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Vyhodnocení chovatelské přehlídky trofejí zvěře  

ulovené v mysliveckém roce 2020/2021 
 
Přehlídka trofejí ze zvěře ulovené v mysliveckém roce 2020/2021 byla veřejnosti 

zpřístupněna dne 18. září 2021 v sálu Kulturního a společenského centra Lidové sady Liberec. 

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 předložila trofeje k hodnocení dne 16. září 2021. Následující den 

myslivecká komise OMS Liberec provedla posouzení správnosti provedeného lovu trofejové 

zvěře podle 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 šelem. Přehled 

všech medailových trofejí je přílohou tohoto vyhodnocení. Zástupce ústřední hodnotitelské 

komise ČMMJ se hodnocení nezúčastnil.  

 

Srnčí zvěř 

Trofeje srnců hodnotila komise ve složení: 

Vedoucí: Vlastimil Servít  

Členové: Pavel Kaňka, Radim Seifert, Ing. Milan Servít, Petr Šafář, Radek Šámal, Jan 

Urbánek, Martin Volf, Josef Žďárský   

Na základě údajů z předložených výkazů bylo celkem uloveno 455 srnců. Z předložených 

trofejí srnců I. a II. věkové třídy bylo 17 označeno červeným bodem, a tedy vyhodnoceno 

jako nesprávný odstřel. 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 na velmi dobré 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. 

210 211 12 126 139 5 138 105 0 474 455 17 52 2 0 
 

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  

 

Zvěř mufloní 

Trofeje muflonů hodnotila komise ve složení: 

 Vedoucí: Ing. Jiří Carda  

 Členové: Bc. Jiří Bliml 

Z celkově ulovených 18 muflonů bylo 13 uloveno v I. věkové třídě, 3 ve II. věkové třídě 

a 2 ve III. věkové třídě. Všechny vystavené trofeje byly posouzeny jako lovné, a žádná z nich 
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tedy nebyla vyhodnocena jako nesprávný odstřel. Preparace předložených trofejí byla na 

dobré úrovni. 

Celkový přehled trofejí muflonů 

 

Zvěř jelení 

Trofeje jelenů hodnotila komise ve složení: 

 Vedoucí: Mgr. Jakub Hušek  

 Členové: Ing. Josef Hrdina, Ing. Václav Vacek  

Lov jelenů byl „tradičně“ prováděn převážně v I. věkové třídě. Dle předložených výkazů bylo 

uloveno celkem 41 jelenů. Bohužel se tento počet zdaleka nepotkává se skutečností, a to 

hlavně z důvodu, že bylo mnoho (více než 10) uživatelů honiteb, kteří výkaz ani trofeje 

neodevzdali, jakékoli hodnocení je tedy z toho důvodu silně zkreslující. Hodnocena tedy 

může být pouze „skutečnost“ z předložených výkazů a trofejí. Chovná hodnota trofejí u 

fotodokumentace nebyla posuzována, rovněž předložené úhyny a sanitární odstřely nebyly 

hodnoceny.  

V I. věkové třídě bylo uloveno celkem 37 jelenů, z toho 17 bylo hodnoceno jako chybný lov 

chovného kusu, což tvoří 46 % z ulovených jelenů v této věkové třídě. Ve II. věkové třídě byli 

uloveni 4 jeleni, z toho 1 byl hodnocen jako nesprávný lov. Na přehlídku nebyl předložen 

žádný jelen ve III. věkové třídě (!). Dle odevzdaných výkazů bylo dále uloveno 68 laní a 107 

kolouchů. Na přehlídku nebyl předložen žádný jelen, který by dosáhl medailové hodnoty. 

