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Vyhodnocení chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené
v mysliveckém roce 2017/2018

Přehlídka trofejí ze zvěře ulovené v mysliveckém roce 2017/2018 byla veřejnosti 
zpřístupněna dne 14. dubna 2018 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 spadajících pod působnost OMS Liberec předložila trofeje z 
ulovené zvěře k hodnocení dne 12. dubna 2018. Následující den, tedy 13. dubna 2018,
provedla myslivecká komise OMS Liberec posouzení správnosti provedeného odlovu 
trofejové zvěře podle jednotných chovatelských zásad, které byly schváleny a vydány 
orgánem státní správy myslivosti. Posuzována byla trofejová zvěř srnčí, jelení, daňčí, mufloní
a černá. Komise současně hodnotila trofeje metodami CIC, a to včetně předložených lebek 
lišek, jezevců a psíků mývalovitých. Přehled medailových trofejí je přílohou tohoto 
vyhodnocení. 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  

Na základě údajů z předložených výkazů bylo celkem uloveno 681 srnců. Z předložených 
trofejí srnců I. a II. věkové třídy bylo 29 označeno červeným bodem, a tedy vyhodnoceno
jako nesprávný odstřel, což představuje přibližně 4 %. Uvedené procento odpovídá přirozené 
chybovosti, která s lovem ve volné přírodě souvisí. Hodnotitelská komise udělila 5 trofejím
stříbrnou a 5 bronzovou medaili. Nejsilnější trofej srnce byla z honitby Václavice a dosáhla
122,68 bodů CIC, tedy stříbrné medaile. Všechny medailové srnčí trofeje jsou společně 
s ostatními uvedeny v tabulce medailových trofejí, která je přílohou tohoto vyhodnocení.
Obecně lze zkonstatovat, že preparace předložených trofejí byla až na výjimky na vysoké 
úrovni.

Celkový přehled trofejí srnců

I. věková II. věková III. věková CELKEM

Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.

289 309 18 183 210 11 196 139 0 668 681 29 42 4 3

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: Ing. Carda Jiří, Ing. Bliml Jiří

Z celkově ulovených 23 muflonů bylo 11 uloveno v I. věkové třídě a 12 ve II. věkové třídě. 
Nejsilnější trofej muflona byla z honitby Machnín a dosáhla hodnoty bronzové medaile za
190,50 bodů CIC. Jediná trofej ve druhé věkové třídě byla vyhodnocena jako nesprávný 
odstřel a žlutým bodem značícím špatnou preparaci nebyla označena žádná z nich.

Celkový přehled trofejí muflonů

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. Počet ulovených chovných 
jelenů je oproti loňské sezóně o něco vyšší. Z celkového počtu 68 ulovených jelenů v I. 
věkové třídě bylo 14 hodnoceno jako nesprávný lov chovného kusu. Ve II. věkové třídě bylo 
uloveno celkem 16 jelenů, a z tohoto počtu byly 4 kusy vyhodnoceny jako nesprávný lov 
chovného kusu. Ve třetí věkové třídě byl uloven pouze 1 jelen.
Provedený lov potvrzuje stálý nedostatek samčí zvěře ve vyšších věkových třídách, kde chybí 
medailové trofeje „vyzrálých“ starých jelenů. Jsou loveni jeleni ve věku 5-6 let, kteří jsou již 
považováni za vyzrálé a lovné!!!! Tento nešvar by měli jednotliví myslivečtí hospodáři spolu 
s držiteli honiteb potlačit (možnost využití zákonných sankcí), jinak se nikdy nedočkáme 
možnosti lovu kapitálních jelenů III. věkové třídy! Problémem je i lov vysoce chovných 
jelenů v I. věkové třídě. Je o to smutnější, když je takový lov prováděn opakovaně téměř 
každý rok ve stále stejných honitbách, zpravidla v těch bez stanoveného normovaného stavu
pro chov jelení zvěře, a v některých případech navíc i stále stejnými lovci!
Chovná hodnota trofejí z fotodokumentace nebyla posuzována, u všech fotografií chyběla 
i bodovací tabulka. Předložené úhyny a sanitární odstřely nebyly rovněž hodnoceny. 
U 5 trofejí nebyla předložena spodní čelist. Ze dvou honiteb nebyly předloženy žádné trofeje 
(Smědava, Rozkoš) a ze dvou nebyly předloženy všechny vykázané trofeje! Celkem tedy 
nebylo k hodnocení předloženo 13 trofejí.

Celkový přehled trofejí jelenů

I. věková II. věková III. věková CELKEM

Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.

83 68 14 22 16 4 3 1 0 108 85 18 2 13 0

I. věková II. věková III. věková CELKEM

Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.

