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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
končí letošní léto, je po prázdninách,
po dovolených a většina z nás se opět vrací
k svým každodenním pracovním a rodinným povinnostem. Je po srncích a s nadcházejícím podzimem si mnozí z nás již
užíváme říji jelena evropského a těšíme
se na říji jelena siky a daňčí zvěře, ale je tu
samozřejmě i starost, jak co nejlépe připravit honitbu na nadcházející zimu.
I pro náš samotný Okresní myslivecký
spolek v Karlových Varech, začíná klasický podzim. Proběhly zkoušky mysliveckých hospodářů, uskutečnila se celá řada
kynologických akcí, konají se i různé soutěže střelecké. Také naše myslivecká rada
zasedá a řeší jak běžné a standardní věci,
tak i v tuto chvíli pro nás všechny to nejdůležitější - co s našimi nebytovými prostorami v Bulharské ulici v Karlových Varech.
Vzhledem k určitým možnostem a nabídce
ze strany majoritního vlastníka domu v Bulharské jsme se na poslední myslivecké
radě rozhodli opět svolat na 17. října tohoto roku Okresní myslivecký sněm, a to
jako vždy na naší myslivecké střelnici v 17
hodin. Věřím, že do té doby bude stav v této věci ujasněn, připraven a budeme moci
náš návrh předložit k Vašemu rozhodnutí.

Další velmi důležitou akcí nadcházejícího roku bude školení laických prohlížitelů
zvěřiny. Toto školení proběhne ve dnech
20 - 21. března 2009. Je možné se samozřejmě přihlásit v kanceláři našeho OMSu
u MVDr. Jana Vyskočila, který má tuto problematiku na starosti a i v tomto zpravodaji
najdete od jednatele základní informace.
Dále mi dovolte, abych využil této
příležitosti na začátku lovecké sezony
a požádal Vás, všechny členy i jednotlivá
myslivecká sdružení, o podporu našeho
mysliveckého plesu, který se uskuteční
opět, již se dá říci tradičně, na začátku
nového roku 2009. Uskladnění zvěřiny
se opět pokusíme domluvit v oboře Hájek
u p. Fouse.
Bohužel už se poslední dobou stává mojí
smutnou povinností, oznámit Vám všem,
že naše řady navždy opustili další známí
myslivci. Jedním z nich je i jeden z nejstarších členů OMSu p. Josef Dobiáš a dále
p. Josef Krajsa. Čest jejich památce!
Přeji Vám všem do podzimní lovecké
sezony „Lovu zdar“
Ing. Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary

Zkoušky hospodářů
Ve dnech 5.-6. září 2008 se konaly
na myslivecké střelnici v Karlových Varech

2

| www.oms-karlovyvary.cz ]

zkoušky uchazečů o kvalifikaci mysliveckého hospodáře. Přihlášených bylo deset
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účastníků, dostavilo se však pouze devět.
Jeden se ze služebních důvodů omluvil.
Zkušební komise, kterou jmenovalo ústředí Českomoravské myslivecké jednoty,
byla šestičlenná.
Všichni uchazeči projevili připravenost,
a tak byl celý průběh zkoušek bezproblé-
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mový. Výsledek zněl: 2 uchazeči prospěli
s vyznamenáním a 7 prospělo.
Vážnost celého průběhu zkoušek zdůraznil trubač pan Josef Matuščík z Merklína.

MVDr. Jan Vyskočil

Blahopřejeme

Ceny za druhé místo převzal Luboš Doležal z rukou
předsedy ČMMJ ing. Jaroslava Palase, akademického malíře Václava Nasvětila a zástupce zbrojovky.

V měsíci květnu proběhla na výstavišti
v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura
Viva republiková soutěž ve vábení jelenů.
Z dvaceti tří účastníků si velmi dobře vedli
i myslivci z Karlovarska, občané Nové Role.
Jmenovitě Tomáš Třeský obsadil krásné páté místo a mistrem ČR pro rok 2008
se stal Luboš Doležal. Nejlepší tři jelenáři
ČR postoupili na mistrovství Evropy, které
se konalo na loveckém zámečku Ohrada
nedaleko obce Hluboká nad Vltavou v jižních Čechách v sobotu 28.července 2008.
Celé mistrovství Evropy ve vábení jelenů
bylo součástí národních mysliveckých slavností, které dle prodaných vstupenek navštívilo přes patnáct tisíc diváků. Dále zde
byla i 13.mezinárodní soutěž mysliveckých
trubačů, která probíhala po celou sobotu
v atraktivním prostředí zámeckého parku
v Hluboké nad Vltavou.
Pestrý doprovodný program obsahoval
mnoho dalších divácky atraktivních akcí,
k nimž patřila především kvalifikační soutěž chladnokrevných koní, bohatý mysli-

