
 
Pozor, od příštího roku dojde ke změně popisu věku u trofejové zvěře spárkaté. Jedná se o 
uvedení do souladu s Vyhláškou č. 491/2002 Sb. Nově bude popisován např. jelen s prvním 
parožím jako jednoletý. Zároveň díky tomu dojde i k posunu o jeden rok ve věkových třídách. 
Např. jelen se čtvrtým parožím, dříve pětiletý, bude nyní čtyřletý v první věkové třídě. Atd. viz 
kritéria. 
  



Kritéria průběrného lovu srnců 
 

V jednotlivých letech mohou být loveni tito srnci: 

 

1 letí - špičáci s průměrnou délkou lodyh paroží do 10 cm 

 - vidláci do 8 cm průměrné délky, včetně nerovných 

 

2 letí - předchozí kategorie 

 - nepravidelní vidláci, pravidelní vidláci do 15 cm průměrné délky lodyh  

 

3 letí  - předchozí kategorie 

 - nepravidelní šesteráci 

 - pravidelní šesteráci s průměrnou délkou lodyh do 18 cm a průměrnou délkou 

výsad do 3 cm  

 

4 – 5 letí  - předchozí kategorie a šesteráci s průměrnou délkou lodyh do 20 cm a 

průměrnou délkou výsad do 4 cm  

 - pětileté srnce ulovené po 1.8. běžného roku posuzujeme jako lovné 

 

Srnci starší 5 let bez omezení. 

 

U 3 letých a starších srnců je třeba brát v úvahu i tvar paroží a větší pozornost věnovat 

nepravidelnému paroží. Ve všech věkových třídách mohou být loveni knoflíkáři, parukáři 

a srnci s deformovaným parožím. Výsada se nepočítá do délky 1 cm. 

U chovných srnců, ulovených z důvodu nemoci nebo poranění, musí být společně 

s trofejí předloženo potvrzení od mysliveckého hospodáře, že se jednalo o lov poraněného nebo 

nemocného srnce. U srnců, kteří budou uloveni hosty a nebudou fyzicky předloženy ke 

kontrole správnosti provedení průběrného lovu srnců, musí být trofej ohodnocena, včetně 

stanovení věku členem hodnotitelské komise, který společně s hospodářem podepíše bodovací 

tabulku této hodnocené trofeje. U těchto trofejí je potřeba změřit i délku výsad a tuto zapsat na 

bodovací tabulku. Společně s bodovací tabulkou bude předložena fotografie hodnocené trofeje. 

U sporných trofejí, kde nepůjde jednoznačně posoudit chovnou hodnotu předložené 

trofeje podle uvedených kritérií pro lov srnců, rozhodne hodnotitelská komise. Jedná se 

zejména o tvar a sílu paroží (např. nežádoucí souběžný tvar paroží nebo jeho zaškrcení). 

Trofej chovného kusu s mimořádně kvalitními genetickými znaky bude hodnotitelskou 

komisí označena zvláštním znakem a štítek k této trofeji bude podepsán členy hodnotitelské 

komise.  

  



Kritéria průběrného lovu muflonů 
 
V jednotlivých letech mohou být loveni tito mufloni : 
 
I. věková třída: 
1 letí mufloni ve druhém roce života - s délkou toulců do 50 cm 
      
2 letí mufloni ve třetím roce života - s délkou toulců do 70 cm 
 - s rozlohou do 45 cm 
 
Údaje o délce toulců jsou stanoveny k datu 31. prosince. Chovná hodnota 1 a 2 letých muflonů 
ulovených před tímto datem bude posuzována podle níže uvedené pomocné tabulky. 
 
3 letí mufloni ve čtvrtém roce života - s délkou toulců do 80 cm 
 - s rozlohou do 50 cm 
 
II. věková třída: 
mufloni s viditelně vrůstavými toulci (špičky se dotýkají krku) 
 
4 letí mufloni v pátém roce života - s délkou toulců do 85 cm 
 - s rozlohou 50 cm 
 
5 letí mufloni v šestém roce života - s délkou toulců do 88 cm 
 - s rozlohou 50 cm 
 
6 letí mufloni v sedmém roce života a starší - lov bez omezení  
 

Od II. věkové třídy prosazujeme k chovu typicky zbarvené muflony. Bez ohledu na věk 
lovíme muflony s deformovanými, nesouměrnými a vrůstavými toulci, jakož i nemocné a těžce 
poraněné muflony, u kterých bude předloženo potvrzení hospodáře, že se jednalo o lov 
nemocného nebo poraněného muflona. Dále lovíme všechny kusy, které nesou znaky kříženců, 
tj. světlé až žluté toulce, žluté spárky a vlnitá a měkká srst, zejména na plecích a krku. 