4 11 0 3 12 1 1 0 0 8 23 1 2 0 0
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Zvěř dančí

Trofeje daňků hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Mgr. Hušek Jakub
Členové: Ing. Hrdina Josef, Nešetřil Martin, Ing. Vacek Václav

Podle předložených výkazů bylo uloveno celkem pouze 18 ks daňků. Stejně jako u zvěře 
jelení je i u zvěře daňčí prováděn lov převážně v I. věkové třídě. Z toho byly 3 trofeje 
vyhodnoceny jako trofeje chovných daňků, jednalo se tedy o nesprávně provedený odstřel a 
trofeje byly označeny červeným bodem. Na letošní přehlídce prakticky nebyli k vidění daňci 
špičáci, což je výrazný rozdíl od předchozích let. Ve II. věkové třídě byli uloveni 4 daňci, 
přičemž 2 z nich byli hodnoceni jako nesprávný odstřel. Ve III. věkové třídě byli uloveni 2 
daňci. Nejsilnější trofej daňka pocházela z honitby Zátiší a dosáhla hodnoty odpovídající 
bronzové medaili. 
Trofeje zachycené na fotodokumentaci a trofeje z uhynulé zvěře nebyly hodnoceny. Dvě 
z vykázaných ulovených trofejí nebyly na přehlídku předloženy.

Celkový přehled trofejí daňků

I. věková II. věková III. věková CELKEM

Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.

12 12 3 7 4 2 2 2 0 21 18 5 3 2 0

Zvěř černá

Trofeje kňourů hodnotila komise ve složení:
Vedoucí: Barták René
Člen: Mgr. Princ Tomáš

Hodnotící komise předpokládá, že ke dni hodnocení neměla k dispozici výkazy lovu od všech 
uživatelů honiteb, kteří lovili černou zvěř. Výkazy totiž nebyly k dispozici od 19 ze 77 
uživatelů honiteb, tedy téměř od čtvrtiny. Podle dostupných výkazů bylo celkem uloveno 725
kňourů. Z toho jich bylo 669 uloveno v I. věkové třídě, 54 ve II. věkové třídě a 2 ve III. 
věkové třídě. I když bylo uživateli honiteb vykázáno 725 ulovených kňourů, bylo na
přehlídku předloženo pouze 10 trofejí. Některé z předložených trofejí nebylo bohužel možné 
hodnotit metodou CIC. Pevné připevnění trofeje na podložku často svědčí o dobrém vkusu 
lovce, bohužel však znemožňuje provést její ohodnocení. Větší trofeje kňourů je vhodné 
předávat na přehlídku nepřipevněné na podložce. Jen tak je možné provést hodnocení v plném 
rozsahu. Je překvapující, že i když byl mnoha uživatelům umožněn lov divočáků bez 
jakéhokoliv omezení, nebyla na přehlídku předložena jediná trofej divočáka, která by dosáhla 
medailové hodnoty.

Celkový přehled trofejí kňourů

I. věková II. věková III. věková CELKEM

Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Pl. Lov Čer. Úhyn Nepř. Š. pr.

77 669 0 16 54 0 11 2 0 104 725 0 6 715 0
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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 pouze jedna trofej, a to lebka jezevce z honitby Křižany. Po delší době 
dosáhla trofej psíka mývalovitého medailové hodnoty. Za 21,03 bodu CIC získala stříbrnou 
medaili. Dále ještě dosáhlo stříbrné medaile 5 a bronzové medaile také 5 trofejí šelem. 
Některou z medailí tak získalo 12 z předložených trofejí. Kompletní přehled medailových 
trofejí je v přiložené souhrnné tabulce.

Celkové shrnutí

Na základě dat z předaných mysliveckých výkazů od uživatelů honiteb vyplynulo, že bylo 
v mysliveckém roce 2017 – 2018 uloveno 1.532 kusů trofejové spárkaté zvěře, ze kterých 
bylo 13 oceněno některou z medailí podle metod CIC. Přibližně polovinu z celkového 
počtu ulovené trofejové zvěře představují kňouři v první věkové třídě. Medailové hodnoty
dosáhlo také 12 trofejí šelem. Celkově tedy bylo na přehlídce oceněno některou z medailí 
25 trofejí. Jejich kompletní přehled je uveden v přiložené tabulce.

Bohužel jako již tradičně byla největší chybovost v odstřelu jelení a dančí zvěře. Z celkového 
počtu 85 ulovených jelenů jich bylo 18 vyhodnoceno jako nesprávný odstřel. Pro zvýšení 
kvality chované jelení zvěře by bylo žádoucí, aby byla větší pozornost věnována odstřelu holé 
zvěře před lovem mladých jelenů. Nedostatek starších jelenů byl tedy patrný i na chovatelské 
přehlídce, když z celkového počtu 85 ulovených jelenů byl předložen pouze 1 ve III. věkové 
třídě. Pro daňčí zvěř je možné stanovit obdobné závěry, protože z celkového počtu 18 
ulovených daňků bylo 5 vyhodnoceno jako nesprávný odstřel.