vecký jarmark, představení loveckých psů
různých plemen, ukázky práce dravců,
atd..
Vysokou úroveň mysliveckých slavností
podtrhla účast ministra zemědělství ČR
Petra Gandaloviče, hejtmana Jihočeského kraje, poslanců Senátu a Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a pochopitelně
celého vedení ČMMJ v čele s předsedou
ing. Jaroslavem Palasem.
Na start mistrovství Evropy ve vábení
jelenů nastoupilo dvacet pět soutěžících
z devíti států. Chorvatsko a Ukrajina soutěž
obeslali pouze dvěma jelenáři.
Soutěžilo se ve třech disciplínách a výkony hodnotilo šest rozhodčích z Německa,
Maďarska, Čech, Polska, Rakouska a Slovenska. Po zhodnocení všech disciplín
měli tři jelenáři shodný počet devadesát
sedm bodů a došlo k rozstřelu. Rozstřelem
se rozumí vábení další disciplínou mezi
soutěžícími se shodným počtem bodů.
Po rozstřelu se mistrem Evropy ve vábe-

Vítězný ryk jelena po souboji v podání nejlepších.
Zleva Luboš Doležal, Michal Franče a Andrzej Misiak. Mikrofon v ruce drží ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost.
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ní jelenů stal Michal Franče, vicemistrem
Luboš Doležal a třetí místo obsadil soutěžící Polska Andrzej Misiak. V pořadí států obsadila ČR první místo před Polskem
a týmem Rakouska.
XI. mistrovství Evropy se bude konat
v roce 2009 v německém Dortmundu.
Závěrem je nutno poznamenat, že nejlepší vábiči - jelenáři České republiky jsou stá-
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vající nebo bývalí studenti Střední lesnické
školy ve Žluticích, kde se jim věnuje jednak
profesorka ing. Eva Hanušová a zejména
bývalý reprezentant ČR ve vábení jelenů
v myslivecké veřejnosti známý a oblíbený
MVDr. Antonín Rudolf. Tisíceré díky jim
za tuto prospěšnou práci s mladými.
Ladislav Cinegr

Klubové podzimní zkoušky a speciální
zkoušky z vodní práce
Klub chovatelů loveckých slidičů - sekce
retrieverů uspořádal ve spolupráci s OMS
Karlovy Vary v honitbě VLS ČR, s.p., divize
Karlovy Vary, ve dnech 6. - 7. 9. 2008
Klubové podzimní zkoušky retrieverů
se zadáním titulů CACT a Res. CACT
a Klubové speciální zkoušky vodní práce se zadáním titulů CACT a Res. CACT.
Sraz účastníků a vyhlašování výsledků
proběhlo v restauraci Na Špici v Radošově, samotné zkoušky se pak uskutečnily
v honitbě VLS ČR,s.p., divize Karlovy Vary,
v okolí rybníků obce Bražec.
Podzimních zkoušek se zúčastnilo celkem 18 retrieverů ( 8 Labrador Retriever, 8
Golden Retriever, 2 Flat Retriever ). Z toho
uspělo 10 psů v I. ceně, 2 ve II. ceně, 4
ve III. ceně a 2 neuspěli.
Speciálních zkoušek z vodní práce

se zúčastnilo celkem 22 retrieverů ( 8 Labrador Retriever, 9 Golden Retriever, 4 Flat
Retriever a 1 Chesapeake Bay Retriever).
Z toho uspělo 13 psů v I. ceně, 3 ve II. ceně,
4 ve III. ceně a 2 neuspěli.
Sponzory těchto zkoušek byly firmy : Penzion Daniela Boží Dar, Golem Karlovy Vary
a distributoři krmiv Artemis a Eukanuba,
kterým bych chtěl za pořadatele touto cestou poděkovat.
Jménem KCHLS bych chtěl rovněž poděkovat řediteli divize VLS ČR, s.p., Karlovy
Vary, ing. Petru Skočdopole, správci LS
Dolní Lomnice panu Ladislavu Novotnému a všem zaměstnancům divize, kteří
se na těchto zkouškách jakoukoliv měrou
podíleli, za jejich vstřícnost, pomoc
a pochopení.
Samozřejmě nemohu též opomenout

