Českomoravská myslivecká jednota z. s.,
Okresní myslivecký spolek Vsetín
Smetanova 1462/8 , 755 01, Vsetín
tel. 571 418 805, e-mail: oms-vs@volny.cz , www.omsvsetín.cz

Pokyn mysliveckým hospodářům územního celku okresu Vsetín
Svoz trofejí pro Chovatelskou přehlídku a hodnocení trofejí za myslivecký rok
2019/2020 a podmínky pro zajištění CHPT v Kelči
Českomoravská myslivecká jednota, z. s. - Okresní myslivecký spolek Vsetín, dle ustanovení § 6 odst.1
Zákona č. 449/01 Sb. o myslivosti a na základě pověření úřadů státní správy myslivosti
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín, pořádá

Chovatelskou přehlídku trofejí za myslivecký rok 2019/2020
která se koná ve dnech 13. - 15. června 2020
v budově Kulturního domu v Kelči. Přehlídka trofejí bude probíhat
v sobotu a v neděli v době od 8.00 do 17.00 hod. a v pondělí v době od 8.00 do 12 hod..
V pondělí 15. 6. 2020 po dvanácté hodině již nebude možno vystavené trofeje shlédnout!!!
SVOZ TROFEJÍ bude probíhat ve dnech 10. - 11. března 2020 v době od 14.00 do 18.00 hod. v budově
v budově Kulturního domu v Kelči. Trofeje bude přebírat pan Zdeněk Orel (mobil: 777 559 074) a pan
Ing. Jan Ryška (mobil: 603 450 060). Po telefonické domluvě je možno předat trofeje v uvedených
dnech i v jiném čase.
ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI CHPT:
1. Tiskopisy, které zasíláme spolu s tímto pokynem, čitelně vyplňte a vložte do krabice pro každý druh
zvěře zvlášť tak, aby tvořily prvotní doklad pro katalog trofejí za myslivecký rok 2019/2020.
2. Trofeje spárkaté zvěře musí být dodány včetně spodních čelistí a popsány na kosterních profilech
základními identifikačními údaji o datu ulovení, lovci a honitbě. Na lebce i spodní čelisti bude mimo
jméno lovce uvedeno také číslo honitby, jinak nelze zabezpečit zpětné předání spodních čelistí!!!!
3. Trofeje musí být uloženy v krabici s označením názvu a čísla honitby spolu s vyplněným tiskopisem.
Pořadí a množství trofejí na tiskopisech musí být v souladu s hlášením o ulovené zvěři, které jsou
průběžně zasílány na obce s rozšířenou působností.
4. Trofeje, které ulovili zahraniční lovci a tyto nedosáhly medailových hodnot, je možno doložit
fotodokumentací a bodovací tabulkou.
5. Zbraně kňourů se předkládají jen u kusů starších 24 měsíců. Musí být připevněny na podložce nebo
uloženy v obalu tak, aby bylo možno měření klektáků a páráků pro stanovení bodových hodnot
trofeje.
6. Žádoucí je též předložení trofejí šelem: např. lebky lišky obecné, jezevce lesního apod.
7. Spodní čelisti mláďat a samičí zvěře jelení, dančí, srnčí, mufloní a černé se nepředkládají.
V pondělí dne 15. června 2020 od 14.00 hod. se v budově Kulturního domu v Kelči uskuteční

Schůze mysliveckých hospodářů.
1. Zhodnocení zásad chovu zvěře dle příslušných druhů
2. Vyhodnocení kvality trofejí z okresu Vsetín za myslivecký rok 2019/2020
3. Diskuse – závěr
Po ukončení schůze hospodářů budou vydávány trofeje zpět uživatelům honiteb,
proto je účast každého mysliveckého hospodáře nutná!
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