Národní výstava trofejí s mezinárodní účastí v Lysé nad Labem 2020
Základní podmínky pro hodnocení, vystavení a evidenci trofejí














Výstava trofejí bude koncipována jako výsledek 5 leté chovatelské činnosti v honitbách ČR a ukázky ze
zahraničí, k tomu bude vysvětlení, jak se odráží chov v kvalitě trofejí, tuto skutečnost podpoří
srovnávací data, grafy a tabulky,
lze přijmout i trofeje mimo tento časový rámec, pokud nebyly hodnoceny mezinárodní komisí na jiné
výstavě,
budou vystaveny též abnormální trofeje (soutěž o nejzajímavější raritu), jako důkaz tvarové
mnohotvárnosti paroží. K tomu bude uvedena i základní informace, proč k těmto změnám paroží
dochází a co je ovlivňuje (genetika, prostředí, úraz apod.),
trofeje budou dále představeny jako součást mysliveckých zvyků a tradic a osobní vztah myslivce
k trofeji (kulturní dědictví) – jaké trofeje myslivci preparují (vystavit ukázky), jak je zpracovávají, jak o
ně pečují a co pro ně trofej znamená,
bude se uvádět honitba (název a identifikační kód honitby NUTS) a bude se přebírat věk z hodnocení
na CHP,
katalog bude v tištěné podobě obsahovat pouze vystavené trofeje roztříděné podle druhu zvěře,
volnost, obora a zahraničí. Dále bude zveřejněna elektronická verze katalogu, která navíc bude
obsahovat údaje převzaté z CHP. Údaje v programu Excel umožní zájemcům a badatelům lépe
zpracovávat a vyhodnocovat data,
U vystavených trofejí bude umístěn štítek s uvedením honitby (NUTS), body CIC, katalogovým a
identifikačním číslem a QR kódem s údaji o naměřených hodnotách,
lovci, kteří dají trofej k dispozici, obdrží zdarma diplom se svým jménem a základními údaji o trofeji, QR
kódem s hodnotami a medaili,
trofeje z obor budou prezentovány jako výsledek kvalitního obornictví. Z tohoto důvodu navrhujeme
omezit bodovou hodnotu přijímaných trofejí z obor na skutečně špičkové trofeje,
u trofejí z volnosti, kde je velký počet trofejí, bude omezen počet stanovením bodového limitu a
vystaveny pouze ty nejsilnější,
pro hodnocení lze přijmout pouze trofeje, které budou také vystaveny, kterým bude přidělen
jedinečný čárový kód, budou evidovány v programu Yamaco se všemi požadovanými údaji a budou
pojištěny na stanovenou paušální cenu za každou trofej v pásmu zlatá, stříbrná, bronzová.
Dermoplastické preparáty trofejí nelze hodnotit komisí CIC a nelze tudíž žádat o medaili CIC. V rámci
národní výstavy lze trofej vystavit, jen pokud byla před dermoplastickou úpravou hodnocena členem
ÚHKT a tuto skutečnost lze doložit hodnotitelským listem s podpisem člena ÚHKT. Za těchto
podmínek může obdržet medaili a diplom z výstavy.

Parametry trofejí pro hodnocení a vystavení na výstavě Natura Viva 2020:


trofeje z volné přírody



trofeje z obor

jelen
srnec
sika japonský
sika Dybowského
jelenec
daněk
kamzík, koza bezoárová
muflon
kňour
šelmy
jelen evropský
sika japonský
sika Dybowského
jelenec
daněk
kamzík, koza bezoárová
muflon
kňour

zlato, stříbro, bronz od 180 b. CIC
zlato, stříbro
zlato, stříbro
zlato, stříbro i bronz
zlato, stříbro i bronz
zlato, stříbro
zlato, stříbro i bronz
zlato od 215 b. CIC
zlato, stříbro i bronz
pouze zlato
zlato od 225 b. CIC
pouze zlato
zlato, stříbro i bronz
zlato, stříbro i bronz
zlato od 200 b. CIC
zlato, stříbro i bronz
zlato od 215 b. CIC
pouze zlato