Foto: Vladimír Dolejší
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poděkovat profesionálnímu fotografovi Vladimíru Dolejšímu – KVTISK s.r.o. za jeho

krásné snímky.
Po předchozí dohodě s KCHLS, OMS
Karlovy Vary a VLS ČR, s.p., divizí Karlovy
Vary, by se v roce 2009 mělo uskutečnit „ I.
Západočeské derby retrieverů“.
Pavel Míšek
Za KCHLS - sekce retrieverů

Foto: Vladimír Dolejší

Výsledky, kontakty, další informace a foto
najdete na:
http://www.kchls.cz
http://www.retriever.cz
http://www.kvtisk.cz
http://www.vls.cz
http://www.oms-karlovyvary.cz
http://www.penziondaniela.eu
http://www.golem-kv.cz/
http://www.artemispetfood.eu/
http://www.eukanuba.cz/
http://naspici.ic.cz/
http://www.artemis-gold.cz

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: LZ ohařů a malých plemen
Žlutice - Lachovice, 16. srpna 2008

Kid od Květušského potoka
Pes / JSDr.
Fík z Hlubocké jámy
Pes / JSHl.
Xenie Andělský hrad
Fena / JSDr.
Amálka od Žlutické nádrže
Fena / JSDr.
Niki od Sigetské Šume
Fena / JGT
Arka Andělský hrad
Fena / JSDr.
Contesse
Pes / POR
Clivec WT of Aldergate
Pes / WT
Šany od Pstruží říčky
Fena / JSDr.

73 625
72 820
70 512
74 916
17 443
72 369
22
20 540
73 232

Vlastimil Maxa
Ing. Vladimír Dejmek
Antonín Hnátek
dtto
Monika Hudacká
dtto
Eva Čiháčková
dtto
Kristýna Kecová
dtto
Monika Hudacká
dtto
Jana Šmídová
dtto
Ladislav Petržílka
dtto
Jana Šmídová
dtto

241
241
241
237
237
236
227
204
226

Poznámka

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

Majitel
Vůdce

Klasifikace

Jméno,
pohlaví, plemeno psa

Počet bodů

ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů 11
Stanislav Barda
Počet předvedených psů 11
Otomar Novák, Václav Krajsa, Josef Peroutka, Jana Neuberová
Zápis Člp-

Pořadatel:
Vrchní rozhodčí:
Rozhodčí:

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

5
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Wally z Rydlewa
Pes / JSDr.
Fario Leslie Leven
Pes / JSDl.
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071B
74 744

Pavel Žigmond
dtto
Richard Syrovátka
dtto

225
168

II.
cena
III.
cena

10.
11.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: BZ malých plemen
Žlutice - Lachovice, 17. srpna 2008

Clivec WT of Aldergate
Pes / WT
Kid od Květušského potoka
Pes / JSDr.
Šany od Pstruží říčky
Fena / JSDr.
Fík z Hlubocké jámy
Pes / JSHl.
Amálka od Žlutické nádrže
Fena / JSDr.
Niki od Sigetské Šume
Fena / JGT
Wally z Rydlewa
Pes / JSDr.

20 540
73 625
73 232
72 820
74 916

Ladislav Petržílka
dtto
Vlastimil Maxa
Ing. Vladimír Dejmek
Jana Šmídová
dtto
Antonín Hnátek
dtto
Eva Čiháčková
dtto

17 443

Kristýna Kecová
dtto

071B

Pavel Žigmond
dtto

MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY VŠECH LOVECKÝCH PLEMEN
sobota 25. října 2008:
07:00 sraz účastníků a rozhodčích v Autokempu Žlutice.
07:00 - 09:30 veterinární prohlídka a přehlídka exteriéru,
porada rozhodčích, losování pořadí a rozdělení
pracovišť
09:30 slavnostní zahájení MVZ
10:00 odjezd do revírů na jednotlivá pracoviště
19:00 společenský večer s hudbou
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115
113
113
113
109

Poznámka

I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena

Pořadí

Majitel
Vůdce

Klasifikace

Jméno,
pohlaví, plemeno psa

Počet bodů

ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů 7
Ing. Miroslav Gregor
Počet předvedených psů 7
Stanislav Barda, Václav Krajsa, Josef Peroutka, Jana Neuberová
PhDr. Iva Gregorová PhD.
Zápis Člp-

Pořadatel:
Vrchní rozhodčí:
Rozhodčí:
Čekatel:

1.
2.
3.
4.
5.

