Mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva 2020
Základní informace o svozu, hodnocení a evidenci trofejí
Termíny
přehlídky a hodnocení trofejí na OMS
soustředění trofejí na svozových místech
předání údajů trofejí, jejichž údaje se přebírají
svoz trofejí po svozových trasách
hodnocení trofejí na výstavišti
instalace trofejí na výstavišti
tisk katalogu
diplomy a medaile k trofejím (odeslat s vrácením trofejí)
výstava Natura Viva
demontáž a rozvoz trofejí zpět na svozná místa

do 15. 3. 2020
do konce března
do konce března
od 1. – 24. 4.
od 27. 4. – 1. 5.
od 11. 5.
od 15. 5.
do 15. 5.
26. – 31. 5.
31.5. – 4.6.

Svoz trofejí








Trofeje budou soustředěny na svozných místech (vybrané OMS), odkud budou sváženy na výstaviště. Svoz
zajistí sekretariát ČMMJ. Jednotlivé OMS zajistí zapsání trofejí v systému YAMACO.
Každá trofej bude označena plombou s unikátním čárovým kódem a zbraně kňourů budou vloženy do
speciální obálky též s čárovým kódem. Kódy budou k trofeji přiřazeny v datové podobě v programu
YAMACO.
Každá trofej bude opatřena doprovodným lístkem s těmito daty: jméno lovce (u úhynu majitel), číslo
honitby, rok ulovení, typ honitby V nebo O (volnost/ obora), věk a bodová hodnota Z (zlatá), S (stříbrná) a
B (bronzová).
Pro Obory, LČR, VLS a další organizace bude po dohodě stanoven den převzetí trofejí ve skladu VLL.
U dermoplastických preparátů srnce, daňka, jelena a muflona je nutno dodat hodnotitelskou tabulku
podepsanou členem ústřední hodnotitelské komise trofejí + razítko ÚHKT, kde je měření 3 měsíce po
ulovení. Jinak nemůže být hodnocena, protože nebudou známy parametry hmotnosti lebky, případně míry
toulců před dermoplastickou úpravou.
Doporučujeme trofeje, které budou zaslány do Lysé nad Labem vyfotit při přejímce od lovce. Především
pak ty, u kterých je nějaká, třeba i drobná vada.

Pojištění trofejí



Trofeje budou pojištěny od okamžiku předání (podepsání předávajícího protokolu) po zpětné převzetí.
Spodní čelisti a štítky se nesvážejí. Předávací protokol, bude ke stažení na webových stránkách ČMMJ.
Hodnota pojistné částky bude stanovena paušálně pro trofeje ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu
naměřených bodů CIC. Tabulka s pojistnými hodnotami bude součástí předávacího protokolu.

Svozná místa





Sekretariát projedná s vytipovanými OMS možnost zajištění svozu. Po projednání budou stanovena svozná
místa a trasa.
Zástupce sekretariátu ČMMJ na svozném místě přebere každou jednotlivou trofej a označí jí plombou.
Zároveň toto číslo zapíše do seznamu. Jednotlivé svozné trasy budou odlišeny barvou plomb.
Při převzetí trofejí bude sepsán předávací protokol, který bude zároveň podkladem pro pojištění na
přepravu.
Přesný harmonogram svozu bude zveřejněn na stránkách ČMMJ a zaslán všem svozným OMS.

Parametry vystavovaných trofejí




Parametry k trofejím budou po projednání v ÚHKT zaslány všem OMS a budou také zveřejněny na
stránkách ČMMJ.
Parametry určí, které trofeje budou sváženy a hodnoceny na výstavě a u kterých se bude přebírat hodnocení
z chovatelských přehlídek.
U trofejí, které byly někde jinde hodnoceny komisí CIC (Nitra, VLS) je nutné dodat tabulku CIC.

Katalog









Katalog se bude skládat ze dvou částí. První bude tištěná a elektronická a bude obsahovat výhradně trofeje
hodnocené a vystavené na výstavě dělené na tuzemské z volnosti a obor a z volnosti ze zahraniční. Druhá
část bude pouze elektronická a bude obsahovat převzaté údaje z CHP, za podmínky, že trofej byla
hodnocena členem ÚHKT.
Do katalogu (do žádné jeho části) se nebudou přebírat údaje trofejí, které jsou předmětem svozu.
(To znamená, že například byla na CHP zaregistrována zlatá trofej srnce z volnosti, ale majitel
trofej neposkytl na hodnocení expertů CIC na výstavu Natura Viva 2020. Tato trofej se do
katalogu neuvádí v žádné části a nemůže obdržet medaili ani diplom.)
Do katalogu se budou přejímat data od OMS stanovených trofejí pouze v elektronické podobě v programu
YAMACO. Na jiné údaje, např. tištěné (tabulky) nebude brán zřetel. Firma Yamaco software je připravena
poskytnout OMS odbornou pomoc.
V katalogu nebudou uvedené jiné trofeje z obor, které nebudou hodnoceny v Lysé.
Po dohodě s LČR, VLS a jinými organizacemi, se můžou do katalogu doplnit trofeje od těchto organizací.
V případě, že předložená trofej byla hodnocena expertním týmem CIC a bude předložena hodnotitelská
tabulka, bude v katalogu uvedena s výsledkem, jakého dosáhla s uvedením místa a datem hodnocení
(Skelná Huť, Nitra, apod.).

Soutěž Rarita
Stejně jako v roce 2015 se budou svážet raritní trofeje - abnormity růstu od všech druhů zvěře. Tyto trofeje
budou mít vlastní expozici a proběhne návštěvnická soutěž o největší raritu. Tři první majitelé raritních trofejí
obdrží hodnotné ceny a diplom. Návštěvníci, kteří se na hodnocení podíleli, budou slosováni a tři z nich obdrží
též hodnotné ceny. Tyto trofeje nebudou měřeny a hodnoceny. Vhodnost rarit je nutné posoudit před svozem
mysliveckou komisí OMS. Nemělo by jich být více jak 10 z jednoho OMS. Trofeje budou také označeny
plombou s čárovým kódem. Podmínky soutěže budou zveřejněny na webu ČMMJ, v časopise Myslivost a
zaslány OMS.

Medaile a diplomy NATURA VIVA 2020
Národní medaile a diplom



Majitel předložené trofeje získává národní medaili NATURA VIVA 2020, na kterou trofej
dosáhla, zdarma.
Majitelé trofejí, které jsou uvedeny v katalogu, na základě dat z OMS, mají na medaili a diplom
nárok, ale musí si ji objednat prostřednictvím OMS a zaplatit.

Medaile CIC




Medaili CIC mohou získat pouze hodnocené trofeje z volnosti, z této výstavy, které dosáhnou na
zlaté hodnoty.
Zájemci o tyto medaile si vyznačí zájem o medaili CIC do předávacího protokolu při svozu trofejí.
Zájemci obdrží tabulku CIC, na základě které bude možné si tuto medaili objednat individuálně za
150 Euro v ústředí CIC v Budapešti.

Kontakty:
Informace o svozu a hodnocení trofejí
Bc. Štěpánka Fišerová, tel: 604 564 393, stepanka.fiserova@cmmj.cz
Informace o programu, podpora
Ing. Karel Janeček, tel.: 731 616 511, yamaco@yamaco.cz

V Praze dne 26. 9. 2019

