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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
celé naše letošní myslivecké jaro bylo
naplněno mnoha akcemi, kterých jsme se
společně účastnili, a nebo jsme o nich alespoň slyšeli. O některých z nich si přečtete i v tomto vydání našeho zpravodaje.
Pro mne to byly především výstavy mysliveckých trofejí, které jsem měl tu možnost
o letošním jaře shlédnout. A bylo opravdu
na co koukat, hodnotit a srovnávat. Jenže
srovnávat nesrovnatelné je někdy také
dost těžké, i když musím říci – v tomto případě velmi příjemný srovnávací problém.
Měl jsem příležitost navštívit a postupně
jsem i navštívil výstavy trofejí za loňský rok
našeho OMSu ve Žluticích, u západních
sousedů v Královském Poříčí, na východě
u „vojáků“ v Lučinách, dále na jihu u OMSu plzeňského, no, a nakonec jsem měl tu
možnost shlédnout výstavu 1145 kusů shozů u chaty Amálie v Lánské oboře. A nyní
je srovnávejte, to prostě nejde! Všechny
tyto akce byly bezvadně připravené a zorganizované. A pánové, bylo opravdu na co
koukat a srovnávat.
Bohužel, nejsou u našeho OMSu jen věci
příjemné, ale i ty méně šťastné a problematické.
Naše řady opět opustil další nám všem
známý myslivec tělem i duší, pan Václav
Pražák.
Jedním z problémů, který budeme
muset v nadcházejícím období řešit, jsou
naše nebytové prostory v Bulharské ulici
v Karlových Varech. Se současnou situací
byli seznámeni všichni Vaši zástupci na
mimořádném sněmu OMSu dne 29. května
2008. Situace je v současné době taková,
že OMS vlastní 16,7 % podíl z celého domu
a k dnešnímu dni je na katastru zapsán
také vlastník s 50,01 % podílem již ze zmíněné nemovitosti. Podotýkám, že nemáme
naše prostory v “osobním vlastnictví“, ale
máme pouze již zmíněný „podíl“, a to je velmi vážná situace. Proto mimořádný sněm
přijal toto usnesení:
Mimořádný sněm:
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1. Konstatuje, že byl okresní mysliveckou
radou svolán oprávněně s cílem odpovědného hospodaření s majetkem
ČMMJ-OMS Karlovy Vary. Informace
o nebytových prostorách sekretariátu
v Bulharské ulici v Karlových Varech
byla v rámci možností rady objektivně
připravena tak, aby sněm mohl kvalifikovaně rozhodnout o dalším postupu.
2. Rozhoduje, aby myslivecká rada
neprodleně prověřila:
a) možnosti prodeje nemovitosti, případně spojeného s výměnou za
náhradní umístění sekretariátu
v místě členům dostupném s příslušným převodem vlastnictví
nemovitosti a cenovým vyrovnáním
b) možnosti pronájmu nebytových prostor včetně cenové kalkulace
c) možnost umístění sekretariátu
v prostoru střelnice K. Vary - Drahovice
d) způsob prodeje či směny sněm
podmiňuje veřejnou nabídkou
a následně vyhodnocení nabídek
nezávislou odbornou komisí
3. Ukládá okresní myslivecké radě vhodným způsobem seznámit členy OMS
Karlovy Vary s doporučenými způsoby
řešení. Následně svolat mimořádné
jednání sněmu ČMMJ - OMS Karlovy
Vary, který s využitím názorů členů
a vyhodnoceného návrhu OMS přijme
příslušné rozhodnutí.
a) k projednání těchto (či vhodných)
návrhů přizvat na jednání rady OMS
pány JUDr. V. Sliše a R. Weise.
b) nezávisle projednat s minoritnímy
spoluvlastníky nemovitosti v Bulharské 33, zda mají zájem o koupi
našeho podílu na nemovitosti či se
práva na nabídku odkoupení vzdávají.
Co k tomu více dodat, snad jen, že situace je taková, jaká je, a my se jí pokusíme
vyřešit ku prospěchu nás, všech myslivců.
Přeji Vám všem krásné nadcházející léto,
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Ing. Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary

příjemně strávenou dovolenou a úspěšnou
srnčí říji.