99

II.
cena

6.

101

III.
cena

7.

Žlutice 25. – 26.10.2008

neděle 26. října 2008:
07:30 snídaně
08:30 zahájení prací druhého dne dle programu
17:00 slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků
Mezinárodních všestranných zkoušek
Propozice a podrobnější informace u ředitele zkoušek:
Ing. Vladimír Dejmek
U hřbitova 56, 362 63 Dalovice, tel. 602 440 107, 774 740 520
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Město Karlovy Vary slaví 650 let od svého
založení
V říjnu tohoto roku slaví Karlovy Vary 650
let od svého založení. Podle pověsti tak učinil Karel IV. v roce 1358 natrefivší se svojí
loveckou družinou na léčivý pramen při
lovu divoké zvěře. Tuto skutečnost doklá-

Založení města Karlem IV.

Okresní myslivecký spolek
Karlovy Vary - čepičák

dá námi předložený pohled a lovecké
odznaky. Je tedy zřejmé, že myslivost a lov
všeobecně je velice hluboce spjata s naší
minulostí i v našem regionu.
Jaroslav Baroch

Střelecké závody ČMS Karlovy Vary 1957

Okresní myslivecký spolek
Karlovy Vary - klopový

OV ČMS Karlovy Vary

Na lov sviště do Rakouských Alp
Dovolte abych pro úvod použil slova
Ladislava Míči:
„Snad každý míváme sny, které by se daly
uskutečnit, ale člověk se k tomu těžko
odhodlává, najde si desítky důvodů, proč
to či ono nejde zrealizovat – a pak stačí
náhlý impuls, a ono to jde! Různé sny mají

i myslivci a, proč si to zapírat, týkají se lovu, lovu zajímavé a v našich podmínkách
nedostupné zvěře. I já jsem si říkal, že bych
snad mohl, někdy, někde …Ale zůstávalo jen
u úvah.“
Až tak, jak už to bývá, impuls byl na světě. Kamarád Olda Slánský znající mé touhy
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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zili na svišťáky. Opravdu nevšední způsob
lovu a spousty zážitků na sebe nedaly dlouho čekat. Žádné posedy, ale tvrdý výstup
do hor spojený s ostražitostí svišťů, která tě
ať chceš nebo nechceš přimáčkne k zemi
a jak na vojně plížením a plazením v krytu
tohoto kamene či rozvětvené kleče postupuješ za svým cílem. Nutno také podotknout, že oko zkušeného doprovodu uvidí
sviště a ty za sviště považuješ kámen nebo
hnědý vstup do nory. Přes všechna úskalí
po zajímavém lovu a dobrodružství, které
bezpochyby překrásné alpské vrcholky
a lov sviště horského v sobě skrývají, mne
pozval na lov. Se slovy „ jen peciválové sedí
doma“ jsem začal balit.
V malebném rakouském městečku
Zams/Tirol na náš příjezd čekal místní
myslivec Alois Streng a stále cosi ukazoval
na hodinkách.
Onu cestu, kterou jsme zprvu pojali jako
výlet a nikam nepospíchali, vystřídal čtyřhodinový výstup na horskou chatu a slunko
nečeká. Druhý den po snídani jsme vyrajsme se k úspěšnému lovu dostali .
Dnes bych touto cestou chtěl jak Oldovi,
tak Aloisovi poděkovat za opravdu nevšední lov a každému, kdo má v sobě toulavou
krev, popřát hodně štěstí při plnění jeho
snu a k tomu upřímné „lovu zdar“. Nikdo
ti nedokáže vzít dojmy a pocity z cesty
za lovem a dobrodružstvím. Do hor můžeš,
když ti to šlape, až ti to přestane šlapat,
nikdo tě do hor neponese – vím o čem mluvím.
Jaroslav Baroch
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Oslavy v Saint Hubert
Stejně jako v loňském roce i letos
vyrazila skupina myslivců, členů
OMS ČMMJ Karlovy Vary a zbytku
ČR, do belgického Saint Hubert.
Celou
návštěvu
organizovali
manželé Hánovi ze Svinné.
Po zkušenostech z roku 2007
je nutno připomenout, že jsme věděli do čeho jdeme a stejně tak naše
protistrana, tj. Mezinárodní řád sv.
Huberta Belgie, již měla prvotní
informace o úrovni myslivosti v České republice.
Po srdečném uvítání Franzem
W.E. Brandem a ubytování v krásném hotýlku následovala domluvená
návštěva belgické královské obory. Tato obora má výměru 4 000ha
a je umístněna uprostřed národního parku,
který má rozlohu 40 000ha. V samotné královské oboře se hospodaří tak, jak se hospodařilo v lesích a přírodě v šestnáctém
století. Do obory nesmí mechanizace
a veškeré práce jsou dělány ručně, případně za pomoci koní. Stromy napadené
lýkožroutem /kůrovec/ jsou ručně pořezány a zapáleny na místě. Traviny jsou vysekávány v místech, kde je to nezbytné kvůli
lovu a ručně.
Nejrozšířenější zvěří v královské oboře
je jelen lesní, černá a daňčí zvěř.
Všichni jeleni starší čtyř let mají svoje
jméno, svoji evidenci a každý téměř úplnou
sbírku shozů. Jedná se celkem o 48 takto
vedených kusů.

