

300,- /400,- Kč

100,- Kč
člen ČMMJ

startovné
poplatek

15. 10. 2007 1 200,- Kč

12. 9. 2007

10. 8. 2007

9. 8. 2007

23. 8. 2007

9. 5. 2007

není

uzávěrka
přihlášek
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Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise

Ing. Evžen Krejčí
předseda ČMMJ - OMS K. Vary

psa, které nesmí být starší 3 dnů a dokládá, že pes je zdráv a pochází z místa prostého nákaz masožravců.
7) Vůdci předloží doklad o pojištění ve smyslu ustanovení § 32 ZOM
č.512/92 Sb.
8) Vůdce bude sportovně myslivecky ustrojen a musí mít brokovnici, náboje, píšťalku, ZŘ a jím se bude po celou dobu zkoušek
řídit.
9) Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu
či úhyn.
10) Startovní poplatek se platí při srazu, před zahájením zkoušek.

SLŠ Žlutice
Ing.Milan Kottek
Chlumská hora

SLŠ Žlutice
Ing. Eva Hanušová
Chlumská hora

Děpoltovice
Počerny

SLŠ Žlutice
Ing. Eva Hanušová
Chlumská hora

SLŠ Žlutice
Ing. Eva Hanušová
Chlumská hora

Ing. Milan Kottek

Ing. Jiří Kubernát

Ludvík Babinec

ředitel zkoušek

Plán kynologických akcí 2007

PROGRAM ZKOUŠEK:
1) 8.30 – 9.00 h zahájení zkoušek, veter. prohlídka, losování pořadí.
2) Startovní poplatek je pro členy ČMMJ nižší nákaz masožravců.

17.11.2007

Děpoltovice
Počerny

Myslivecká
střelnice

honitba

8.00 h MSDražov

8.00 h

8.00 h

01.9.2007

SPECÍÁNÍ
ZK.
Z VODNÍ PR.

Rest. Hubert
Mezirolí

8.00 h

BARVÁŘSKÉ
ZK.HONIČŮ

19.5.2007

ZKOUŠKY
VLOH

Karlovy Vary
MS střelnice

sraz

8.00 h

22.4.2007

JARNÍ SVOD

místo

VŠESTRAN27.10.2007 Žlutice
NÉ ZKOUŠKY 28.10.2007 restaur. Hrábí

Den

Druh zkoušky
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PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Okresní Myslivecký spolek K. Vary
Bulharská 33, 360 01 Karlovy Vary
nebo vyplňte na www.oms-karlovyvary.cz
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VŽDY UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠKU
TELEFONNÍ ČÍSLO NEBO KONTAKT
NA MOBILNÍ TELEFON !!

Společné myslivecké akce - podzim 2006
Skončily cvičné střelby, teoretické a praktické přípravy nových myslivců, zakončené zkouškami a již se nacházíme v období honů, naháněk a natláček. Děkujeme
všem jejich účastníkům za zdárný průběh, dodržování disciplíny a bezpečnosti.

Cvičné střelby na Myslivecké střelnici

Pasování nových myslivců říjen 2006

Zkoušky na myslivce říjen 2006

Účastníci honu před zahájením

Přestávka v průběhu honu
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Myslivost a režijní honitby u LČR, s.p.
v Karlovarském Kraji
Myslivost je tradičním oborem lidské
činnosti zabývajícím se hospodařením
se zvěří a aktivní péčí o živočichy v krajině. U LČR, s.p. v Karlovarském kraji
je myslivost samozřejmě podřízena
orientaci podniku na přírodě blízké
hospodaření, kdy ve vztahu k lesu jsou
stavy spárkaté zvěře takové, že umožňují umělou i přirozenou obnovu základních, melioračních a zpevňujících
dřevin podle cílových hospodářských
souborů.
Cílem našeho mysliveckého hospodaření tj. činnosti ovlivňující populace
zvěře, je dosažení dlouhodobé rovnováhy mezi zvěří a lesem za současného zajištění kvalitního chovu zvěře. Zachovaní genofondu zvěře představuje nejen
péči o zvěř samotnou, ale i souběžné
zlepšování jejích životních podmínek.
Tak se může myslivost přesvědčivě
profilovat jako služba přírodě, a přitom
aktivně vytvářet rovnováhu i mezi svými
cíli produkčními a ekologickými hledisky.
U LČR, s.p. v Karlovarském kraji je
myslivost provozována na čtyřech lesních správách (LS) a lesním závodě
(LZ). Je to LS Toužim, LS Františkovy
Lázně, LS Kraslice, LS Horní Blatná
a LZ Kladská. LZ Kladská má specifické postavení v rámci organizační struktury LČR, s.p. a výkon práva myslivosti
si LZ řídí sám. Myslivost je provozována
v členitých a rozdílných podmínkách.
Honitby se nacházejí od pahorkatin až
po typicky horské polohy Krušných hor.
V Karlovarském kraji je pronajato různým subjektům 70 honiteb.