Poděkování
OMS K. Vary tímto děkuje členům
MS - Rysy v Doubí za příspěvek zvěřiny do
myslivecké tomboly Okresního myslivec-

kého plesu, který proběhl v LH - Thermal.
Okresní myslivecká rada OMS Karlovy Vary

Výstava trofejí v SLŠ Žlutice
V pondělí 12. května byla ve 13
hodin slavnostní fanfárou, troubenou studentem 2. ročníku Michalem
Bledým, zahájena výstava trofejí
lovecké sezóny 2007/08 Karlovarska. Studenti SLŠ Žlutice vzorně
asistovali hodnotitelským komisím
při posuzování 333 srnčích, 137
sičích, 63 jeleních, 49 mufloních a 8
daňčích trofejí. V tomto počtu jsou
zahrnuty jen fyzicky předložené
trofeje, ne fotografie. Při hodnocení
byla letos mírně pozměněna kriteria. Komise měly kromě obvyklých
červených a zelených bodů k dispozici i modrou barvu pro případ, kdy
chovná hodnota posuzované trofeje
byla sporná, a žlutou barvu pro nedbale
vypreparované trofeje. Je určitě námětem
k zamyšlení pro nás myslivce, že z celkového počtu 590 trofejí bylo 87 označeno červeným bodem. To činí 14,75% chovatelsky

cenných kusů. Některé realizované odstřely, zejména u jelení zvěře, byly spíše vraždou než mysliveckým počinem. Medailovou bodovou hodnotou se mohlo pyšnit
je několik muflonů a sik, nepočítáme-li
oborní daňky. Výstavu instalovali a spravovali po celý týden studenti 3.a
2. ročníků. Navštívilo ji zhruba
350 zájemců. V rámci výstavy proběhla i kreslířská soutěž. Ve studentské kategorii zvítězil student
SLŠ Peter Pýr. V soutěži mladších
a starších žáků pak Sylvie a Diana Švamberkovy. S potěšením
musím na závěr konstatovat, že
při konečném vydávání trofejí se
v letošním roce opozdilo mimo
daný termín jen jedno MS. A tak
tedy Lovu zdar!, ať máme v příštím roce opět co vystavovat.
Ing. Eva Hanušová
SLŠ Žlutice
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Výstava vojenských historických zbraní
K tradicím nejen mysliveckým
mimo jiné patří znalost naší minulosti. Z uvedeného důvodu jsme
ve spolupráci s Armádou České
republiky, zastoupené Vojenským
zařízením 4953 Jaroměř a Krajského vojenského velitelství Karlovy
Vary, uspořádali výstavu vojenských historických zbraní. Výstava se uskutečnila dne 22. dubna
v prostorách Krajského vojenského
velitelství Karlovy Vary. K vidění
zde bylo několik desítek různých
historických zbraní a výcvikové
laserové střelnice. Za přípravu
a vlastní organizaci výstavy upřímně děkujeme veliteli Vojenského
zařízení 4953 Jaroměř a řediteli Krajského

vojenského velitelství Karlovy Vary.
Ing. Petr Křížek

Chovatelská přehlídka zvěře ulovené
v honitbě VLS ČR, s.p., divize Karlovy
Vary, v lovecké sezoně 2007 / 2008
Po loňských kladných ohlasech na umístění přehlídky v areálu myslivecké střelnice v Lučinách se opět tamtéž uskutečnila
17. května 2008 chovatelská přehlídka zvěře ulovené v honitbě VLS ČR, s.p., divize
Karlovy Vary, za mysliveckou sezonu 2007
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/ 2008.
Vlastní expozicí provázel návštěvníky
přehledný katalog, který obsahoval nejenom „suchá “ data jednotlivých trofejí, ale
i vysvětloval trendy hospodaření se zvěří
honitby Hradiště, včetně kritérií lovu. Katalog prezentoval 129 kusů trofejí jelena evropského, 183 kusů trofejí jelena siky, 7 kusů muflonů, 119 srnců
a dva páry zbraní prasete divokého.
Dospělé i dětské návštěvníky
čekal opravdu bohatý doprovodný program. Již tradiční soutěž ve
vábení jelena byla doplněna o soutěže trubačů jednotlivců a souborů.
Pro děti byla nachystána střelba ze
vzduchovky, jízda na koních a skutečné vábničky, které si mohli malí
příznivci cechu Hubertova zkoušet
do omrzení.
Dalším bodem programu byla
ukázka práce nejmodernějších stro-

jů v oblasti těžby dřeva – harvestoru. Přehlídku zpestřily prodejní
stánky pro myslivce, lesníky a přátele přírody.
Zatěžkávací zkouška areálu
přišla v podobě dešťových přeháněk. Rázem se uvolnily volné
plochy, ale dobrá zábava tisícovky návštěvníků dále pokračovala
v zastřešených prostorách.
Věřím, že za rok se opět setkáme při tomto svátku myslivců
a přátel myslivosti.
Ing. Jiří Ilichman
Vedoucí výrobního útvaru
VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary

Úspěšný začátek roku studentů SLŠ Žlutice
Končí květen 2008 a naši studenti za
sebou mají několik velmi úspěšných akcí.
23.února se prezentovalo dvoučlenné
družstvo na Mezinárodní soutěži ve vábení
jelenů v Salzburgu. V konkurenci kompletní evropské seniorské špičky náš student
třetího ročníku Michal Franče, stejně jako
vloni, při rozstřelu o 2. a 3. místo nezaváhal
a vynikajícím mrmláním (jelen v kališti) se
tentokrát dokonce dvakrát promrmlal na 2.
místo přes maďarského jelenáře Tamase
Erdélyiho. Tomáš Třeský obsadil krásné
5. místo.
Ve dnech 14. - 16. března zorganizovala pražská lesnická fakulta ve svém sídle v Kostelci nad Černými lesy již 3.ročník studentské soutěže ve vábení jelenů
a zároveň soutěž mysliveckých trubačů.
Podnikli jsme dramatickou jízdu naším
školním „Tetřevem“ – stařičkou avií, která
díky hrdinství mistra Josefa Janouška cestu zvládla. Vábičské soutěže se zúčastnilo
rekordních 38 mladých jelenářů, soutěže
trubačů 112 soutěžících. Byly zastoupeny
prakticky všechny střední i vysoké lesnické školy z České republiky. Ve vábení zvítězil ve velmi vyrovnaném boji absolvent
naší školy, nyní student České zemědělské
univerzity v Praze, Miroslav Lísa. Druhý
byl předloňský mistr Evropy Josef Kapras

z brněnské fakulty a třetí loňský mistr ČR
Jiří Frič, původně rovněž Žlutičák, nyní
z pražské fakulty. Náš jediný myslivecký trubač Lukáš Šimek, letošní maturant,
skončil na pěkném 35. místě. Dlužno podotknout, že na samouka to byl v tak kvalitní
konkurenci téměř nadlidský výkon. Lukáš
soutěžil úplně poprvé.
V pátek 28. března jsme se vydali na
veřejný trénink jelenářů pořádaný již tradičně časopisem Myslivost v loveckém
zámečku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Báječná atmosféra, naši studenti vesměs
v roli lektorů. Krásná akce. Nás však čekala v neděli náročná výprava do rakouského
Klagenfurtu. Zánovní Ford Tranzit zapůjčený z toužimského učiliště (díky !) nás
spolehlivě převezl přes úchvatné alpské
průsmyky až téměř na italskou hranici. Byli
jsme pozváni na soutěž u nás organizačně
neobvyklou – 1. Internationaler Hirschruf –
Mannschafts – Bewerb, tedy soutěž ne jednotlivců, ale tříčlenných družstev. Za ČR
nastoupilo žlutické hvězdné trio – Michal
Franče, Tomáš Třeský a Jiří Frič. První
dvě disciplíny vábili soutěžící sólo a body
všech se sčítaly. Třetí disciplína byla společná, kdy všichni tři předváděli souboj
jelenů na říjišti. Díky vtipné režii MVDr.
Antonína Rudolfa, který s našimi jelenáři
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nacvičil mistrnou simulaci rušného říjiště
i s nezbytnými údery paroží a doprovodnými zvukovými efekty, naši s přehledem zvítězili a nechali za sebou špičku Slovinska,
Maďarska, Rakouska a také družstvo místních jelenářů. Získali krásnou dřevořezbu
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– putovní – s povinností ji za
dva roky obhajovat a slušnou
stimulaci do dalších soutěží
se značkou Evropské unie.
No, a aby toho nebylo
málo, tak se zcela omlazené
družstvo, tentokrát pro změnu střelců, zúčastnilo opět již
tradičního střílení O pohár
lektora České zemědělské
univerzity Praha. Tento rok
se akce konala na střelnici
SSK Fox v Chloumku u Mělníka. Střílelo se lovecké
kolo a lovecký parkur. Soutěž s přehledem vyhrál náš
absolvent a nyní „Pražák“
Bohouš Adámek a náš střelecký potěr rozhodně ostudu
neudělal. A tak při troše tréninku … uvidíme za rok.
Ing. Eva Hanušová,
odborný pedagog

