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1. Základní údaje o organizaci 

 

Okresní myslivecký spolek Teplice, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské 

myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ).  

OMS Teplice je spolek, sdružující 35 mysliveckých spolků. Pomáhá jim při propagaci 

myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory. 

OMS Teplice pomáhá při organizaci různých celostátních akcí, jako je medikace, přehlídky 

ulovených trofejí, zkoušky loveckých plemen, střelecké soutěže, zkoušky o první lovecký 

lístek – výchova adeptů, atd. OMS Teplice také napomáhá při ochraně životního prostředí, 

ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti. 

 

 

2. Složení rady Okresního mysliveckého spolku Teplice, z. s. 

 

Ve volbách do okresní myslivecké rady (dále jen OMR) v roce 2015 byli zvoleni: 

Předseda OMS Teplice – Ing. Václav Hrádek 

Místopředseda OMS Teplice – p. Vlastimil Aubrecht 

Střelecká komise – zůstává neobsazeno 

Ekonomická komise – pí. Olga Hrabáková 

Kynologická komise p. Josef Hauf 

Myslivecká komise – p. Jan Čechura 

Právní komise – Judr. Helena Tukinská 

 

Zaměstnanci: 

Jednatel OMS Teplice – p. Lenka Drenčková 

 

 



Dozorčí rada: 

Předseda – p. Zdeněk Vítek 

1. člen - p. Bořivoj Kučera 

2. člen – p. Leopold Vančura 

 

Během roku 2018 nedošlo k žádné změně ve složení OMR. Pozice předsedy střelecké komise 

je stále neobsazená. 

 

3. Údaje o počtu členů spolku 

 

Ke dni 1. 4. 2018 byl celkový počet členů 210. 

Ke dni 31. 3. 2019 je celkový počet členů 188. 

 

4. Činnost v roce 2018 

 

V roce 2018 jsme pokračovali ve zhodnocování a výstavbě společného majetku střelnici 

Hrobčice. Byly vybudovány dvě nová kulová střeliště, z bezpečnostních důvodů byl předělán 

rozvod elektrické energie a oplocen a vyčištěn prostor umělé nory. Byl pořádán kurz 

uchazečů o první lovecký lístek, proběhlo hodnocení trofejí s výstavou v restauraci Koruna 

v Hrobu. Bylo uspořádáno 18 zkoušek loveckých psů z výkonu. Oms pomáhal organizovat dva 

dětské dny, zúčastnili jsme se školení prohlížitelů zvěřiny a školení lektorů pro výuku v kurzu. 

Také jsme organizovali nákup minerálního krmiva pro zvěř. Z naší strany byla zahájena celá 

řada jednání na různých magistrátech, obcích a jiných úřadech, ke zlepšení situace 

v myslivosti. 

 

 

5. Střelnice Hrobčice 

 

V roce 2018 byla uzavřena smlouva s novým nájemcem. Nová výše nájmu je 200 tisíc 

korun českých, což je oproti původním 42 tisícům značný nárůst. Díky této skutečnosti 



byla v loňském roce navýšena částka určená na investice do společného majetku. 

V prostoru střelnice byly vybudovány dvě nová kulová střeliště. V současné době 

probíhají balistické posudky obou střelišť a tvoří se provozní řád. Pokud půjde vše dobře, 

měla by obě střeliště jít do provozu už v letošním roce. Minimálně se ale budou muset 

vybudovat střelecké posty. Věřím, že i to se nám letos podaří. V prostoru střelnice také 

započala rekonstrukce umělé nory. I to by mělo být letos dotažené do konce a nejpozději 

příští rok se zde budou konat zkoušky z norování pro loveckou upotřebitelnost psů. Chtěli 

bychom zde v budoucnu pořádat i nácviky norování, to je ale otázka domluvy 

mezi novým nájemcem a kynologickou komisí OMS. 

Prostor střelnice bychom také chtěli v budoucnu využít pro různé myslivecké akce. Jejich 

pořádání bude zejména v ranku místopředsedy, myslivecké a kynologické komise. 

Například vzhledem k nelibosti nového provozovatele restaurace Koruna v Hrobu 

pronajímat sál, bychom prostory mohli využít na pořádání výstavy trofejí, dětských dnů 

nebo pořádání jarního svodu psů apod. V rámci úsporných opatření se zde také nabízí 

otázka změny sídla OMS do těchto prostor. Ale to je ještě běh na dlouhou trať. Toto je 

věcí diskuse mezi Vámi, členy OMS a výhodnosti umístění sídla. Toto s sebou také ponese 

nemalé investice. Nicméně budoucí provoz by díky tomu měl být zajištěn daleko levněji. 