Zaměstnanci lesních správ mají možnost provozovat myslivost v šesti režijních honitbách v rámci jednotlivých
lesních správ. Osamocené postavení
má pak obora Hájek územně spravovaná LS Horní Blatná. Lovenými druhy
jsou druhy běžně se vyskytující u nás
v Karlovarském kraji. Je to zejména
zvěř sičí, srnčí, jelení, dančí, mufloní
a zvěř černá. Nutno konstatovat, že provoz myslivosti v režijních honitbách je
podřízen záměru demonstrace vhodného managementu zvěře a ekosystémů výše deklarovaných zásad ekologických souvztažností a zároveň slouží
jako pilíře pro zachování mysliveckých
a kulturních tradic v dnešní době často
opomíjených „právo-platnými myslivci“.
Lovečtí hosté z nejrůznějších míst a vrstev společnosti poukazují právě na profesionalitu loveckých průvodců z řad
zaměstnanců LČR, s.p.. Málokterý host
odjíždí z lovu „u nás“ neuspokojen.
Na závěr si dovoluji shrnout několik
současných fenoménů a nešvarů vyskytujících se při výkonu myslivosti, které
jistě trápí nejednoho z nás. Obecně lez
konstatovat, že příroda v kulturní krajině jako životní prostředí zvěře, byla
v minulosti zásadním způsobem změněna a negativní dopad na vývoj, zdravotní stav i druhovou pestrost zvěře přetrvává. Nelze nezmínit několik dalších
skutečností, které mají vliv na změny
ekosystémů a na zdravotní i početní
stav zvěře, se kterými se setkávají jistě i ostatní držitelé honiteb a myslivci
v Karlovarském kraji vůbec. Je to mimo
jiné rozvoj dopravy s výstavbou doprav[ www.oms-karlovyvary.cz |
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ní infrastruktury. To přináší další rozčleňování krajiny, narušující přirozenou
migraci, ale současně působí i jako likvidační faktor pro zvěř. Zvyšující se rozvoj rekreačních (tedy i mysliveckých),
ale zejména sportovních aktivit člověka
má na zvěř rovněž stresující vliv, mění
její chování a ovlivňuje způsob života.
V poslední době je dalším staronovým
stresujícím faktorem i rozmáhající se
pytláctví, se kterým se v nedávné době
setkali i zaměstnanci v oboře Hájek.
Díky jejich duchaplnosti byl pytlák

| 2006/4 čtvrtletí ]

zadržen při činu i s důkazy a předán
policii. Služební hlášení o zmíněné akci
připomíná trochu “kriminálku“ a svědčí
o tom, že pytláci neměli a nemají žádné
mravní zásady a neštítí se použít i zbraň.
Až bude případ uzavřen a viník odsouzen, určitě Vám tuto záležitost podrobně přiblížíme v některém dalším čísle
tohoto zpravodaje.
Ing. Jakub Hrdina
LČR, Krajský inspektorát
Karlovy Vary

Přehled honiteb v působnosti města Ostrov
č. honitby

název

2.

Horní
Blatná

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
19.