Kynologie – jaro 2008
Dne 19. dubna 2008 již tradičně proběhl
jarní svod loveckých psů na myslivecké
střelnici v Karlových Varech. Naše svěřence posuzoval pan rozhodčí pro exteriér
MUDr. Tadeáš Maślanka, který se tohoto
úkolu ujal s velkou zodpovědností. Během
JS s panem doktorem spolupracoval tým
pořadatelů – Ing. Milan Kottek, Jana Šmídová, Karel Rohla, Luboš Baxa, Jana Neuberová a Ing. Vladimír Dejmek.
Bylo posouzeno 43 loveckých psů pestrého zastoupení ohařů a malých plemen.
Jarního svodu se zúčastnilo několik adeptů
a myslivecká veřejnost mající zájem o mysliveckou kynologii. Pan doktor výborným
způsobem popsal a vysvětlil přítomným
standarty všech posuzovaných zástupců
jednotlivých plemen.
Ve dvanáct hodin, tj. v poledne byla akce
ukončena.
Dne 17. května 2008 kynologická komise
uspořádala dle uveřejněného plánu zkoušky vloh v honitbě Otovice a Počerny. Sraz
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účastníků se konal v restauraci Hubert
v Mezirolí, kde o nás pečoval Petr Dolejš.
Zkoušek se zúčastnilo osm ohařů, sedm
obstálo v I. ceně a jeden ve II ceně.
Malých plemen bylo deset, šest jedinců
získalo I. cenu, tři se umístili ve III. ceně
a jeden pejsek neuspěl.
Naše svěřence posuzovali páni rozhodčí – Václav Krajsa, Stanislav Barda, Václav
Matějovec, Ing. Miroslav Gregor, Luboš
Baxa a František Urik, pod vedením vrchního rozhodčího pana Josefa Peroutky.
Dále se zkoušek zúčastnili dva čekatelé
na funkci rozhodčího z výkonu pro lovecké
psy – Karel Rohla a PhDr. Iva Gregorová,
PhD. Funkci ředitele zkoušek vloh vykonával vlastník honitby Otovice, pan Ing. Jiří
Kubernát.
Děkuji majitelům honiteb, panu Dolejšovi, sboru rozhodčích a všem pořadatelům.
Ing. Vladimír Dejmek
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: ZV ohařů a malých plemen
Karlovy Vary - Mezirolí, 17. května 2008

Kid od Květušského potoka
pes/Jezevčík stand. drsnosrstý
Hera z Vladaře
fena/JSDr.
Bety z Dianských luk
fena/Porcelaine
Tobby z Heřmanova domu
pes/JSDr.
Amálka od Žlutické nádrže
fena/JSDr.
Niki od Sigetske Šume
fena/JGT
Fario Leslie Leven
pes/JSDl.
Danka z Ostrého vrchu
fena/Slovenský kopov
Fannie z Otavského údolí
fena/JTHl.
Šany od Pstruží říčky
fena/JSDr.

73 625
72 778
19
74 883
74 916
17 443
74 744
10 18
74 048
73 232

Vlastimil Maxa
Ing. Vladimír Dejmek
Milan Jirsa
dtto
Jana Neuberová
dtto
Petr Polívka
dtto
Jana Šmídová
dtto
Kristýna Kecová
dtto
Richard Syrovátka
dtto
Richard Harang
dtto
Jindřich Pavliš
dtto
Jana Šmídová
dtto

188
188
188
184
184
184
143
122
95

Poznámka

I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
III.
cena
III.
cena
III.
cena
0

Pořadí

Klasi-fikace

Majitel
Vůdce

Početbodů

Jméno,pohlaví,
plemeno psa

ZápisČlp-

Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
19
Vrchní rozhodčí: Josef Peroutka
Počet předvedených psů 19
Rozhodčí:
Václav Krajsa, Stanislav Barda, Václav Matějovec, Ing. Miroslav
Gregor, Luboš Baxa, František Urik, Ing. Vladimír Dejmek
Čekatelé:
Karel Rohla, PhDr. Iva Gregorová, PhD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odvolala

10.

Ohaři
Eysha Jantar Devil
fena/MOK
Inkas vom Forstweg
pes/MMO
Argo z Rohatecké slatiny
pes/ČF
Jantar z Aufrízu
pes/ČF
Azahar Mahagon Dream
fena/IS
Zlata Andělský hrad
fena/MMO
Irish Dream
fena/IS
Brita z Brníkovské stráně
fena/NOK

23 68
95 29
58 805
58 899
14 432
92 27
14 974
76 476

Radka Maternová
dtto
Dalibor Koval
dtto
Jan Mourek
dtto
Jaroslav Obermajer
dtto
MUDr. Jiří Benc
dtto
Vlastimil Jirsa
dtto
Alexandra Šustrová
dtto
Radek Scheerbaum
dtto