Laně, každá osmá, jsou označeny vysačkami a vybaveny vysílačkou.
V královské oboře se loví kolem 120-ti
kusů ročně a ostatní zvěř je přikrmována pouze v případě kruté zimy. V oboře
se neloví liška a zajíc. Lov lišky je zakázán
z toho důvodu, že se stará o nižší stavy myší.
Rozbory žaludu bylo zjištěno, že přes 70%
potravy lišek tvoří právě hraboši. Na naše
argumenty,že zajíc do čtyř měsíců věku
nemá před liškou šanci bylo odpovídáno,
že jich tam je stejně málo. O celou královskou oboru se stará 28 zaměstnanců.
Po prohlídce obory jsme byli pozváni
ke slavnostnímu obědu, který uspořádal
na naši počest Mezinárodní řád sv. Huberta a slavnostní přípitek pronesl z pověření
velmistra generální sekretář.
Po roce 1990 Mezinárodní řád sv.
Huberta vytvořil sekce pro spolupráci
s Řády východní Evropy. Česká republika patří do jednoho společenství
s Maďarskem,Rakouskem a Německem.
V čele stojí ing. Herbert Rosenstingl z Vídně. Je potěšitelné, že do řad členů Mezinárodního ŘsH Belgie byli v letošním roce
přijati čtyři myslivci z Čech.
V rámci pořádaných slavností se konala
výstava svatohubertských psů, dnes známých jako lovecké plemeno bladhaund.
Je potěšitelné, že nejhezčím psem celé
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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výstavy byl Collin, jehož majitelem je pan
Petr Podávka z České republiky.
Slavnostní průvod trval déle než dvě
hodiny a zahrnoval celé období od časů
osidlování Ardenských vrchů, od dob,
kdy sv. Hubert začal v těchto místech šířit
křesťanství. Závěr průvodu patřil Řádům
sv. Huberta z řady států Evropy. Zastoupení
zde měla Belgie, Česká republika, Dánsko,
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Holandsko, Maďarsko, Německo, Norsko,
Rakousko, Rusko a Španělsko.
A protože v závěru slavností se nad městečkem Saint Hubert přehnala dešťová
přeháňka, ukryli se všichni myslivci do nejbližšího výčepu, kde si vyměňovali zkušenosti a navazovali nové kontakty.
Ladislav Cinegr

