Chovatelská přehlídka trofejí
29. 4. 2017

OMS Liberec

Vyhodnocení chovatelské výstavy trofejí zvěře ulovené
v mysliveckém roce 2016/2017
Přehlídka trofejí ze zvěře ulovené v mysliveckém roce 2016/2017 byla veřejnosti
zpřístupněna dne 29. dubna 2017 v sálu Kulturního a společenského centra Lidové sady
Liberec.
Jako tradičně zajistil organizaci a uspořádání chovatelské přehlídky trofejí Okresní
myslivecký spolek Liberec (dále jen OMS Liberec) na základě smlouvy s Magistrátem města
Liberec, který o konání chovatelské výstavy rozhodl.
Většina z uživatelů honiteb okresu Liberec a části okresu Česká Lípa, spadající pod působnost
OMS Liberec a pověřené úřady Frýdlant, Liberec a Turnov předložili trofeje z ulovené zvěře
k hodnocení dne 27. dubna 2017. Dne 28. dubna 2017 provedla myslivecká komise OMS
Liberec posouzení správnosti provedeného odlovu trofejové zvěře podle jednotných
chovatelských zásad, které byly schváleny a vydány orgánem státní správy myslivosti.
Hodnoceny byly trofeje, respektive parohy zvěře srnčí, jelení, daňčí, rohy zvěře mufloní
a zbraně kňourů prasete divokého. Komise také trofeje hodnotila metodami CIC, a to včetně
předložených lebek lišek, jezevců a psíků mývalovitých. Zástupce ústřední hodnotitelské
komise ČMMJ se hodnocení nezúčastnil.

Srnčí zvěř
Trofeje srnců hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Servít Vlastimil
Členové: Jalůvka Břetislav, Kaňka Pavel, Seifert Radim, Ing. Servít Milan, Šafář Petr,
Šámal Radek, Urbánek Jan, Volf Martin, Žďárský Josef
Celkově bylo na přehlídku předloženo 698 trofejí srnců. Necelých 53 % z nich bylo uloveno
v I. věkové třídě, 25 % ve II. věkové třídě a cca 22 % ve III. věkové třídě. Z trofejí srnců
I. a II. věkové třídy bylo 47 označeno červeným bodem jako nesprávný odstřel, což je
přibližně 7 % ze všech ulovených srnců. Hodnotitelská komise udělila 2 trofeji zlatou medaili,
4 trofejím stříbrnou a 3 bronzovou medaili. Nejsilnější trofej srnce z honitby Raspenava
dosáhla 177,10 bodů CIC. Ostatní medailové srnčí trofeje jsou společně s ostatními uvedeny
v tabulce medailových trofejí. Za zmínku stojí zanedbatelný počet udělených žlutých bodů
za špatnou preparaci. Obecně lze zkonstatovat, že preparace předložených trofejí všech druhů
zvěře byla až na výjimky na vysoké úrovni.
Celkový přehled trofejí srnců
I. věková
Pl. Lov Čer.
317 366 21

CELKEM
II. věková
III. věková
Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.
178 172 18 199 149 0 694 698 47
133
21
2

Vysvětlivky (platí i pro ostatní tabulky):
Pl. = plánovaný odstřel
Lov = počet ulovených jedinců
Čer. = počet trofejí z chovných jedinců
Úhyn = počet vykázaných uhynulých jedinců
Nepř. = počet nepředložených trofejí
Š. pr. = počet špatně vypreparovaných trofejí
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Zvěř mufloní
Trofeje muflonů hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Rákosník Josef
Členové: Brodský Martin, Ing. Koníček Jiří
Z celkově ulovených 16 muflonů bylo 11 uloveno v I. věkové třídě a 5 ve II. věkové třídě.
Trofej z honitby Kamenný dosáhla hodnoty stříbrné medaile za 202,55 bodů CIC. Žádná
z trofejí nebyla vyhodnocena jako nesprávný odstřel. Žlutým bodem za špatnou preparaci
nebyla označena žádná trofej.
Celkový přehled trofejí muflonů
I. věková
Pl. Lov Čer.
14 11
0