221
221
215
210
208
207
206
197

I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
II.
cena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyjádření vrchního rozhodčího: ZV organizačně dobře zajištěné, zazvěření honitby
dostačující pro přezkoušení všech předváděných psů. Počasí deštivé. Chování vůdců
sportovní, protest nebyl podán žádný.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Hledání zatoulaného času (5)
Odznaky a medaile na mysliveckých výstavách
do období před II. světovou válkou
Odznaky a medaile provází výstavy vývojovou řadou. Zmínky o jejich vydávání začínají rokem 1890. Dále z roku 1902 pochází
odznak 2. zemské hospodářské výstavy
konané v Přešperku (dnešní Bratislavě),
jejíž součástí byla i výstava loveckých trofejí ze Slovenska a Uher. Ke kuriozitám
patří i odznaky 1. mezinárodní lovecké
výstavy ve Vídni roku 1902, které sloužily
součastně jako vstupenka.
Po tomto období nastalo období útlumu.
Jedná se o období první světové války, kdy
se nepořádaly žádné myslivecké výstavy.
Ty se nekonaly ani v prvních letech nově
založené Československé myslivecké jednoty (1923).
Období rozkvětu nastává v roce 1933, kdy
se konala 1. celostátní výstava myslivosti v Praze. Při této příležitosti bylo vydáno
mnoho upomínkových medailí a plaket
s emblémem ČSMJ. V následujících letech
se pořádání výstav stalo velmi populární,
o čemž svědčí mnoho dochovaných medailí a odznaků.
Česká Lípa
Praha
Brno

mysliveckých trofejí. K této příležitosti byl
vydán odznak, který je zdoben pravými
jeleními kelci.
Jaroslav Baroch

Výstava Myslivosti v Praze 1933

1933
1934
1937
Výstava trofejí 1934

Součástí výstavy severozápadních
Čech ve Dvoře Králové roku 1936 byly
i střelecké závody, viz. Myslivecký zpravodaj 1/2008.
Mezi nejvýznamnější myslivecké akce
v předválečném období se počítá berlínská mezinárodní výstava z listopadu
1937. Udělovaly se zde jak mezinárodní
odznaky a medaile, tak medaile pro národní a mezinárodní soutěž trofejí. Byly zde
uděleny velké stříbrné plakety za nejlepší trofeje zubra evropského, losa, jelena
a daňka. Dále také malé stříbrné plakety
za ostatní trofeje. V květnu 1937 se v Praze konalo zasedání komise Mezinárodní
myslivecké rady (C.I.C.) pro hodnocení
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Jubilejní výstava trofejí v Brně 1937

Medaile ze sbírek Antonína Smolky.
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Informace o myslivosti provozované
lesním závodem Kladská
Charakteristika území spravovaného lesním závodem Kladská
LZ Kladská je přímo řízenou
jednotkou LČR s.p., která lesnicky
hospodaří na území o rozloze 19
000 hektarů. Tento rozsáhlý lesní komplex patří do karlovarské
vrchoviny, tvoří její západní část
a je současně větší částí chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les.
Obrazně vyjádřeno, toto lesnaté
území vyplňuje prostor mezi Mariánskými Lázněmi, Karlovými Vary
a Františkovými Lázněmi. Reliéf
terénu oblasti je převážně plochý
s mírně zvlněnou náhorní plošinou
a méně výraznými hřbety a vrcholy. Lesnatost území je 60%. Nadmořská
výška se pohybuje od 400 do 1000m n.m.
Dřevinná skladba lesních porostů je tvořena z 93% jehličnany a 7% listnáči. Území je
protkáno četnými drobnými vodotečemi.
Organizace myslivosti u LZ Kladská
Aktuálně lesní závod spravuje 8 honiteb
o celkové výměře 21 468 hektarů.
Z uvedeného počtu honiteb v 5 z nich
hospodaří LZ ve vlastní režii, z toho je jedna obora s chovem daňčí a mufloní zvěře, 3 honitby jsou pronajaty mysliveckým
sdružením.
V režijních honitbách se provoz myslivosti zabezpečuje prostřednictvím čtyř polesí, která zajišťují všechna potřebná opatření k řádnému chovu a péči o zvěř.
V rámci své působnosti vytváří jednotlivá polesí myslivecké úseky, což jsou části lesnických úseků o velikosti kolem 500
hektarů, které jsou obsazovány mysliveckým personálem. Ten zde sám provádí
průběrný odstřel zvěře, doprovází lovecké
hosty a v době zimního strádání zvěř přikrmuje. Myslivecký personál v počtu 70 osob
zabezpečuje především plánovaný lov
holé zvěře. Zvěř trofejová je lovena poplatkově loveckými hosty. Režijní honitby LZ

