Vyhodnocení přehlídky trofejí ulovené zvěře v mysliveckém roce
2013/2014
Přehlídka trofejí, ulovených v mysliveckém roce 2013/2014, byla uspořádána ve dnech 26. až
27. dubna 2014 v budově PKO v Liberci, za což patří poděkování panu Bc. Jiřímu Blimlovi.
Uživatelé 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 24. dubna 2014. Dne 25. dubna 2014 provedla komise, složená z řad
zkušených mysliveckých odborníků OMS Liberec a LČR, posouzení správnosti odlovu podle
jednotných chovatelských zásad a obodovala význačné trofeje. Zástupce ústřední
hodnotitelské komise ČMMJ se hodnocení nezúčastnil. Komise měla rozděleno hodnocení
podle druhů zvěře takto:
Srnčí zvěř:
Vedoucí: Servít Vlastimil
Členové: Cýrus Vlastimil, Ing. Hrdina Josef, Jalůvka Břetislav, Kaňka Pavel, Seifert
Radim, Ing. Servít Milan, Žďárský Josef
Jelení a dančí zvěř:
Vedoucí: Mgr. Hušek Jakub
Členové: Šafář Petr, Nešetřil Martin
Mufloní zvěř:
Vedoucí: Rákosník Josef
Člen: Brodský Martin
Černá zvěř a šelmy:
Vedoucí: Mgr. Jiroušek Josef
Člen: Barták René
Hodnoceny byly trofeje zvěře srnčí, jelení, daňčí, mufloní a prasete divokého. Dále byly
hodnoceny předložené lebky lišek, jezevců a psíků mývalovitých.
Trofeje vystavené na chovatelské přehlídce ukazují, jakým směrem se myslivost
v jednotlivých honitbách vyvíjí. Nejen myslivecká, ale i laická veřejnost má tak jedinečnou
možnost shlédnout výsledky práce uživatelů honiteb zúčastněných na chovatelské přehlídce.
Spárkatá zvěř je v současné době nejvýznamnější lovnou zvěří. Vlivem poklesu zaječí
a bažantí zvěře v průběhu posledních desetiletí je právě péče o spárkatou zvěř prioritou téměř
ve všech honitbách. Jaká je její současná kvalita, ukáží právě výsledky hodnocení na
chovatelské přehlídce.
Zvěř srnčí
Na letošní přehlídce byly posuzovány srnčí trofeje z honiteb, kde je celkový normovaný stav
srnčí zvěře stanoven v počtu 3.819 kusů. Proto tedy jako každoročně dominovala zvěř srnčí
jak v počtu předložených trofejí, tak v počtu udělených medailí.
Zvěř mufloní
Mufloní zvěř je v honitbách normována v celkovém počtu 85 kusů. Překvapením byl malý
počet předložených mufloních trofejí. Hodnoceno bylo pouze 7 trofejí, z čehož jedna dosáhla
bronzové medailové hodnoty.

