
 
 

Datum hodnocení: 15. září 2021                  Datum hodnocení: 15. září 2021 

  
…………………………………… 
název honitby (tiskacím písmem)                                                                   
druh zvěře: sika japonský         

číslo trofeje dle seznamu trofejí: 
 
             
Datum lovu: ......................................... 
Lovec: ................................................... 
Hmotnost bez hlavy: ……….............. kg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyplní hodnotitelská komise:     
Odhad věku: …………...................... let 
Bodová hodnota: ............................ CIC             
Chovná hodnota:  

zelená: průběrný 
červená: chovný 
modrá: nerozhodný 
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Prohlášení  

uživatele honitby: 
 

„Souhlasím s  vystavením  
této trofeje včetně štítku vyplněného 
dle předtisku a s vyznačením věku  

a chovné hodnoty jelena na základě 
posouzení hodnotitelské komise, 
na chovatelské přehlídce trofejí 
jelenů siky japonského za oblast 
chovu „Bouzovsko“ pro veřejnost, 
konané v Luké ve dnech 18. a 19. 

září 2021.“ 
 
Datum, razítko, podpis: 
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