Kladská navštíví v průměru 250 loveckých
hostů za rok.
Cílem
mysliveckého
hospodaření
u LZ je, abychom se co nejvíce přiblížili k vyváženému vztahu mezi lesnictvím,
ochranou přírody a myslivostí. Znamená
to na jedné straně redukovat početní stavy
zvěře a vytěsňovat zvěř nepůvodní, zejména jelena siku. Na druhé straně intenzivně
pečovat o životní prostředí zvěře a úživnost honiteb.
Druhové zastoupení zvěře a normované
stavy zvěře spárkaté
Ve volných honitbách spravovaných LZ
Kladská se vyskytují tyto druhy zvěře:
Spárkatá zvěř – jelen lesní, jelen sika
východní, daněk skvrnitý, muflon, srnec
obecný a prase divoké.
Drobná zvěř srstnatá – zajíc polní, králík
divoký, veverka obecná, ondatra pižmová.
Drobná zvěř pernatá – tetřev hlušec, tetřívek obecný (oba druhy vzácně), koroptev
polní, křepelka polní, různé druhy kachen,
volavka popelavá, holub hřivnáč, hrdlička
zahradní, sluka lesní a bekasina otavní.
Krkavcovití - krkavec velký, vrána šedivka, straka obecná, sojka obecná.

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Dravci - výr velký, sýc rousný, sova obecná, káně lesní, jestřáb lesní, poštolka obecná aj.
Škodná zvěř – liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní a skalní. Zavlečené druhy mýval severní a psík mývalovitý.
Kočkovité šelmy – rys ostrovid.
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v historii LZ.
rok ulovení druh zvěře
CIC
2001
jelen šestnáct.
1979
jelen šestnáct.
1990
jelen čtrnáct.

věk body
9
12
9

210,78
207,63
207,54

Zvěř jelena siky nebyla ve Slavkovském
lese nikdy vysazena. Honitby spravované
LZ Kladská obsadila samovolně rozšiřováním svého životního teritoria směrem
z Plzeňska. I když je zvěří na tomto území poměrně mladou, první kus byl uloven
v roce 1963, její početní stavy rychle narostly. O trofeje jelenů sika je mezi lovci
velký zájem. U LZ Kladská se v letech 1980
– 2007 ulovilo 29 medailových jelenů sika.
Z tohoto počtu bylo 8 trofejí zlatých, 5 stříbrných a 16 bronzových.

Normované stavy spárkaté zvěře ve volných honitbách v oboře Studánka
Jelení Srnčí Černá Daňčí Mufloní
150 ks 282 ks 102 ks 90 ks 160 ks
Skutečné stavy zvěře jsou o málo vyšší
u zvěře normované, únosné u nenormované zvěře mufloní a daňčí ve volnosti. Vysoké stavy, které se LZ nedaří výrazně snížit,
jsou u nenormované zvěře jelena siky.
V lovecké sezóně se průměrně uloví 900 ks
spárkaté zvěře a 150ks škodné. Produkce
zvěřiny činí cca 25 tun.
Trofejová zvěř
Jak již bylo zmíněno v honitbách
LZ Kladská se provádí poplatkový
lov cizinci i domácími loveckými
hosty. Ti loví hlavně zvěř trofejovou. Nejvyhledávanější zvěří mezi
poplatkovými lovci je zvěř jelena
lesního. U LZ Kladská se v letech
1954 – 2007 ulovilo 242 medailových jelenů. Z tohoto počtu byla 1
trofej zlatá, 39 stříbrných a 202 bronzových.
Nejsilnější trofeje jelena lesního
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Nejsilnější
LZ.
rok ulovení
CIC
1999
1998
1999

trofeje jelena siky v historii
druh zvěře
sika východní
sika východní
sika východní

věk body
6
5
5

263,40
262,20
260,70

Zvěř daňčí se původně chovala pouze v oboře. V průběhu času však z obory
nějaká zvěř unikla a ve volné přírodě se
rozmnožila. Je zajímavé, že všechny ulovené významnější trofeje pocházejí pouze
z obory. U LZ Kladská se v letech 1980 –
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2007 ulovilo 61 medailových daňků. Z tohoto počtu bylo 8 trofejí zlatých, 20 stříbrných
a 33 bronzových.
Nejsilnější trofeje daňků v historii LZ.
rok ulovení druh zvěře
věk b o d y
CIC
2000
daněk
9
192,76
2006
daněk
6
188,08
2000
daněk
11
184,41
Zvěř mufloní se naopak původně vysadila a chovala jen ve volné honitbě, teprve
později byla vysazena i do obory. Mufloní
zvěř z volných honiteb dosahovala průměrně lepších trofejí než oborní zvěř. Dnes je
výskyt mufloní zvěře ve volnosti minimální,
proto všechny významnější trofeje poslední
doby pocházejí také z obory. U LZ Kladská
se v letech 1965 – 2007 ulovilo 235 medailových muflonů. Z tohoto počtu bylo 74 trofejí
zlatých, 78 stříbrných a 83 bronzových.
Nejsilnější trofeje muflonů v historii LZ.
rok ulovení druh zvěře
věk b o d y
CIC
1990
muflon
8
240,00
1992
muflon
8
228,85
1980
muflon
7
226,60
Srnčí zvěř, i když je zvěří v honitbách
nejpočetnější, nedosahuje významnějších
trofejí. Je to dáno mezidruhovou konkurencí zvěře, méně kvalitní potravní nabídkou a tvrdšími přírodními podmínkami.
V letech 1980 – 2007 byli uloveni pouze
2 srnci jejichž trofeje získali bronzovou
medaili.