Z celkového pohledu však lze po provedeném hodnocení konstatovat, že ve většině případů 
byl lov prováděn v souladu se stanovenými chovatelskými zásadami. Je dobře, že jsou na 
chovatelskou přehlídku předkládány trofeje z chybně ulovených chovných jedinců. Chyba 
se může stát každému z nás a lze téměř s jistotou říci, že není možné, aby byl odstřel veškeré 
trofejové zvěře ve volné přírodě proveden bezchybně. Podstatné však je, aby se lovec z omylu
poučil a v budoucnu ho neopakoval. Každoročně si na přehlídce může návštěvník udělat 
přehled o úrovni chovu a především o úrovni prováděného lovu trofejové zvěře v jednotlivých 
honitbách. Někteří uživatelé honiteb by se měli zamyslet nad prováděním odstřelu často 
„nenormovaných“ druhů zvěře v jejich honitbě. Každoročně se opakující chyby v odstřelu 
trofejové zvěře, především v případě jelení a dančí zvěře, nejsou jejich dobrou vizitkou. O to 
víc je zarážející, když se těchto chyb dopouští stále stejní lovci. 

Z pohledu hodnotitelů je bohužel zarážející úroveň některých mysliveckých výkazů 
vypracovaných mysliveckými hospodáři. Výkazy často neobsahují základní údaje o honitbě
a o uživateli. V takových případech je problematické přiřadit je ke správné honitbě. Některé 
výkazy navíc nejsou vyplněny úplně a v některých dokonce nesedí vykázané počty. Přitom 
většinu z matematických operací tvoří součty, a to zpravidla čísel v řádu jednotek nebo 
desítek. U mnoha předložených trofejí musel být opraven údaj o věku ulovené zvěře, často 
i o několik let. Tento nedostatek svědčí o tom, že někteří myslivečtí hospodáři mají neustále 
problémy se základními vědomostmi při určování věku ulovené zvěře. Jak tito hospodáři 
mohou řídit odstřel trofejové zvěře s ohledem na plán v jednotlivých věkových třídách, je 
téměř záhadou. Někteří uživatelé honiteb nepředložili trofeje na chovatelskou přehlídku
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vůbec. Jedná se například o uživatele honitby Bulovka – Rybníčky, Smědava, Liberec -
Radčice a další. Tyto informace společně s vyhodnocením přehlídky budou předány 
příslušným orgánům státní správy myslivosti k dalšímu řešení. 

Již po několik let se drží kvalita úpravy trofejí na vysoké úrovni. I na této přehlídce bylo
pouze jen několik trofejí ohodnoceno žlutým bodem značícím špatnou preparaci. 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 myslivce.  

Příprava a uskutečnění chovatelské přehlídky trofejí vždy představuje velké množství 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 7. 5. 2018                                                       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 2017/2018

Zlatá medaile (1)

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk
jezevec Křížany Rieger Stanislav   23,14 -

Stříbrná medaile (11)

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk

srnec Václavice Brodský 122,68 5

srnec Václavice Ficsor 118,38 5

srnec Chotyně – Dolní Suchá Landa Luboš 117,33 4

srnec Jindřichovice p. Smrkem Vorel Jaroslav 115,98 4

srnec Chotyně – Dolní Suchá Hulínský Antonín 115,15 5

psík 
mývalovitý

Čtveřín Jiroušek Josef Mgr.   21,03 -

jezevec Harcov Sabáček Miloš   22,97 -

jezevec Mlýnice Hruška Jaroslav   22,63 -

jezevec Višňová - Předlánce Seifert Radim   22,58 -

liška Žibřidice Novák Miroslav   24,75 -

liška Český Dub Hájek Aleš   24,55 -

Bronzová medaile (13)

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk
jelen Křižany Hauzr Zbyněk 188,38 7

daněk Zátiší Krejčík Pavel Ing. 161,44 7

muflon Machnín Karl Ludvík Ing. 190,50 6

srnec Víšňová - Předlánce Seifert Radim 114,20 6

srnec Višňová - Loučná Munzar Karel 109,70 5

srnec Krásný Les Hégr Jiří 107,40 6

srnec Jindřichovice p. Smrkem Čížek Miroslav 106,60 7

srnec Jindřichovice p. Smrkem Drahoňovský Pavel 105,10 3

jezevec Všelibice Jágr Vladimír   22,26 -

liška Zátiší Hlávka Jakub   24,40 -

liška Český Dub Servít Vlastimil   24,30 -

liška Višňová - Loučná Hrdina Josef   24,11 -

liška Ještěd Bílek Karel   24,10 -
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Srnec
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Muflon
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Jelen
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Daněk
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Kňour