U muflonů, kteří budou uloveni hosty, a jejichž trofeje nebudou fyzicky předloženy ke 
kontrole správnosti provedení průběrného lovu muflonů, musí být trofej ohodnocena, včetně 
stanovení věku, členem hodnotitelské komise, který společně s hospodářem podepíše bodovací 
tabulku této hodnocené trofeje. Společně s bodovací tabulkou bude předložena fotografie 
hodnocené trofeje.  

U sporných trofejí, kde nepůjde jednoznačně posoudit chovnou hodnotu 
předložené trofeje podle uvedených kritérií pro lov muflonů, rozhodne hodnotitelská 
komise. Jedná se zejména o barvu toulců, a posouzení vrůstavých, rozbitých 
a deformovaných toulců.  

Trofej chovného kusu s mimořádně kvalitními genetickými znaky bude 
hodnotitelskou komisí označena zvláštním znakem a štítek k této trofeji bude podepsán členy 
hodnotitelské komise.  
 
Pomocná tabulka pro hodnocení délky toulců 1 a 2 letých muflonů ulovených v měsíci: 
 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Jednoletí 38 40 43 45 48 50 

Dvouletí 62 64 65 67 69 70 

 

  



Kritéria průběrného lovu jelenů 
 

V jednotlivých věkových třídách mohou být loveni tito jeleni : 
 
I. věková třída: 
1 letí - paličkáři a špičáci s délkou paroží do 25 cm 
 
2 letí - všichni špičáci, vidláci a nepravidelní šesteráci 
 - pravidelní šesteráci do délky paroží 50 cm nebo s trojúhelníkovým typem 

paroží 
 - šesteráci s očníkem a opěrákem do 12 cm 
 - nepravidelní osmeráci do 45 cm 
  
3 letí - všichni špičáci, vidláci, šesteráci a nepravidelní osmeráci 
 - osmeráci do délky paroží 60 cm, osmeráci se slabě vyvinutými vidlicemi 

s průměrnou délkou do 12 cm, nadočnicový osmerák se posuzuje jako 
šesterák 

 - osmeráci s očníkem a opěrákem do 15 cm 
 
4 letí  - všichni nekorunoví jeleni, dále pak jednostranně korunoví jeleni s délkou 

lodyh do 70 cm a průměrnou délkou výsad v koruně do 10 cm  
 
II. věková třída: 
5 letí  - všichni nekorunoví jeleni, dále pak jednostranně korunoví jeleni s délkou 

lodyh do 75 cm a průměrnou délkou výsad v koruně do 10 cm  
 
6 - 7 letí  - jednostranně korunoví a všichni oboustranně korunoví jeleni s délkou lodyh 

do 80 cm a výsadami v koruně do 15 cm 
 
8 letí - jednostranně korunoví a všichni oboustranně korunoví jeleni s délkou lodyh 

do 80 cm a výsadami v koruně do 15 cm 
 
III. věková třída: 
 
9 – 10 letí - všichni nekorunoví jeleni a všichni jednostranně korunoví jeleni  
 - oboustranně korunoví jeleni s délkou lodyh do 90 cm a bodovou hodnotou do 

190 bodů CIC 
 
11 letí a starší - bez omezení 
 

Bez ohledu na věk lovíme jeleny zjevně nemocné, těžce poraněné a jeleny 
s deformovaným a vývrtkovým parožím. U chovných jelenů ulovených z důvodu nemoci nebo 
poranění, musí být společně s trofejí předloženo potvrzení mysliveckého hospodáře, že se 
jednalo o lov poraněného nebo nemocného jelena. U jelenů, kteří budou uloveni hosty 
a nebudou fyzicky předloženy ke kontrole správnosti provedení průběrného lovu jelenů, musí 
být trofej ohodnocena, včetně stanovení věku, členem hodnotitelské komise, který společně 
s hospodářem podepíše bodovací tabulku této hodnocené trofeje. Společně s bodovací tabulkou 
bude předložena fotografie hodnocené trofeje. 

U sporných trofejí, kde nepůjde jednoznačně posoudit chovnou hodnotu 
předložené trofeje podle uvedených kritérií pro lov jelenů, rozhodne hodnotitelská 
komise. Jedná se zejména o tvar a sílu paroží, způsob (tupé nebo ostré) zakončení hrotů 
výsad a zakončení lodyh. 

