
Rarita 2023 speciál - jeleni 
 

Redakce Světa myslivosti pořádá po pěti letech speciální variantu soutěže 

o nejzajímavější raritní trofej – soutěžit budou trofeje jelena evropského. Soutěže se 

může zúčastnit každý myslivec z České republiky a Slovenska, jenž zašle do redakce 

fotografii jelena evropského s raritní trofejí, kterého ulovil v české nebo slovenské 

honitbě. 

 

Pravidla budou stejná jako v roce 2018, kdy se tato varianta soutěže uskutečnila poprvé. 

Trofeje se utkají v jediném kole, ve dvou kategoriích (volné honitby a obory) a bude je 

hodnotit zvlášť odborná porota a zvlášť čtenáři. 

 

ODBORNÁ POROTA 

Redakce Světa myslivosti oslovila po pěti letech stejné jelenáře z různých jeleních oblastí 

České republiky a Slovenska, kteří hodnotili trofeje přihlášené do soutěže Rarita 201823 

speciál – jeleni. Udělalo nám velkou radost, že až na jednoho všichni naši nabídku ochotně 

přijali. Onou výjimkou byl Jiří Malina, který letos v lednu zemřel. Novým členem poroty se 

stal Michal Greštiak. Členy jury, která bude letos hodnotit trofeje podle zaslaných fotografií, 

tedy jsou: 

– Ing. Marek Drha, vedoucí územního pracoviště Prášily, Národní park Šumava 

– Michal Greštiak, editor knihy Osudy zlatých trofejí, Zvolen 

– Ing. Jan Jeniš, bývalý vedoucí lesní výroby Vojenských lesů a statků České 

republiky, s. p., divize Lipník nad Bečvou 

– Josef Jon, bývalý pracovník Správy Krkonošského národního parku 

– Ing. Pavel Konečný, oborník v oboře Soutok, Lesní závod Židlochovice (Lesy České 

republiky, s. p.) 

– Ing. Marcel Lehocký, Ph.D., myslivecký referent na Lesním závodě Východ, Lesy 

Slovenské republiky, s. p. 

– Emil Rakyta, bývalý myslivecký referent Chráněné poľovné oblasti Poľana (Lesní závod 

Kriváň, Lesy Slovenské republiky, s. p.) 

– Jan Vitner, bývalý oborník z obory Fláje (Krušné hory) 

– Petr Ziml, bývalý revírník Lesní správy Česká Lípa (Lesy České republiky, s. p.), Lužické 

hory 

– Ing. Josef Žák, revírník Lesní správy Luhačovice (Lesy České republiky, s. p.), Beskydy 

 

POKYNY K ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ TROFEJÍ 

Snímky trofejí zasílejte buď elektronicky na vaca@lesprace.cz, nebo poštou na adresu 

Lesnická práce, s. r. o., nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. 

U každého snímku trofeje nezapomeňte uvést: 

 – jméno a příjmení lovce 

 – název honitby, v níž byl jelen uloven 

 – druh honitby (volná/obora) 

 – datum ulovení jelena 

 – věk jelena 

 – své kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mail) 

Na lovce vítězných trofejí čekají atraktivní ceny. 

 

Uzávěrka pro přijímání fotografií trofejí je již 15. února 2023! 

 

 



Pravidla soutěže „Rarita 2023 speciál – jeleni“ 

– Soutěže se může zúčastnit každý myslivec z České republiky a Slovenska, jenž zašle 

(elektronicky či klasicky poštou) do redakce Světa myslivosti fotografii jelena evropského 

s raritní trofejí, kterého ulovil v české nebo slovenské honitbě. 

– K fotografii soutěžící připojí následující údaje: své jméno a příjmení, název honitby, v níž 

byl jelen uloven, druh honitby (volná nebo obora), datum ulovení, věk uloveného jelena a své 

kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mail). 

– Soutěž má jediné kolo. Uzávěrka přihlášek je 15. února 2023. 

– Vizuální hodnocení trofejí provede desetičlenná porota. Porotci budou hodnotit trofeje 

individuálně, každé trofeji udělí počet bodů na stupnici 1–10. Body udělené jednotlivými 

porotci se sčítají. Vítězkou soutěže se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem. Výsledky 

budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 4/2023. 

– Svou vítěznou trofej vyberou z kolekce přihlášených trofejí také čtenáři. Od 17. února do 

17. března 2023 budou snímky všech přihlášených trofejí zveřejněny na internetové stránce 

www.svetmyslivosti.cz. Ve Světě myslivosti č. 3/2023 bude otištěn kupón, jímž budou moci 

čtenáři hlasovat. Zvítězí trofej s nejvyšším počtem hlasů. 