10

jméno

uživatel
ulice

Nám. Sv.
LČR, s.p., LS Horní Blatná
Vavřince 119
Lesní společnost Stříbro, Nám Sv.
Rýžovna
a.s.,divize Horní Blatná
Vavřince 3
Zlatý
ZeZaN – D.O.S. Karlovy
Chebská 355/49
Kopec
Vary a.s.
Ing. Karel Picura – Obec
Boží Dar
Hamerská 34
Boží Dar
Matěj Rezák – MS
Klínovec
Severní 1180
Klínovec Jáchymov
Karel Šmíd – MS Troják Družební
Plavno
Rokle
1277/17
Liščí
Stepan Rudolf – MS
Dolní Žďár 79
Kámen Horní Hrad
MS Holoubek – Karlovy
Studentská 1
Peklo
Vary
František Šimůnek – MS
Jakubov 91
Stráž
Nebeský Kámen
Horní
Sýkora Milan -Agro
Hrad
Travel spol. s r.o.
Ing. Čapek Josef – Město
Jáchymov
Mathesiova 209
Jáchymov
Jaroslav Šanda – MS
Abertamy
Jáchymovská 92
Plešivec – Abertamy
Petr Chvapil – MS
Pstruží
Pstruží 57
Krušnohor
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město

psč

telefon

Horní Blatná

362 37 605 223 230

Horní Blatná

362 37 602 120 081

Karlovy Vary
360 06 603 166 789
- Dvory
Horní Blatná

362 37 603 820 255

Ostrov

363 01 353 811 453

Ostrov

363 01 602 284 208

Ostrov

363 01 353 821 848

Karlovy Vary
360 07 721 370 346
- Doubí
Ostrov

363 01 353 942 158

Ostrov

363 01 608 642 663

Jáchymov

362 51 607 557 071

Abertamy

362 35 353 892 278

Ostrov

363 01 605 224 474
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č. honitby

název

21.

Moříčov

23.

Hájek

24.
25.
85.
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uživatel
ulice

jméno
Petr Chvapil – MS
Krušnohor

Pstruží 57

LČR, s.p., LS Horní Blatná

Hroznětín Odeřský statek s.r.o.
Lázeňské lesy Karlovy
Odeř
Vary
Smrčná

Hubert Neumann

Nám. Sv.
Vavřince 119
Odeř 38

město

psč

telefon

Ostrov

363 01 605 224 474

Horní Blatná

362 37 605 223 230

Hroznětín

362 33 604 681 473

Na Vyhlídce 35

Karlovy Vary 360 01 723 429 259

Struhařov 88

Mnichovice
u Prahy

251 64 602 206 050

ČMMJ-Okresní myslivecký spolek
ve spolupráci s MS-Jestřáb z Niv
zvou všechny, kteří se rádi baví na

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ
PLES

který se koná v pátek
2. února 2007 od 20:00 hod. v Thermálu
K poslechu a tanci hrají:
myslivecká hudba HALALI
music spektrum Ing. Jiří Neumann
Program:
2x troubení signálů halali
vystoupení Mysliveckých mažoretek
Ukázka vábení jelení zvěře účastníky
Mistrovství Evropy
bohatá tombola se zvěřinou

Vstupné

250,- Kč

atelé.
d
a
ř
o
p
u
o
v
Srdečně z

Vstupenky možno dopředu telefonicky zajistit na tel.: 353 224 468, 602 879 861
353 223 044, 724 612 623
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Děkujeme níže uvedeným společnostem
a podnikatelům za finanční podporu:

UNIONPLAST

www.deltona.cz

e-mail: ci.du@iol.cz
Pozemní stavitelství: Zateplovací systémy,
fasády, sanace, obklady, zámkové dlažby,
rekonstrukce objektĤ, odvodnČní, bytová jádra
Sládkova 4, 360 01 Karlovy Vary
MOBIL : 777 063 904
353 227 461 FAX 353 224 873

Tiráž
Vydává: Okresní myslivecká rada ČMMJ – OMS K. VARY ; Bulharská 33,
360 01 Karlovy Vary ; oms@oms-karlovyvary.cz ; Kontakt-tel.: 353 225 696; Redakční
rada: Ing. Evžen Krejčí, Ing. Vladimír Andrejsek, Ing. Petr Křížek. ;