Zvěř jelení
Celkové normované stavy jelení zvěře jsou 217 kusů. Na výstavě bylo hodnoceno 56 trofejí.
Jeleni I. věkové třídy tvořili přes 73 % z celkového odstřelu. Zbylou část doplnili jeleni II.
věkové třídy. S ohledem na přehlídky z minulých let lze konstatovat, že vyzrálí jeleni
III. věkové třídy se v honitbách nevyskytují nebo nejsou loveni. Nepříznivý je i výsledek
provedeného lovu, protože přes 26 % trofejí bylo označeno jako nesprávný odstřel.
Zvěř dančí
Z předložených trofejí dančí zvěře je zřejmé, že by si tato zvěř zasloužila ze strany uživatelů
honiteb, ale i lovců, větší pozornost při prováděném lovu. V honitbách je celkově normováno
110 kusů dančí zvěře. Z celkově 26 ulovených daňků, bylo 19 v I. věkové třídě, přičemž 11
z nich bylo vyhodnoceno jako nesprávný odstřel. Ve II. věkové třídě bylo uloveno 7 daňků,
přičemž 4 byli chovní. Celkově to tedy znamená, že podíl nesprávně ulovených daňků tvoří
téměř 58 % z počtu všech ulovených. Situace v chovu daňčí zvěře je tedy obdobná jako u
jelení zvěře. S ohledem na dlouhodobý vývoj lze také konstatovat, že daňci III. věkové třídy
se v honitbách nevyskytují nebo nejsou loveni.
Zvěř černá
Celkový počet ulovených divokých prasat se oproti minulému roku zvýšil a dosáhl počtu
1.708 kusů. Odstřel kňourů byl plánován v počtu 186 kusů v I. v.t., 19 kusů ve II. v.t. a 16
kusů ve III. v.t.. Dle výkazů bylo uloveno celkem 491 kňourů ve všech věkových třídách. K
hodnocení bylo předloženo pouze 5 trofejí kňourů II. a III. věkové třídy, přičemž jich bylo
v těchto třídách uloveno 16!
Budeme-li hodnotit situaci dle počtu medailových trofejí, můžeme říci, že loňský rok patřil
mezi ty lepší. Celkem bylo předloženo 847 kusů trofejí. Z tohoto počtu bylo oceněno 23
trofejí některou z medailí (o 4 více než v minulém roce). Počty medailí u jednotlivých druhů
zvěře jsou uvedeny v přiložené tabulce č. 1. Hodnocení a rozbor výsledků odlovů je uveden
ve zprávě pro každý druh zvěře samostatně.
Tabulka č. 1 – Přehled o počtu hodnocených trofejí a udělených medailích
Počet zlatých
Počet stříbrných
Počet bronzových
Druh zvěře
Počet trofejí
medailí
medailí
medailí
Jelen evropský
56
1
Daněk evropský
26
1
Muflon
7
1
Prase divoké
5
Srnec obecný
727
1
4
4
Jezevec lesní
11
2
2
3
Liška obecná
10
4
Psík mývalovitý
5
CELKEM
847
3
7
13
Na výstavě jsme zaznamenali, že uživatelé honiteb uvádí věk ulovené spárkaté zvěře rozdílně.
Trofeje zvěře jelení a dančí s prvním parožím jsou označovány někdy za dvouleté, jeden a
půlleté nebo jednoleté. Hodnotitelská komise doporučuje sjednotit uvádění stáří ulovené zvěře
tak, že tito jedinci budou do budoucna označováni za jednoleté. Takový přístup je již
dlouhodobě zažitý v případě srnčí zvěře. Jen tak pro vysvětlení, srnec narozený v květnu a
ulovený v září dalšího roku, je ve skutečnosti starý 16 měsíců. Takového srnce automaticky

označujeme jako jednoletého. Jelen nebo daněk narozený v červnu a ulovený v říjnu dalšího
roku je starý také 16 měsíců. Ten však bývá označován za dvouletého. Proč by mělo být
označování věku u této zvěře jiné? Žádný jedinec této zvěře přece nemůže být ve volné
honitbě uloven v době lovu s prvním parožím ve věku dvou let. Stejný přístup bude
uplatňován i při posuzování zvěře mufloní.
Chovatelská přehlídka byla spojena s velkým množstvím práce. Chci proto poděkovat všem
členům hodnotitelské komise za věnovaný čas a dobře odvedenou práci.
Za hodnotitelskou komisi chci také poděkovat všem uživatelům honiteb, kteří předložili
trofeje řádně ošetřené a opatřené průvodními doklady a respektovali disciplínu v předávání a
nainstalování trofejí. Do dalších let jim přeji mnoho úspěchů v chovu a lovu zvěře.
Jsem přesvědčen, že čas strávený na chovatelské přehlídce patřil mezi ty příjemně strávené
chvíle v kolektivu známých a přátel.

V Liberci 31. 5. 2014

Vlastimil Servít
Předseda myslivecké komise