Nejsilnější trofeje srnců v historii LZ.
rok ulovení druh zvěře
věk b o d y
CIC
1991
srnec
6
112,05
1992
srnec
6
108,68
1992
srnec
6
99,63
Zvěř černá podobně jako zvěř srnčí je
zvěří v honitbách početnou. Ve statistických záznamech LZ není vedena žádná
významnější trofej.

Závěr
Poměrně vysoká návštěvnost honiteb
zahraničními i domácími loveckými hosty
je dána výhodnou polohou revírů v blízkosti státních hranic, zdejšími zajímavými loveckými terény v nádherné přírodě
a dobře vybudovaným zázemím. Významnou roli má také dobrá úroveň dodržování
mysliveckých tradic a vyspělý myslivecký
personál.
Ing. Tomáš Janda
Referent myslivosti na LZ Kladská

Výstava trofejí za Chovatelskou oblast
Plzeň květen 2008, Záluží u Stoda
Hodnocení trofejí ulovené zvěře za rok
2007 bylo provedeno na základě pověření
jednotlivých odborů životního prostředí
obcí s rozšířenou pravomocí Nýřan , Kralovic, Stodu, Přeštic, Nepomuku, Blovic

a Plzně.
K hodnocení byly předkládány trofeje
ulovené a uhynulé spárkaté zvěře a šelem
za rok 2007 z celkem 211 honiteb. K ohodnocení bylo předloženo celkem na 2250
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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dohromady 32 trofejí. Dvě trofeje
dosáhly na bronzovou medaili, ta
silnější z honitby Chříč byla hodnocena 165,67 body C.I.C.
Jelen lesní:
Uloveno a předloženo bylo 29 trofejí, bez medailového ohodnocení.
Kňour:
K posouzení byly předloženy zbraně ze 4 ulovených kňourů – všechny
dosáhly na bronzovou medaili – ty
nejsilnější z Nových Mitrovic byly
obodovány na 114,05 bodu C.I.C.

trofejí.
Srnčí zvěř:
K hodnocení bylo předloženo celkem
1742 trofejí. Medailového ocenění dosáhlo
11 trofejí. Čtyři trofeje dosáhly na stříbrnou
medaili, sedm pak na bronzovou. Nejsilnější trofej srnce pochází z honitby Ves Touškov s bodovou hodnotou 127,6 bodu C.I.C.
Jelení zvěř sika:
K hodnocení bylo předloženo 363
trofejí. Z celkového počtu 17 bylo 14
trofejí bronzových, zbývající tři byly
stříbrné. Nejsilnější trofej z honitby
Štichovice byla ohodnocena 252
body C.I.C.
Muflon:
K hodnocení bylo předloženo 89
trofejí. Medailových hodnot dosáhlo
celkem 30 trofejí, z čehož bylo 9 trofejí hodnoceno zlatou medailí, 8 stříbrnou a 13 bronzovou medailí. Nejsilnější beran z honitby Kozojedy
byl ohodnocen 221,25 bodu C.I.C.

Trofeje šelem:
Z šelem byly k hodnocení předloženy
4 lebky lišky a 3 jezevců. Všechny lebky
dosáhly medailových hodnot. Jedna liška
byla hodnocena zlatou medailí, dvě stříbrnou medailí a jedna bronzovou medailí.
Z jezevců byli dva ohodnoceni stříbrnou a
jeden bronzovou medailí.
Za hodnotitelskou komisi:
Mgr. Zdeněk Chlup

Daněk:
K hodnocení bylo předloženo

Výstava shozů z Lánské obory
Dne 30. května tohoto roku jsem měl tu
možnost s kolegy navštívit výstavu shozů
sebraných letos na jaře v Lánské oboře.
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Bylo vystaveno dohromady 1.145 ks,
z toho 374 kusů jeleních shozů, 511 kusů
daňčích shozů a 260 kusů shozů jelena siky
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japonského + Dybowského. Pro zajímavost
všechny tyto shozy vážili dohromady neuvěřitelných 1.209 kg a musely být přivezeny na dvou valnících.
Vystaven byl i jelení rekord obory z roku
1979 s 245,22 body CIC.
Musím říci, že i když celému dni přálo
nádherné počasí přeci jen tou pomyslnou
třešničkou na dortu byla návštěva první
dámy naší republiky Livie Klausové.
Ing. Evžen Krejčí