Trofej chovného kusu s mimořádně kvalitními genetickými znaky bude 
hodnotitelskou komisí označena zvláštním znakem a štítek k této trofeji bude podepsán členy 
hodnotitelské komise. 

  



Kritéria průběrného lovu daňků 
 

V jednotlivých věkových třídách mohou být loveni tito daňci: 
 
I. věková třída: 
1 letí  - špičáci s délkou lodyh do 10 cm 
 - lov v této kategorii omezit pouze na selekci hmotově podprůměrných kusů, 

poraněných a nemocných. Pozor je nutno dávat na daňky s předčasným parožením 
(jelenovité paroží délky max. 2x délka slechů tj. 30 cm) a dvojparožením – tyto daňky 
nelovíme 

 
2 letí - do této kategorie směřovat největší procento průběrného odstřelu, protože chovná 

hodnota jednotlivých jedinců se dá poměrně snadno určit, vzhledem k široké 
variabilitě parožních znaků. Lovní jsou: 

 - jedinci nedostatečného vzrůstu (hmotnost nižší jak 45 kg) 
 - jedinci s lodyhami kratšími jak 50 cm  
 - jedinci se zobanovitými lopatkami (i jednostranně) 
 - jedinci s vysoko nasazenými, úzkými (pod 5 cm) či krátkými lopatkami (pod 15 cm) 
 - jedinci s klínovitým či kruhovitým tvarem lopatek 
 - jedinci vyhublí, nemocní či poranění (nutno doložit fotografií) 
 
3 letí - daňci se třetím parožím musí mít dlaň u lopatek uzavřenou a alespoň 3 – 4 prsty 
 Lovní jsou: 
 - jedinci s krátkými či vysoko nasazenými lopatami (pod 20 cm délky) 
 - jedinci s okrouhlým či klínovitým tvarem lopat 
 - jedinci s úzkými lopatami (pod 8 cm) 
 - jedinci s lopatami hluboce rozeklanými či zakončenými klepety – u daňků se objevují 

dva typy zářezů do lopat, a to ve tvaru O a V. Mělké zářezy tvaru V jsou u mladých 
daňků poměrně časté a nejsou důvodem předčasného odlovu. U starších daňků tento 
typ zářezů nebývá pozorován. U hluboce rozeklaných lopat a zejména u  zářezů typu 
O a vícenásobného rozeklání přistupujeme k odlovu. 

 - jedinci vyhublí, nemocní a poranění (traumatické kýly) 
 
II. věková třída: 
4 - 5 letí - u těchto daňků se těžko určuje věk. Nadějní daňci by měli mít hluboké lopaty (zhruba 

polovina délky lodyh). Pozornost soustřeďovat na tvar, velikost a souměrnost paroží. 
 Lovní jsou: 
 - jedinci s krátkými či vysoko nasazenými lopatami (pod 25 cm délky) 
 - jedinci s okrouhlým, kapřím či klínovitým tvarem lopat (ideální tvar lopat je 

obdélníkovitý) 
 - jedinci s úzkými lopatami (pod 10 cm) 
 - jednici s roztříštěnými lopatami, tj. s vícenásobnými zářezy typu O či zakončenými 

klepety – u daňků se objevují dva typy zářezů do lopat, a to ve tvaru O a V. Mělké 
zářezy tvaru V jsou u mladých daňků poměrně časté a nejsou důvodem předčasného 
odlovu. U starších daňků tento typ zářezů nebývá pozorován. U hluboce rozeklaných 
lopat a zejména u zářezů typu O a vícenásobného rozeklání přistupujeme k odlovu. 

 - jedinci vyhublí, nemocní a poranění (traumatické kýly) 
 
6 letí a starší - tito daňci se pomalu blíží vrcholu, daněk kulminuje cca v devátém roce života. 

Do tohoto věku pokračujeme v selekci podle tvaru, velikosti a souměrnosti lopat vyjma 
sanitárního odlovu. Po tomto věku se jedná o lov sklizňových jedinců s medailovými trofejemi 
dle schváleného plánu lovu. Je třeba také odlovovat ještě před říjí tzv. zpátečníky z důvodu 
uvolnění prostoru pro mladé nadějné jedince a zabránění poranění mladších daňků. 

  



Předložené trofeje na přehlídkách budou označeny značkami na štítku. Zelený bod – 
vhodný odlov, červený bod by měl jednoznačně vymezovat chybný odlov v měřítku celého 
našeho obvodu. Lokální hodnocení vhodnosti odlovu nechť si řeší uživatel, či držitel honitby. 
Hodnocení chovnosti má především důvod osvětový, nikoliv sankční.  