Myslivost u VLS ČR, s.p. divize
Karlovy Vary
VLS ČR ,s.p. divize Karlovy Vary vykonává právo myslivosti na 35 000 ha plochy,
převážně vojenského výcvikového prostoru Hradiště. Cca polovina výměry je les,
ostatní jsou louky, dopadové plochy střelnic zarostlé keři a náletovými dřevinami,
vodní plochy.
V současné době se v honitbě ze spárkaté zvěře vyskytuje zvěř jelení, sičí, mufloní, srnčí a prasata divoká. Ojediněle i zvěř
daňčí.
Z drobné zvěře se zde sporadicky vyskytuje zajíc, bažant a koroptev. Z tetřevovitých
zde do roku 1972 žil tetřev hlušec. Do konce
sedmdesátých let min. st. zde bylo kolem
100 ks tetřívků, kolem 30 ks se jich vyskytuje dodnes. Dříve hojná, v současnosti ojedinělá je i sluka lesní.
Z vodního ptactva se na našich rybnících
vyskytuje kachna divoká, méně i poláci,
čírky.
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Ze škodné se zde v současné době
vyskytují v hojném počtu lišky, jezevci,
kuny, tchoři a lasice, opakovaně byl zjištěn
výskyt mývalovce severního. V roce 2005
jsme zde zaznamenali i rysa.
Z pernatých dravců se zde vyskytuje
káně lesní, včelojedi, jestřábi, poštolky a krahujci. Ojediněle, ale pravidelně
se zde vyskytuje i výr velký.
Z ostatních pernatých se zde v hojném
počtu vyskytují krkavci, méně volavky
a pravidelně hnízdí i čáp černý.
Úživnost honitby je zde velmi dobrá. Přesto však o zvěř v zimním období pečujeme.
Během krmného období zvěři pravidelně
ročně předkládáme jadrná krmiva, krmnou
řepu, odpadové pečivo, seno a v posledních letech i senáž. Pro tento účel máme
vybudovanou síť krmelců a krmelišť. Do 75
solisek ročně zvěři předkládáme kusovou
sůl a medicinální lizy.
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Přestože honitba Hradiště je mysliveckým rájem, lovy jsou zde vzhledem bujné
vegetaci, rozsáhlým křovinným porostům
i velké rozloze mimořádně obtížné.
Do roku 1990 jsme zvěř spárkatou lovili
převážně individuelně. Jen ojediněle jsme
lovili zvěř černou naháňkou.
Počínaje rokem 1991 jsme začali zvěř
spárkatou lovit též na společných lovech
naháňkou. Naháňkou lovíme holou zvěř
jelení, sičí, mufloní, selata a lončáky a škodnou dle zákona. Od roku 2005 na výjimku
ze zákona, lovíme i holou zvěř srnčí.
Přestože na první pohled lovíme intenzivně, v porovnání se sousedními sdruženími
nedosahujeme v přepočtu na 1 ha výměry
honitby jejich výsledků.
Snažíme se zkvalitnit chov zejména zvěře jelení. Zvěř jelena evropského má dobrý
genetický potenciál na dosažení hodnot
trofejí okolo 200 b CIC, avšak nevhodný
poměr pohlaví v minulosti ve prospěch laní
( v současné době je již prakticky vyrovnaný ) a nedostatek jelenů ve II. a III. věkové třídě se projevil negativně na hodnotě
ulovených trofejí v posledních letech. Proto bude hlavním cílem dosažení optimálního zastoupení ve věkových třídách, při
současném udržení kvality a vyrovnanosti
poměru pohlaví. Z toho důvodu jsou současná kritéria odlovu nastavena „mírněji“
ve prospěch zvěře samčí, s tím že nenechá-
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váme v populaci jen zvěř nadprůměrnou,
ale i průměrnou. Po dosažení optimálního
početního zastoupení ve věkových třídách
budou kritéria nastavena, tak aby zejména
z mladé zvěře zůstali v populaci jen kusy
nadprůměrné.
Tyto kroky je třeba činit i u zvěře mufloní a černé, kde je zejména u samčí zvěře
nedostatek jedinců ve III. věkové třídě.
Srnčí zvěř je z těchto hledisek v optimálním stavu, avšak kvalita zvěře je vzhledem
k podmínkám honitby pro tuto zvěř špatná.
Ing. Jiří Illichman

Pro zkvalitnění služeb naším hostům jsme letošní
rok ukončili rekonstrukci lovecké chaty na Bukovině. Uspokojí i náročnou klientelu, přičemž její poloha přímo v loveckém revíru má své kouzlo.

Střelecká soutěž v brokovém trojboji
V neděli 7. září 2008 se na myslivecké
střelnici v Karlových Varech za účasti 41
střelců uskutečnil další ročník tradičního
střeleckého soutěžení, tentokrát v brokovém trojboji, který pro soutěžící představuje zvládnutí 3 různých brokových disciplin
během jednoho dne.
Každý ze závodníků absolvoval 20 terčů
na loveckém kole, 20 terčů na olympijské
baterii a 20 terčů na vysoké věži, která se,
jak je ve Varech zvykem, střílela skeetově,
tzn., že na jednotlivé terče smí závodník
vypálit pouze 1 výstřel.
V letošním ročníku měl nejlepší mušku
a vítězem se stal domácí matador Stanislav

Stach, na druhém místě se umístil Josef
Elšlégr a třetí místo pak obsadil Vítězslav

Foto: Vladimír Dolejší

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Novák.
Pořadatelé z OMS Karlovy Vary zvou
všechny příznivce sportovní střelby
na neděli 12. října, kdy se uskuteční poslední střelecká soutěž letošního roku a to dal-
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ší ročník Memoriálu Františka Sedláčka
ve střelbě na olympijské baterii.
Ing. Luděk Vodička
předseda střelecké komise