II. věková
Pl. Lov Čer.
3
5
0

III. věková
Pl. Lov Čer.
2
0
0

CELKEM
Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.
19
16
0
1
0
0

Zvěř jelení
Trofeje jelenů hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Mgr. Hušek Jakub
Členové: Ing. Hrdina Josef, Nešetřil Martin, Ing. Vacek Václav
Lov jelenů byl „tradičně“ prováděn převážně v I. věkové třídě. Z celkového počtu
79 ulovených jelenů v této věkové třídě bylo 25 hodnoceno jako nesprávný lov chovného
kusu, což je cca 32%. Ve druhé věkové třídě bylo uloveno celkem 14 jelenů, a z tohoto počtu
byl 1 kus hodnocen jako nesprávný lov chovného kusu. Ve třetí věkové třídě byly uloveny
4 kusy, žádný nebyl hodnocen jako chovný kus.
Podle předložených výkazů bylo uloveno celkem 97 ks jelenů; dále bylo uloveno 205 laní
a 213 kolouchů (lov holé zvěře má stále zvyšující se tendenci). Chovná hodnota trofejí
u fotodokumentace nebyla posuzována, u všech fotografií chyběla bodovací tabulka. Rovněž
předložené úhyny a sanitární odstřely nebyly hodnoceny. Žádná trofej nebyla hodnocena
žlutým bodem (špatná preparace)
Celkový přehled trofejí jelenů
I. věková
II. věková
Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer.
76
79 25 23 14
1

III. věková
CELKEM
Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.
1
4
0 100 97 26
6
0
0

Zvěř dančí
Trofeje daňků hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Mgr. Hušek Jakub
Členové: Ing. Hrdina Josef, Nešetřil Martin, Ing. Vacek Václav
Podle předložených přehledů o lovu byl plán lovu trofejové zvěře celkem jen 16 ks a uloveno
bylo 32 ks. Poměr plánu oproti lovu je „zkreslen“ možností lovu zvěře do dvou let věku
bez nutnosti plánu lovu. Stejně jako u zvěře jelení je i u zvěře daňčí prováděn lov převážně
v I. věkové třídě. Za chybný lov v této věkové třídě bylo hodnoceno 8 daňků, což představuje
cca 31 %, což na rozdíl od minulých let představuje zlepšení přístupu k lovu. Ve druhé
věkové třídě byli uloveni jen 3 daňci, z čehož nebyl žádný hodnocen jako nesprávný odstřel.
Toto je ve srovnání s předchozími lety rovněž pozitivní rozdíl. Ve třetí věkové třídě byli
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uloveni 3 daňci a žádný nebyl označen červeným bodem. Ze zvěře holé bylo uloveno celkem
34 daněl a 32 daňčat. Úroveň preparace předkládaných trofejí byla dobrá a žádná trofej nebyla
hodnocena jako špatná preparace.
Celkový přehled trofejí daňků
I. věková
Pl. Lov Čer.
9
26
8

II. věková
Pl. Lov Čer.
5
3
0

III. věková
Pl. Lov Čer.
2
3
0

CELKEM
Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.
16 32
8
3
0
0

Zvěř černá
Trofeje kňourů hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Barták René
Člen: Mgr. Princ Tomáš
Z celkového počtu 427 ulovených kňourů bylo 95,3 % uloveno v I. věkové třídě. I když bylo
uživateli honiteb vykázáno 427 ulovených kňourů, bylo na přehlídce předloženo pouze
7 trofejí. Žádná z předložených trofejí kňoura nedosáhla medailové hodnoty.
Celkový přehled trofejí kňourů
I. věková
II. věková
Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer.
91 407 0
19 16
0

III. věková
CELKEM
Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.
11
4
0 121 427 0
0
420
0

Šelmy
Trofeje šelem hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Barták René
Člen: Mgr. Princ Tomáš
Na chovatelskou přehlídku byly předloženy lebky lišek, jezevců a psíků mývalovitých. Zlatou
medailí byla oceněna trofej lišky z honitby Všelibice. Dále dosáhlo stříbrné medaile
9 a bronzové 11 trofejí šelem. Kompletní přehled medailových trofejí je v přiložené souhrnné
tabulce.

