Zhodnocení trofejí daňčí zvěře vystavených na přehlídce v Liberci
ve dnech 26. a 27. dubna 2014
Předložené trofeje daňčí zvěře posuzovala komise ve složení:
Mgr. Jakub Hušek, Petr Šafář a Martin Nešetřil podle kriterií chovnosti schválených orgány
státní správy myslivosti (Magistrát města Liberec a Městský úřad ve Frýdlantě v Č.).
Podle předložených přehledů o lovu byl plán lovu 26 ks a uloveno bylo 26 ks.
Stejně jako u zvěře jelení je i u zvěře daňčí prováděn lov převážně v I. věkové třídě, jako
chybný lov v této věkové třídě bylo hodnoceno 11 daňků, což představuje takřka 60 %. Jedná
se zpravidla o dobře nasazené špičáky s hruškovitou růží a dobrou délkou lodyh. Ve druhé
věkové třídě bylo uloveno celkem 7 daňků, z čehož 4 byli hodnoceni jako nesprávný odstřel,
což je také bezmála 60 %! Ve třetí věkové třídě nebyl uloven žádný daněk. U chybného lovu
daňků ve vyšších věkových třídách se jedná zejména o nevyzrálé daňky s troudovitými konci
lopat, kteří zdaleka nedosahují trofeje lovného daňka. Velké procento nesprávného lovu
v obou věkových třídách považuji za velice nevhodné pro vývoj dalšího chovu daňčí zvěře!
Ze zvěře holé bylo uloveno celkem 31 daněl a 21 daňčat.
Odstřel trofejové zvěře:
Celkem uloveno
Úhyn
Chybný odstřel

I. věk. tř.
19
0
11

Stříbrná medaile
Druh zvěře
Název honitby
Daněk
Hlavice
pozn.: CHOVNÝ KUS ve II. v.t.!

II. věk. tř.
7
1
4

Lovec
Zedník Vladimír

III. věk. tř.
0
0
0

Celkem
26
1
15

Body CIC
178,18

Věk
6

Stále je loven daněk s prvním parožím, které neumožňuje posouzení chovné hodnoty a vede
převážně k chybným odstřelům. Stavy daňčí zvěře v honitbách s volným chovem se výrazně a
neustále snižují, čemuž odpovídá i výše provedeného odstřelu. Úroveň preparace
předkládaných trofejí byla dobrá a žádná trofej nebyla hodnocena jako špatná preparace. Co
se týká nepředložených trofejí - nebyla předložena jedna trofej z honitby Bulovka-obora.
V Liberci dne 15. května 2014

Za hodnotitelskou komisi:
Mgr. Jakub Hušek

