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Vyhodnocení chovatelské přehlídky trofejí zvěře  

ulovené v mysliveckém roce 2021/2022 
 
Přehlídka trofejí ze zvěře ulovené v mysliveckém roce 2021/2022 byla veřejnosti 

zpřístupněna dne 24. dubna 2022 v kostele svatého Mikuláše v Bílém Kostele. 

Organizací a uspořádáním chovatelské přehlídky trofejí byl pověřen 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 22. dubna 2022. 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   

Bohužel ne všichni uživatelé honiteb předložili trofeje na přehlídku a zároveň hodnotitelská 

komise neměla k dispozici podklady od všech uživatelů honiteb. Hodnoty v celkovém 

přehledu tedy zahrnují jen počty zjištěné z mysliveckých výkazů a počty skutečně 

vystavených trofejí. Celkem tedy bylo komisí posouzeno 550 srnců. Z předložených trofejí 

srnců I. a II. věkové třídy bylo 32 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. 

237 259 19 151 187 13 168 105 0 556 550 32 63 9 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, Josef Rákosník 
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Všechny vystavené trofeje byly posouzeny jako lovné, a žádná z nich tedy nebyla 

vyhodnocena jako nesprávný odstřel. Preparace předložených trofejí byla až na jednu výjimku 

na dobré úrovni. Všechny medailové srnčí trofeje jsou společně s ostatními uvedeny v tabulce 

medailových trofejí, která je přílohou tohoto vyhodnocení. 

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 76 jelenů. Z tohoto počtu bylo na přehlídku předloženo 72 trofejí.  

V I. věkové třídě bylo předloženo celkem 56 jelenů, z toho 21 bylo hodnoceno jako chybný 

lov chovného kusu, což tvoří 37,5 % z předložených jelenů v této v.t. Ve II. věkové třídě bylo 

předloženo 13 trofejí jelenů, z toho 5 bylo hodnoceno jako nesprávný lov (38,5 %). Dále byly 

předloženy 3 trofeje jelenů ve III. věkové třídě, z nichž byla jedna trofej hodnocena jako 

nesprávný odstřel. Celkem tedy bylo hodnoceno 38 % jelenů jako nesprávně ulovených, což 

není potěšujícím faktem a s tímto přístupem jistě nedosáhneme lovu trofejově silných jelenů 

ve vyšších věkových třídách! 

Budu se opakovat, ale stav je stále stejný, tzn. že provedený lov potvrzuje stálý nedostatek 

samčí zvěře ve vyšších věkových třídách, kde chybí medailové trofeje „vyzrálých“ starých 

jelenů. Byť je pravdou, že 3 medailoví jeleni, z čehož jeden zlatý, je za delší dobu konání 

přehlídek rekordem. Všechny medailové jelení trofeje jsou společně s ostatními uvedeny 

v tabulce medailových trofejí, která je přílohou tohoto vyhodnocení. 

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. 

 56 21  13 5  3   72 26 0 0 0 

 

Zvěř dančí 

Trofeje daňků hodnotila komise ve složení: 

 Vedoucí: Mgr. Jakub Hušek  

 Členové: Ing. Josef Hrdina, Ing. Václav Vacek 

Podle odevzdaných výkazů bylo uloveno celkem 26 ks daňků.   

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

věkové třídě bylo předloženo 21 trofejí, jako chybný lov v této věkové třídě bylo hodnoceno 

14 kusů, což je tristních více než 66 %! Z druhé věkové třídy byly předloženy trofeje 2 daňků, 

přičemž žádný z nich nebyl hodnocen jako nesprávný odstřel. Z třetí věkové třídy byly 

předloženy trofeje 3 daňků, zde rovněž žádný nebyl hodnocen jako nesprávný lov.  

I. věková II. věková III. věková CELKEM       

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

8 2 0 6 6 0 2 1 0 16 9 0 3 0 1 
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Dvě trofeje daňků dosáhly medailové hodnoty. Všechny medailové dančí trofeje jsou 

společně s ostatními uvedeny v tabulce medailových trofejí, která je přílohou tohoto 

vyhodnocení. 

 

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. 

 21 14  2 0  3 0  26 14 1 0 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 493 kňourů 

v I. věkové třídě, 46 kňourů ve II. věkové třídě a 5 kňourů ve III. věkové třídě.  

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. 

74 493 0 14 46 0 2 5 0 90 544 0 3 529 0 

 

Šelmy 

Trofeje šelem hodnotila komise ve složení: 

 Vedoucí: René Barták  

 Člen: Mgr. Tomáš Princ  

Z přeložených lebek šelem dosáhly některé medailové hodnoty. Všechny medailové trofeje 

jsou společně s ostatními uvedeny v tabulce medailových trofejí, která je přílohou tohoto 

vyhodnocení. 

 

Celkové shrnutí 

Kvalita předložených mysliveckých výkazů se bohužel ani letos nezlepšila, takže některé 

výkazy nebyly úplné a z některých nebylo vůbec zřejmé, co uvedené údaje mají vůbec 

znamenat. V některých případech neměli členové hodnotící komise výkazy vůbec k dispozici 

a někteří uživatelé honiteb, kteří výkazy odevzdali, zase nepředložili na přehlídku žádnou 

trofej. Kvalita celkových přehledů uvedených v tomto katalogu je tímto výrazně snížena.  

Všem členům hodnotitelské komise, kteří uskutečnění přehlídky věnují několik dní svého 

volného času, tímto velice děkuji. Přehlídku se povedlo důstojně uspořádat i v náhradním 

místě konání a díky přízni počasí po dobu svodu loveckých psů bych řekl, že se to přes 

všechny možné překážky vydařilo.  

 

V Liberci 13. května 2022                                                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  
 

 

 

 

 

Zlatá medaile (2)    

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk 

Jelen evropský Ferdinandov Jan Hlaváček 210,35 9 

Jezevec lesní Svijany Miroslav Lauryn ml.   23,24 - 
 

 

Stříbrná medaile (5)    

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk 

Srnec obecný Český Dub Petr Herák 122,48 6 

Prase divoké Vrtky Radek Ludvík 116,00 5 

Jezevec lesní Rozstání Pavel Kaňka   22,84 - 

Jezevec lesní Rašovský hřeben Václav Orct   22,55 - 

Liška obecná Rozstání Petr Mužák   24,31 - 
 

Bronzová medaile (15)    

Druh zvěře Název honitby Lovec Body CIC Věk 

Jelen evropský Lázně Libverda Kluch P. 172,67 8 

Jelen evropský Údol Jaroslav Prošek 171,36 5 

Daněk skvrnitý Zátiší Ludvík Studnař 166,18 5 

Daněk skvrnitý Obora-Bulovka Radim Seifert 161,56 5 

Muflon Světlá pod Ještědem Ondřej Štěpánek 191,40 5 

Muflon Kamenný Patrik Porš 191,40 7 

Muflon Ještěd Jan Kačírek 189,20 6 

Srnec obecný Čtveřín Robert Pinkava 109,60 5 

Srnec obecný Petrašovice Petr Košumberský 108,73 5 

Srnec obecný Hrádek nad Nisou Vlastimil Klouček 107,03 4 

Srnec obecný Bulovka-obora Václav Galbier 105,48 4 

Liška obecná Janův Důl Pavel Kaňka   24,28 - 

Liška obecná Čtveřín Karel Polák   24,28 - 

Liška obecná Rozstání Ondřej Štěpánek   24,28 - 

Liška obecná Čtveřín Karel Polák   24,26 - 
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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 
 

 