Závěr
Na základě informací z předaných mysliveckých výkazů bylo v mysliveckém roce 2016 –
2017 uloveno 1.270 kusů trofejové spárkaté zvěře, ze kterých bylo 11 oceněno některou
z medailí podle metod CIC. Na medailovou hodnotu dosáhlo také 21 trofejí šelem. Celkově
tedy bylo na přehlídce oceněno některou z medailí 32 trofejí. Jejich kompletní přehled
je uveden v přiložené tabulce.
Po provedeném hodnocení mohu konstatovat, že lov byl uživateli honiteb prováděn
s respektováním stanovených chovatelských zásad. Nejvíce chybných odstřelů ve vztahu
k celkovému počtu ulovených jedinců daného druhu trofejové zvěře bylo opět v případě jelení
a dančí zvěře. Tyto druhy zvěře nejsou ve většině honiteb normovány, a tak je většina
z trofejové zvěře lovena do stáří 2 let věku, nebo maximálně v rámci I. věkové třídy. Právě
v této věkové kategorii se každoročně uloví nejvíce chovných jedinců. Je dobře, že uživatelé
honiteb trofeje z chybně ulovených chovných jedinců předkládají na přehlídku. Chyba
se může stát každému, je však důležité se z ní poučil a v ideálním případě ji neopakoval.
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Ostatní návštěvníci přehlídky tak mají možnost poučit se z chovatelských chyb jiných, aby
se jim sami v budoucnu vyvarovali.
Již po několik let se drží kvalita úpravy trofejí na vysoké úrovni. Na této přehlídce byly pouze
2 trofeje srnce označeny za špatně vypreparované. Jsme za to rádi a doufáme, že tato vysoká
úroveň bude nadále udržována. Kvalita a úroveň prováděného lovu a i následná preparace
trofeje totiž vypovídá nejen o přístupu a kvalitě konkrétního lovce, ale v očích veřejnosti má
vliv na utváření názoru na nás všechny myslivce.
Příprava a uskutečnění chovatelské přehlídky trofejí je vždy spojeno s velkým množstvím
práce, kterou zajišťují členové hodnotitelské komise bezúplatně a ve svém volném čase. Chci
jim za to poděkovat a myslím si, že svoji práci opět odvedli dobře a pečlivě.

V Liberci 19. 6. 2017

Vlastimil Servít
předseda hodnotitelské komise

Přílohy
Přehled medailových trofejí
5x Tabulka „Výsledky posouzení provedeného lovu“ pro jednotlivé druhy zvěře
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Přehled medailových trofejí z chovatelské přehlídky trofejí zvěře
ulovené v mysliveckém roce 2016/2017
Zlatá medaile (xx)
Druh zvěře
srnec
srnec
liška

Název honitby
Raspenava
Pěnčín
Všelibice

Lovec
Helmuth Arnold
Miroslav Tomášek
Vladimír Jágr

Body CIC
177,10
130,38
25,70

Věk
4
3
-

Lovec
Přemek Škoda
Jiří Folda
Ladislav Holeček
Lubomír Erban
Milan Řehák
Alois Petružálek
Martin Volf
Petr Mužák
Petr Herák
Jelínek
Oldřich Vecka
Stanislav Rieger
Zbyněk Beran
Josef Žďárský

Body CIC
202,55
118,30
117,88
116,95
115,60
24,69
24,60
24,56
24,56
22,92
22,91
22,74
22,56
22,50

Věk
4
4
7
7
4
-

Lovec
Roman Děrda
Radim Seifert
Jiří Folda
Přemek Škoda
Zdeněk Novotný
Ladislav Marek
Jan Paprskář
Ing. Jan Žitný
Stanislav Rieger
Pavel Drahoňovský
Ladislav Marek
M. Dvořák
Jan Vela
Lumír Pašek
Pavel Drahoňovský

Body CIC
171,71
112,20
107,70
105,63
24,42
24,28
24,26
24,15
22,20
22,17
22,10
22,09
22,04
22,03
22,00

Věk
8
7
4
4
-

Stříbrná medaile (xx)
Druh zvěře
muflon
srnec
srnec
srnec
srnec
liška
liška
liška
liška
jezevec
jezevec
jezevec
jezevec
jezevec

Název honitby
Kamenný
Raspenava
Pertoltice
Višňová - Předlánce
Zdislava – Krásný potok
Bílý Kostel
Hodkovice n. Mohelkou
Světlá p. J. - Rozstání
Český Dub
Mlýnice
Hradčany
Křižany
Český Dub
Svijany

Bronzová medaile (xx)
Druh zvěře
jelen
srnec
srnec
srnec
liška
liška
liška
liška
jezevec
jezevec
jezevec
jezevec
jezevec
jezevec
jezevec

Název honitby
Ferdinandov
Višňová - Předlánce
Raspenava
Kamenný
Chrastavská Víska
Jindřichovice p. Smrkem
Vítkov
Jablonné v. P. - Sever
Křížany
Jindřichovice p. Smrkem
Jindřichovice p. Smrkem
Rašovský Hřeben
Ještěd
Kunratice
Jindřichovice p. Smrkem
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Srnec

7

Výsledky posouzení provedeného lovu – Muflon

8

Výsledky posouzení provedeného lovu – Jelen
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Daněk
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Kňour
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