Což při současném úbytku členů můžeme jenom kvitovat. 

 

6. Úsek kynologie 

 

KK má 10 členů a aktivisty, schází se dle potřeby, plánují a zajišťují se zkoušky loveckých psů 

pro ohaře, ostatní plemena, barváře, norníky a honiče. Příprava zkoušek a brigády je prací 

kynologů. Konají se rovněž pravidelné nácviky na LZ, SVP a VZ  ve Štěpánově, na BZ v Dubí. 

Každoročně je kynologická komise okresu Teplice velmi aktivní a její členové zaslouží 

poděkování.  

 

Jen pro zajímavost:   

V roce 2010 plánováno 9 akcí, uskutečněno 8.   

  zisk … 10 556,- Kč  

V roce 2012 plánováno 12 akcí, uskutečněno 12  

  Zisk: 16 059,- Kč  

V roce 2014 plánováno 14 akcí, uskutečněno 14  



zisk: 34 570,-Kč  

V roce 2018 plánováno 19 akcí, uskutečněno 18  

Zisk: 86 694,-Kč  

Pro rok 2019 plánováno 22 akcí  

Většina kynologických zkoušek, hlavně pak občerstvení, příprava lesa, zajištění zvěře, pohárů 

a hodnotných cen je zajišťována našimi členy obětavě a velmi dobře bez finanční odměny. 

Velký dík rovněž patří všem sponzorům, kteří se nemalou měrou podílejí na dobrém 

hospodaření KK. Nejvíce zkoušek se koná v MS Lukov-Štěpánov, poděkování ale patří i MS 

Diana – Radovesice a MS Capreopolus. Poděkování patří i pořadatelům předběžných zkoušek 

barvářů.   

Naše práce a zájem o výcvik a kynologii se zúročila v  každoročním pořádání VZ a hlavně 

předváděním psů vůdci z teplického okresu. Jeden vůdce prošel úspěšně nominační soutěží a 

MRK v r. 2018 a dva vůdci se 3 psy postoupili na nominační soutěž v r. 2019. 

 

7. Finanční výsledek OMS Teplice 

 

V loňském roce došlo k významné investici do majetku OMS Teplice. Byly vytvořeny dvě nové 

50 m střeliště pro střelbu kulovou zbraní. Další menší investice proběhli do budování umělé 

nory, a opravy rozvodu elektrické energie po pozemcích střelnice. 

Účetní údaje jsou za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Výdaje OMS Teplice v roce 2018 

byly 465 790 Kč, příjmy v roce 2018 byly 472 689 Kč. Celkový zůstatek na účtu u Fiobanky 371 

502,- Kč a na pokladně 198 254,- Kč.  

Mezi zásadní výdaje patřily investice do společného majetku ve výši 154 437,- Kč, provoz 

kanceláře včetně mzdy jednatele 95 459,- Kč, odvod členských příspěvků vč. pojištění za 

členy OMS 81 865,- Kč  

Mezi zásadní příjmy patřily příspěvky členů ve výši 136 800,- Kč příjmy z nájmu střelnice 200 

000,- Kč, pořádání zkoušek loveckých psů 86 694,- Kč. 

Plán na rok 2019 – Předpokládané nejvyšší výdaje - na dokončení střelišť -  cca 120tis, nájem 

kancelář 35tis, Předpokládané nejvyšší příjmy - pronájem střelnice – 200tis, kynologie 50tis. 

 

 

 



8. Úsek myslivosti 

 

Během roku 2018/2019 bylo za OMS uskutečněno:  

Probíhá kurz uchazečů o první lovecký lístek, ukončení kurzu bude 11. 5. 2019  

Bude otevřen nový kurz a to začátkem května 2019.  

Je potřeba rozšířit základnu lektorů, aby bylo možné i nadále kvalitně pořádat kurzy 

uchazečů o první lovecký lístek popř. kurz hospodářů, který však není zatím v plánu. 

Opětovně prosím všechny uživatele honiteb, aby ve svých řadách vyzvali ty, kteří mohou být 

lektory, aby zvážili zapojení se do této činnosti.  