Celkové shrnutí v případě jelení zvěře je stále téměř stejné, tzn. že provedený lov potvrzuje 

stálý nedostatek samčí zvěře ve vyšších věkových třídách, kde chybí medailové trofeje 

„vyzrálých“ starých jelenů. Tristní je to, že členové komise mají informace z různých honiteb, 

že je v nich lovena trofejová zvěř i ve vyšších věkových třídách, ale trofeje z těchto kusů 

nejsou na přehlídku vůbec předloženy! Tímto nešvarem by se měl jistě zabývat orgán státní 

správy myslivosti. Dalším, stále se opakujícím „fenoménem“, jsou nesprávně vyplněné 

výkazy o provedeném lovu. Nejen, že jsou mnohdy čísla ve výkazu vyplněna naprosto 

zmatečně a neodpovídají skutečnosti a nedávají logiku, ale jsou i hospodáři, kteří dokonce 

nevyplní ani základní „nacionále“ držitel/uživatel; členové komise tak mají problém výkaz 

vůbec přiřadit k dané honitbě. 

Potěšujícím faktem bylo, že žádná z trofejí nebyla hodnocena žlutým bodem značícím 

špatnou preparaci. 

 

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. 

26 37 17 4 4 1 1 0 0 31 41 18 6 4 0 

 

 

 

 

I. věková II. věková III. věková CELKEM       

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

5 13 0 6 3 0 3 2 0 14 18 0 4 3 0 
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Zvěř dančí 

Trofeje daňků hodnotila komise ve složení: 

 Vedoucí: Mgr. Jakub Hušek  

 Členové: Ing. Josef Hrdina, Jan Machovič, Ing. Václav Vacek 

Podle předložených výkazů bylo uloveno celkem 32 daňků. Ze zvěře holé bylo uloveno 

celkem 37 daněl a 46 daňčat. Vykázaný úhyn u trofejové zvěře byl 2 kusy.  

Stejně jako u zvěře jelení je i u zvěře daňčí prováděn lov převážně v I. věkové třídě. Jako 

chybný lov v této věkové třídě byly hodnoceny jen 3 trofeje. Ve druhé věkové třídě byli 

uloveni 2 daňci, přičemž žádný z nich nebyl hodnocen jako nesprávný odstřel. Ve třetí věkové 

třídě byli uloveni také 2 daňci.  

Trofeje na fotodokumentaci a trofeje z uhynulé zvěře nebyly hodnoceny. Nebylo předloženo 

9 trofejí. Žádná z předložených trofejí nebyla označena žlutým bodem jako špatná preparace. 

 

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. 

16 28 3 4 2 0 4 2 0 24 32 3 2 9 0 

 

Zvěř černá 

Trofeje kňourů hodnotila komise ve složení: 

 Vedoucí: René Barták  

 Člen: Mgr. Tomáš Princ  

Dle předložených výkazů o lovu a úhynu zvěře černé bylo uloveno celkem 272 kňourů 

v I. věkové třídě, 36 kňourů ve II. věkové třídě a 2 kňouři ve III. věkové třídě. Z celkového 

počtu 310 ulovených kusů byly předloženy pouze 4 trofeje kňourů.  

 

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. 

80 272 0 15 36 0 4 2 0 99 310 0 0 306 0 

 

 

Šelmy 

Trofeje šelem hodnotila komise ve složení: 

 Vedoucí: René Barták  

 Člen: Mgr. Tomáš Princ  

Z přeložených lebek šelem dosáhly medailové hodnoty pouze dvě liščí, a to hodnoty 

bronzové.  
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Celkové shrnutí 

Ani přes „přimhouřené oči“ z důvodu zkráceného času pro přípravu nešlo přehlédnout stále se 

opakující nedokonalosti mysliveckých výkazů. Tyto výkazy zpracovávají myslivci - 

hospodáři, kteří prokázali hlubší myslivecké znalosti a mají být zárukou vhodného 

mysliveckého hospodaření a především i jeho „statisticky“ přesného vykazování. Je pak 

opravdu zarážející, když data ve výkazech vůbec nedávají smysl, nebo dokonce nejsou 

z výkazů zřejmé ani základní údaje, takže začíná detektivní práce – k jaképak honitbě může 

tento výkaz asi tak patřit. Dobrá úroveň výkonu mysliveckého hospodaření by měla být tzv. 