Foto: Vladimír Dolejší

Laičtí prohližitelé
zvěřiny
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary
bude organizovat kurz prohlížitelů pro
Vysokou školu veterinární a farmaceutickou v Brně. Podmínkou je minimálně třicet
přihlášených. Účastnický poplatek činí
4.500 korun.
Zvěřina prohlédnutá laickým prohlížitelem nesmí být dodávána do pohostinství,
do žádné provozovny veřejného stravování
ani prodeje. 30% ulovené zvěřiny v honitbě
dle druhu může být přenecháno konečnému spotřebiteli. Veškerá ulovená černá
zvěř musí být prohlédnuta státní veterinární správou na trichinelosu (svalovce).
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OMS
Karlovy Vary každou středu od 9 do 16
hodin. Dohodnutý termín školení je 20.21.března 2009.
MVDr. Jan Vyskočil
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Josef Krajsa odešel z našich řad
Vážení přátelé myslivci, dovolujeme si Vám oznámit, že po delší těžké nemoci zemřel
dne 8. 6. 2008 náš přítel Josef Krajsa – myslivec tělem i duší. Myslivostí žil od mládí a členem ČMS byl od roku 1954. Výkonu práva myslivosti se věnoval v MS KOVO Karlovy Vary
pod přísným vedením našeho otce, který byl dlouhá léta jeho předsedou. Během svého
života působil v několika mysliveckých sdruženích. Posledních patnáct let byl členem
a zakladatelem MS Jezevec – Těšetice na Bochovsku.
Rozvoji myslivosti a péči o zvěř věnoval stovky hodin,
vždy s láskou k přírodě a kamarádským přístupem
ke svým kolegům. Byl a zůstane legendou, která dokázala lidičky v zeleném spojit svým pozitivním přístupem k životu, pobavit vtipem a přispět k dobré náladě
při společných akcích.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem přátelům
myslivosti, kamarádům ze širokého okolí i ze Žatecka,
kteří se v hojném počtu přišli rozloučit s naším bratrem Josefem na cestě do „nebeského“ revíru“.
Čest jeho památce!
Bratři Jaroslav, Václav a syn Martin

Josef Dobiáš odešel z našich řad
Ve věku 88 let dne 12.července 2008 odešel z našich řad myslivec, kamarád a kolega Josef Dobiáš. Celý svůj život zasvětil rodině, sportu a myslivosti. Připomeňme z jeho
bohaté činnosti, že v oblasti sportu byl státním reprezentantem v silniční cyklistice a mistr Moravy pro rok 1939. Po ukončení závodní kariéry se jako technický doprovod podílel na organizaci různých závodů včetně Závodu míru, kde pracoval v rozhodčím sboru.
Za války byl vězněn v koncentračním táboře, po roce 1948 v komunistickém vězení. Dlouhá léta zasvětil práci ve Svazu bojovníků za svobodu, za což obdržel po roce 1989 ocenění
ministra obrany 3. a 2. stupně.
Jeho největším celoživotním koníčkem byla myslivost, kterou provozoval aktivně nejdříve na okrese Sokolov, posléze na okrese Karlovy Vary,
a to až do konce života. Dlouhá léta pracoval v Okresní
myslivecké radě, naposledy jako místopředseda OMS
Karlovy Vary. Je třeba připomenout jeho dřívější aktivní činnost jako člena komise pro výstavbu myslivecké
střelnice v Drahovicích. Řadu let působil v lektorském
sboru OMS Karlovy Vary při výchově nových adeptů myslivosti. Byl postupně předsedou několika mysliveckých
sdružení, naposledy Mysliveckého sdružení Podlesí.
Za tuto činnost byl oceněn řadou mysliveckých vyznamenání, včetně nejvyššího, tj. byl čestným členem Českomoravské myslivecké jednoty.
Čest jeho památce!
Členové MS-Podlesí a OMS K.Vary

