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Informace k chovatelské přehlídce trofejí 2023 
V příloze Vám zasíláme seznam trofejí a visačky na trofeje na chovatelskou přehlídku trofejí 2023, včetně 

časového harmonogramu svozu a hodnocení trofejí. 

ORP Svoz trofejí Hodnocení  

Blovice, Nepomuk, Plzeň, Přeštice, Stod  06. 03. – 09. 03. 2023 – OMS Plzeň 13. 03. 2023 – OMS Plzeň 

Nýřany 14. 03. – 16. 03. 2023 – OMS Plzeň 20. 03. 2023 – OMS Plzeň 

Kralovice 21. 03. – 23. 03. 2023 – OMS Plzeň 27. 03. 2023 – OMS Plzeň 

Žádáme Vás o dodržení termínu svozu příslušného pověřeného úřadu. 
 

Další průběh chovatelské přehlídky: 

16. 04. - 21. 04. 2023- instalace trofejí ve Dvoře stavitelských řemesel v Plasích 

22. 04. 2023           - slavnostní zahájení výstavy trofejí – Dvůr stavitelských řemesel v Plasích 

22. 04. - 29. 04. 2023 - výstava trofejí ve Dvoře stavitelských řemesel v Plasích – otevřena vždy od 09.00 do   

   17.00 hodin 

30. 04. 2023          - myslivecký sněm v KD v Plasích (po sněmu se předávají trofeje) – pro účastníky    

                                      sněmu bude výstava otevřena od 08.00 do 09.30 hod. 
 

Předkládané trofeje: 

Druh zvěře Předložení trofejí 

Srnčí parůžky na nezkrácené lebce, včetně spodní čelisti. 

Jelení, jelení sika parohy na nezkrácené lebce, včetně spodní čelisti. 

Daňčí parohy na nezkrácené lebce, včetně spodní čelisti. 

Mufloní toulce muflonů se spodní čelisti (vzhledem k tomu, že jsou stále častěji předkládány 

trofeje pozdě kladených muflončat, kde mnohdy rozeznat první roční přírůsty také u 

trofejí do 48 měsíců věku). 

Zbraně černé nepřipevněné na štítku, mající hodnotu vyšší něž 100 bodů C. I. C. s odhadem věku 

na základě opotřebování zubů spodní čelisti 

Šelmy lebky 

Foto nepředložených trofejí musí umožňovat jejich jednoznačnou identifikaci (nejlépe dle požadavků ÚHKT 

viz ČMMJ: Hodnocení loveckých trofejí str. 35), doplněné bodovací tabulkou s odhadem věku.  
 

Dermoplastické preparáty předkládat bez podložek. U medailových trofejí je nutno doložit hmotnost 

trofeje potvrzenou členem ÚHKT. U všech preparátů uvést odhad věku.  
 

Trofeje předávat v pevných papírových krabicích (Lebku i čelist je nutno opatřit jménem lovce popř. 

číslem ze seznamu trofejí), lebky šelem a zbraně černé v samostatných pevných obalech s přiloženým 

seznamem trofejí – 1 list!!! 
 

Posuzování předložených trofejí bude prováděno dle Směrnice ČMMJ pro celou ČR (na webu ČMMJ) dle 

programu hodnotitelské komise. Hodnocení trofeje bude vyznačeno na štítku u trofeje a v seznamu pro 

myslivecké hospodáře. Na štítku bude jméno hodnotitele. Ohodnocená trofej bude značena malým vývrtem 

v oblasti atlasu, mimo trofeje medailové.      

Myslivecká komise uvítá zájemce z řad členů ČMMJ, kteří mají zájem o hodnocení trofejí a jejich 

vystavování, zúčastnit se hodnocení trofejí s výhledem doplnění řad stávajících hodnotitelů. 

V případě zájmu být u hodnocení trofejí z Vaší honitby, je třeba předem zavolat a dohodnout termín. 
 

Ohodnocené trofeje převezmou zástupci honiteb po ukončení zasedání Oblastního 

sněmu 30. 04. 2023 maximálně do 14. 00 hodin 
 

V Plzni 6. února 2023         Ing. Petr Brandl, v. r.              Mgr. Zdeněk Chlup, v. r.            

                                  předseda OMS Plzeň              předseda mysl.komise OMS Plzeň                                                               

Vyřizuje: Marcela Košařová       
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