Odešel kamarád a přítel náš
Na vědomost dáváme všem myslivcům
a přátelům myslivosti, že 10. dubna 2007 ve
věku nedožitých 77 let odešel do věčných
lovišť myslivec tělem i duší a přítel náš pan
Jiří Pražák.
Členem ČMS, nyní ČMMJ byl od
roku 1950. Z těchto dob jej zná řada
myslivců s bednou a výrem Kubou
na zádech na motorce. Jen ti nejstarší myslivci vzpomínají na Jirku
Pražáka jako na předsedu okresní
odchytové komise.
Jako předseda střelecké komise stál u zrodu střelnice v Březové
a následně se podílel na stavbě
střelnice v Drahovicích.
V sedmdesátých letech patřil
k nejaktivnějším členům MS Nová
Role při stavbě myslivecké chalupy. Kulturní akce pod jeho vedením měly špičkovou úroveň a cizí

mu nebyla ani pomoc při organizování Zlaté
srnčí trofeje.
Při reorganizaci honiteb k 1.1.1980 přechází spolu s hektary revíru do MS Sedlec, které
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se následně přejmenovává na MS Nivy.
Od roku 1993 provozoval myslivost v téže
honitbě, nyní pod názvem Děpoltovice.
V této honitbě zanechal Jirka Pražák řadu
pomníčků ve formě precizně stavěných přikrmovacích či lovných zařízení. Dobře víme,
kdo stavěl Tuzexovou nebo Výstavní kazatelnu, kde stojí Pražákův seník nebo Šestihran. Tato pojmenování jsou v nás a hned
tak nezaniknou, jako nezanikne vzpomínka
na Jirku v našich srdcích. Je pravda, že již
nikdy neusedne s žádným z nás na večerní
čekanou na srnce, černou nebo vysokou.
Nezaposlouchá se do jarního toku sluk, ani
podzimního troubení jelena. Nesejdeme se
nikdy více při družné zábavě Poslední leče
a vzpomínat budeme na naši společně prožitou hodnotící schůzi Farmy Kubernát letos

9.února.
Náš myslivecký spisovatel Jan Vrba ve své
povídce „O myslivcově duši“ praví:
„Žijeme všichni jen z nespočetných smrtí rostlin,zvířat, ale téměř to přehlížíme
a nechceme o tom vědět. Jenom myslivec je
natolik poctivý, že nic nepřehlíží, že přijímá
život v celé jeho šíři a podle toho také jedná. Myslivci znají kouzlo splynutí s přírodou
a věčným životem, které jim ve chvíli nejhlubšího prožitku u zhaslého kusu říká, že
každý plamínek dohoří, aby se jiný vzňal“.
Jiří Pražák byl myslivcem tělem i duší
a věděl, že smrt není nic tragického, poněvadž z přírody pocházíme, do přírody se
zase vracíme a zůstáváme její součástí.
Čest jeho památce!

Farma Kubernát

Jak se fotí zvěř
Pro milovníky přírody a začínající
i pokročilé fotografy zvířat jsem napsal
knihu, která právě vyšla v nakladatelství
Zoner Press pod názvem:

FOTOLOVY
- naučte se fotografovat dobře zvířata
v přírodě.
Více o této knize se dozvíte na mých
stránkách:
www.fotolovy.cz
Rostislav Stach, fotograf

Inzerát
JEZEVČÍK DRSNOSRSTÝ STANDARDNÍ
- zadám štěňata narozená 20.5.2008,
pouze pejsky
Matka: Xara Andělský hrad - Norník, ZV,
LZ, BZ, BH, HZ – vše v I. ceně, ZN (84),
kontaktní norování na lišku (Slovensko)
I.c, výstava VD
Otec: Karlos Uit de Commandeurs
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Hoeve (imp. Holandsko) - ZV, LZ v I. ceně,
ZN (84), výstavy CAJC, CAC, CACIB, BOB
Oba hlas, nos 4, ostří, lovecky vedení
a využívaní v myslivecké praxi. Štěňata
k odběru v polovině července, odčervená
a očkovaná.
Ivana Hájková, Karlovy Vary, tel: 723 374
374, e-mail: i.v.a.hajkova@seznam.cz
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Informace o možnostech a cenách reklamy
tel.: 353 225 696
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www.deltona.cz

HOTEL • RESTAURACE • AUTOCAMP

„NA ŠPICI“
Hana a Miloš Ztratilovi

Kyselka, část Radošov 87
mobil: +420 777 145 710
tel.: +420 353 941 152
fax: +420 353 941 285
naspici@quick.cz, naspici@seznam.cz
http://www.sweb.cz/naspici/naspici.htm
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