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Časy se mění
„Zajíc evropský (Lepus europaeus)
je býložravý hlodavec, žijící po celé Evropě
až k Uralu, v severní Africe a v Přední Asii.
Ideální existenční podmínky mu poskytuje mírné podnebí, menší lesíky, louky
a pole s rozmanitými kulturami, kde nalézá
dostatek obživy. Hlubokým lesům se vyhýbá. Zajíc je zvíře bezbranné, dobromyslné
a neškodné. Před četnými nepřáteli, k nimž
především patří vysoký sníh, tuhá zima,
vytrvalé deště se zátopami, různé epidemie, dravci, šelmy a konečně i člověk, ho
chrání jednak neuvěřitelná rozmnožovací
schopnost, jednak rychlý běh,“ popisuje
barvitě Karel Hájek, autor výpravné publikace s názvem Krásy myslivosti vázané
v hnědém plátně a opatřené množstvím
doprovodných fotografií.
O pár řádek dál pokračuje: „Československo je v Evropě bezesporu jednou
z nejbohatších zemí na zajíce a to jak co
do počtu, průměrné váhy a vzrůstu, tak co
do jakosti. Poměrně mírné podnebí, dostatek potravy na nejrůznějších divokých
i kulturních plodinách, moudré myslivecké
zákonodárství a soustavná péče mysliveckých hospodářů proměnily naši zemi takřka v zaječí ráj. Přibližně se ročně v republice nastřílí asi 1.000.000 zajíců, „úředně“
hlášených, tj. zhruba 3.500.000 kg masa.
Toto kvetoucí myslivecké hospodářství

v Československu je podmíněno soustavnou péčí nejširších lidových vrstev o zvěř.
K ní patří i odchyt živých zajíců, kteří jsou
jednak vyváženi do ciziny, jednak vysazováni v krajích, kde byl jejich stav z nejrůznějších příčin decimován, nebo kde bylo
nutno regenerovat zaječí chovy novou
krví.“
Otočíme-li pár stránek, můžeme pokračovat třeba u prasete divokého: „Přes značnou plodnost chrání tuto zvěř před úplným
vyhynutím některé státní obory….Černá
zvěř, tito čtyřnozí praobyvatelé našich zemí,
vyhynula v Čechách ve volnosti, vlastně
byla vyhubena již v XVIII. a XIX. století.
Tento osud ji stihl proto, že působila obrovské škody na polních kulturách. Divočáci
zničí za jedinou noc celé pole brambor
a k nepoznání rozryjí louku či jeteliště“.
Kniha, která obsahuje úžasné fotografie,
i když pouze černobílé, nejrůznějších druhů zvěře, záběry přírodních scenérií či portréty lovců, uvádí sojku jako škodnou, popisuje lov dravců za pomoci výra a o jelenu
sika se nezmiňuje ani jedinou větou. Byla
vydána v roce 1952.
Kdo ví, co se bude psát za dalších padesát let? Co bude s českou myslivostí a jak
bude vypadat druhová skladba zvěře?
Ivana Pečimúthová

Jak se fotí zvěř
Pro milovníky přírody a začínající i pokročilé
fotografy zvířat jsem napsal knihu, která 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

14

| www.oms-karlovyvary.cz ]

Autorizovaný prodej lesní a zahradní techniky
STIHL a VIKING na které provádíme záruční
a pozáruční servis.
Sortiment obsahuje:
Motorové a elektrické pily, vyžínače, motorové kosy,
křovinořezy, foukače, rosiče, rozbrušovačky, nůžky,
tlakové myčky, rotační sekačky, drtiče, zahradní traktory,
provzdušňovače a další pomůcky, jakožto ochranné
oděvy a prostředky.
Včetně příslušenství jako: řetězy, lišty, žací kotouče,
strunové hlavy, pilové kotouče a jiné adaptery.

Prodej vynikajícího nářadí
a značkových nožů a nářadí
Autorizovaný prodej a servis motorů
Prodej zahradní a komunálni techniky fi.
Prodej a servis komunálni techniky
Prodej a servis zahradní techniky
Prodej a servis sněhových fréz
Prodej zahradní a komunální techniky
Prodej hydraulických štípačů dřeva
Provádíme techn. prohlídky pracovního nářadí a strojů
pro soukromé i profesionální uživatele
J á c hy m ovsk á 2 7 , 3 6 0 0 4 K a r l ov y Var y
E - m a i l : k h . s t i h l @ t i s c a l i . c z , w w w. s t i h l - h a m r l a . c z

FISKARS
GERBER
BRIGGS & STRATTON
ISEKI
ETESIA
SABO, BRILL
MTD
WISCONSIN

Tel.: +420 353 224 513
Fax: +420 353 997 036

D ě k uje me níže uvedeným s p o l e č no s te m
a p odn i ka t elům za f inanční p o dp o r u:

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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