Velký problém byl zaznamenán s organizací chovatelské přehlídky trofejí, kdy v restauraci 

Koruna v Hrobě došlo ke změně uživatele, se kterým se nakonec podařilo domluvit termín, 

která proběhne dne 11. - 12. 5. 2019, přejímka trofejí od uživatelů honiteb proběhne v úterý 

dne 7. 5. 2019 od 14 do 17 hodiny.  

Loňská přehlídka trofejí dopadla přímo hrozivě, nebýt účasti lidí, kteří tam přišli hlavně z 

důvodu svodu psů, tak by se přehlídky téměř nikdo nezúčastnil, odhadem se přehlídky 

účastnilo asi 30 lidí!!!!!!! Je to zarážející, protože velice pozitivním jevem je navýšení počtu 

předkládání trofejí, kdy za poslední dva roky se počty trofejí zvyšují a na přehlídce je možno 

vidět skutečně zajímavé exponáty.   

V letošním roce opětovně plánuji setkání hospodářů, kde by měla proběhnout hlavně 

diskuse na různá témata, konkrétně se bude zcela jistě řešit přehlídka trofejí na další rok a to 

hlavně její pořádání, určitě proběhne diskuse  k medikaci zvěře a budou probrána témata, 

která v té době budou aktuální. Předběžně bude setkání hospodářů směřováno na září 2019.   

Opětovně zdůrazňuji, že již přes rok díky práci naší jednatelky bylo zprovozněno diskusní 

okénko na stránkách OMS, kde může probíhat diskuse o různých tématech a to veřejně, 

může to být lepší než všechno řešit individuálně s každým přes e-mail či telefon, avšak do 

současné doby zde nebyl zaznamenán jediný příspěvek k diskusi.  

Nakonec bych chtěl všem, kteří v činnosti OMS Teplice pomáhají poděkovat, protože vím 

jaké to je dělat v dnešní uspěchané době něco nad rámec povinností a ještě k tomu 

bezplatně.  

Do dalšího mysliveckého roku přeji všem hodně mysliveckých, osobních, ale i mysliveckých 

úspěchů. „Myslivosti Zdar“ 

             

 



9. Plán na roky 2019/2020 

 

V roce 2019 bychom chtěli uspořádat zkoušky loveckých psů z výkonu dle harmonogramu 

zveřejněného v časopise myslivost a na internetových stránkách OMS Teplice. Dále bude 

pořádána výstava trofejí a hodnocením a to v termínu 11. 5. – 12. 5. 2019. Výstava se bude 

konat tradičně v restauraci Koruna v Hrobu. Zahájení se bude konat od 9 hodin.  

Budeme pokračovat v investicích do společného majetku. V plánu je i obnova umělé nory na 

střelnici, která bude sloužit našim členům k pořádání nácviku loveckých psů a samozřejmě k 

pořádání zkoušek z výkonu. V letošním roce je dále plánováno zahájení kurzu čekatelů o 

první lovecký lístek. Uvidíme, zda počet přihlášených adeptů bude dostačující. Byla také 

podána žádost o dotaci na obnovu prostor střelnice. Vzhledem k loňskému neúspěchu s ní 

ale moc počítat nemůžeme. Myslivost, ale i rybářství je v současné době, co se týká 

dotačních titulů na ústupu. Veškeré dotace se nyní soustřeďují do školství. V Bílině také 

vzniká nový kroužek pro děti „myslivost a ochrana přírody“, na jehož činnosti bychom se jako 

OMS chtěli podílet. Pokud byste vy, naši členové měli nějaké zajímavé nápady, které by 

sloužili ke zlepšení obrazu myslivosti, přijďte a pokusíme se Vám pomoci s jejich podporou a 

financováním.  

 

 

10. Závěr 

 

I přesto, že se nám nedaří přilákat nové členy do našeho spolku, kteří by přinesli potřebné 

znalosti k rozvoji myslivosti a prostředky pro přežití spolku, mohu s klidným svědomím 

prohlásit, že spolek je v současné době připraven pro přežití a rozkvět v nejbližší 

budoucnosti. Díky pevné vůli a ochotě některých našich členů a myslivecké rady, snad 

dokončíme kompletní modernizaci našeho společného majetku, vrátíme se k obnově 

některých zašlých tradic a zavedení tradic nových. Všem Vám děkuji za podporu a důvěru, 

které si nesmírně vážím.  

Provolávám „Myslivosti Zdar!“ 

 

Výroční zprávu napsal:     

  Ing. Václav Hrádek 

     Předseda OMS Teplice 
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