stavovskou ctí každého uživatele honitby i každého myslivce. I nepředkládání trofejí 

některými uživateli je trvalým nešvarem. Navíc je rozhodnutí o uspořádání chovatelské 

přehlídky trofejí činností v kompetenci orgánu státní správy myslivosti a nerespektování 

tohoto rozhodnutí ze strany uživatele honitby je v podstatě jakýmsi „pohrdáním“. V letošním 

roce nepředali trofeje k hodnocení uživatelé těchto honiteb: 

• Liberec – Radčice 

• Liberec – Machnín 

• Všelibice 

• Kněžice 

• Vratislavice 

• Sedlo 

• Školní statek Frýdlant 

• Višňová Andělka 

• Jindřichovice 

• Raspenava Peklo 

• Pertoltice 

• Bulovka Rybníčky 

• Ferdinandov 

• Bílý Potok 

• Smědava 

• Oldřichov 

Naopak pozitivně musím zhodnotit, že už celkem dlouhodobě se udržuje dobrá úroveň 

preparace předložených trofejí. Trofej je vizitkou myslivce, a to nejen z pohledu správnosti 

lovu, ale právě i úrovní preparace. Jsme za to rádi a doufáme, že tomu bude i nadále. 

Nesprávný lov se bohužel stále nejvíce provádí u jelení zvěře. Je škoda, že si nenecháváme 

dobré jeleny zestárnout a lovíme je předčasně. Nemají tak šanci ukázat svůj chovný potenciál 

a bohužel ho často ani nestihnou předat do kvality celé populace. 

Letošní výstava neproběhla tak, jak jsme za svoji mysliveckou praxi zvyklí. Termín konání 

nebyl na jaře, ale skoro na podzim. Čas na přípravu byl výrazně zkrácen, a to jak pro 

myslivecké hospodáře, kteří většinou vše za honitbu připravují a zajišťují, tak i pro členy 

hodnotitelské komise, kteří uskutečnění přehlídky věnují několik dní svého volného času. Přes 

toto všechno se výstavu povedlo důstojně uspořádat a řekl bych, že se to přes všechny možné 

překážky vydařilo. Všem z Vás, kteří jste k tomu přispěli svojí prací, za to velmi děkuji.  

 

 

 

 

V Liberci 29. října 2021                                                          Vlastimil Servít 

předseda hodnotitelské komise 
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Přílohy 

Přehled medailových trofejí  

5x Tabulka „Výsledky posouzení provedeného lovu“ pro jednotlivé druhy zvěře 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Přehled medailových trofejí  
 

 

Stříbrná medaile (5)    

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk 

muflon Obora Heřmanice Petržilka 204,60 7 

muflon Ještěd Murárik Marian 195,80 6 

srnec Pěnčín Tomášek Miroslav 119,30 5 

srnec Čtveřín Hnatajko Milan 118,57 4 

srnec Václavice Brodský Přemysl 115,70 5 
 

Bronzová medaile (7)    

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk 

jelen Andělská Hora - Údol Pavel Jiří 185,57 8 

muflon Kamenný Škoda Martin 193,00 7 

muflon Kamenný Škoda P. 190,10 4 

srnec Čtveřín Šafář Petr 111,77 3 

srnec Velký Valtinov Sokol Petr 111,20 3 

liška Raspenava Altmann Harald 24,45 - 

liška Bílý Kostel Petružálek Alois 24,41 - 
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Srnec 
 

 



8 

 

Výsledky posouzení provedeného lovu – Muflon 
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Jelen 
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Výsledky posouzení provedeného lovu – Daněk 
 

 



11 

 

Výsledky posouzení provedeného lovu – Kňour 
 

 


