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PŘÍPRAVA PŘEHLÍDKY TROFEJÍ ZA ROK 2020/2021 
 
 
Přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Nový Jičín za myslivecký rok 2020/2021 se 
uskuteční v termínu 11. a 12. září 2021 v sále Kulturního domu v Lichnově. 
Spolupořadatel: Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice 
 
Výběr trofejí proběhne ve dnech 2. – 4. 6. 2021, dle rozdělovníku od 15. – 17. 00 hod. 
v prostorách OMS-u Nový Jičín.  
 

2.6. 2021 – honitby v obvodu Nový Jičín 
3.6. 2021 – honitby v obvodu Bílovec, Kopřivnice 
4.6. 2021 – honitby v obvodu Frenštát pod Radhoštěm, Odry 
 
Trofeje budou označeny dle přiloženého předpisu, (bude umístěn na stránkách OMSu) a 
tabulky budou předávajícím dodány v tištěné i elektronické podobě, jinak nebudou trofeje 
převzaty! 
Nově budou uživatelé honiteb vepisovat data o trofejové zvěři přímo do 

souboru katalogu, kde vloží údaje o lovu postupně do všech druhů ulovené 

zvěře. (rolováním v katalogu až na konec najdete všechny druhy zvěře, pokud 

nenajdete svou honitbu, dopište ji do volného políčka „HONITBA:“ 

Vyplněný katalog zašlete bez dalších úprav zpět jednatelce, pro tisk 

předávacího formuláře je třeba vždy zvolit jen aktuální stránku katalogu 

 

Před vyplněním souboru tabulek-katalogu je potřeba si uvedený soubor ve 

formátu Excel stáhnout/uložit do svého PC. Vyplňujete jen sloupce „Lovec, 

Datum ulovení, Hmotnost“.   
V elektronické formě vpisujte do formulářů jen údaje v níže uvedeném formátu. 
 PŘÍKLAD-níže: 
 (písmo Arial, dodržujte Jméno, Příjmení, Titul): 
 

Kat.č. Lovec (jméno, příjmení) 
Datum 
ulovení 

Hmotnost 
v kg 

Věk Popis trofeje 
Chovná 
hodnota 

Poznámka/bodyCIC 

                

SRNEC OBECNÝ 
Pověřená obec Bílovec - B 

B  -   …… (……  ha) 
1. Rostislav Benda 22.5.2019 11     

2. Zdeněk Juřík 22.5.2019 11     

3. Pavel Suchý MUDr. 6.6.2020 12     

4. Pavel Janík, Ing. 8.6.2020 12     
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Označení trofejí: a) srnčí, daňčí, jelení, mufloní, liška, jezevec, psík mývalovitý, šelmy 
  
Bílým lepícím štítkem (možno zakoupit v papírnictví) na kterém bude napsáno zkratka ORP - 
obec s rozšířenou působností (zkratka obce pod kterou spadáte - Nový Jičín, Kopřivnice, 
Odry, Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm) číslo honitby/číslo kusu, dle protokolu ulovené 
zvěře. (Např. ORP Nový Jičín, honitba  Mořkov - číslo honitby 24, pořadové číslo srnce č. 3, 
na štítku bude napsáno        NJ 24/3  

              NJ 24/3 

 
Štítek nalepit na čelo lebky pod lebeční šev. Totéž číslo napište obyčejnou tužkou na spodní 
část lebky a vnitřní stranu dolní čelisti! Nepište jméno lovce, to bude napsáno v protokolu! 
  

 
 
Zbraně černé zvěře předložte na podložce, které mohou být připevněné napevno, nebo 
snímatelné, popřípadě volně v igelitovém sáčku se záznamem o zbraních uvnitř sáčku. 

 
Kontrola a přeprava trofejí: 

Přepravní obaly: trofeje budou převzaty pouze v pevných, dostatečně velkých a 
uzavíratelných obalech (kartónové krabice), označené ORP, číslem a názvem honitby,  např. 

NJ 24 - honitba Mořkov  (ORP Nový Jičín, honitba Mořkov). Pokud nebudou obaly 
vyhovující pro přepravu bez rizika poškození trofejí, bude ze strany OMS Nový Jičín účtován 

poplatek za balné ve výši Kč 50,- za krabici.  
Správnost vyplněných protokolů zkontrolují určení členové MK. 

 
 
Hodnocení trofejí proběhne v sobotu 12. 6.2021 v prostorách OMS-u v Kuníně. 
 
Instalace trofejí proběhne od úterý dne 7. 9. 2021 od 16.00 hodin. 
 
Seznam proškolených osob - hodnotitelů loveckých trofejí, kteří se zúčastní hodnocení trofejí. 
 
 

Březina Petr   
Cochlar Jakub Ing. 
Čip Pavel   
David Antonín   
Ficbauer Petr   
Honeš Milan Ing. 
Kesegová Iva   
Kloss Miroslav   
Kramoliš Martin   
Kuběna Stanislav   
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Kublín Filip   
Macíček Jiří   
Marek Richard Ing. 
Marková  Vladislava Bc.  
Matúš Pavel   
Peňáz Jaromír   
Raffai Ladislav   
Raška Michal   
Stanovský Petr   
Šigut Slavomír Ing. 
Štefek Roman  
Trčka  Ivo MVDr., Ph.D. 

Vřetonka  Václav   
 
 

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ ZA ROK 2020/2021, 
Kulturní dům v Lichnově 

Spolupořadatel: Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice 
 
 
Termín výstavy: 
 

 Přehlídka trofejí:  11. 9. 2021 od 9.00 do 16.00 hod.  
                                            12. 9. 2021 od 9.00 do 15.00 hod 

 10.9.2021 – exkurze pro školy a školky 
 

 V neděli 12. 9. 2021 od 15.00 do 16.00 proběhne v Lichnově výdej trofejí,  
 od 15.00 se bude provádět odinstalace trofejí a kompletace do krabic, převzetí 

potvrdí přebírající podpisem do katalogu u východu. Žádáme přebírající 
uživatele honiteb o trpělivost a ukázněnost při ukončení přehlídky, v opačném 
případě nebudeme ručit za případné škody na trofejích.  

 Nevyzvednuté trofeje budou umístěny na OMS NJ v Kuníně za skladový 
poplatek 50,- Kč za den.  

 
Vernisáž: 9.9.2021 pro hosty, myslivecké předsedy a hospodáře 
Místo: Kulturní dům Lichnov od 16.00 hod. 
 
 

 


