
Kritéria chovnosti spárkaté zvěře  
A. Jelen evropský: 

 

Věk Délka 
lodyh 

Počet 
výsad Ostatní významné znaky chovnosti 

2 20 
jen 

hroty 
lodyh 

Špice rovnoměrně silné po celé délce a tupě ukončené s délkou nad 
slechy, nebo s jednou i více výsadami vždy v horní části, výrůstky 
nebo zesílením v místě budoucích růží.  

3 50 6 Opěráky dlouhé jako očníky, délka opěráků nad 10 cm, hroty lodyh 
tupě ukončené. 

4 60 8 Lodyhy končící vidlicemi, opěráky dlouhé jako očníky, délka 
opěráků nad 15 cm, výsady koncové vidlice tupě ukončené 

5 65 9 
Lodyhy končící nejméně vidlicemi tvořícími jejich přední výsadou 
obdélníkový tvar paroží, opěráky dosahují délkou nejméně spojnice 
očníku a předního hrotu vidlice. Délka opěráků nad 20 cm.  

6 75 10 

Dlouhé výsady vidlic nad 10 cm, nebo nejméně jednostranná koruna 
s délkou výsady tvořící korunu nejméně 5 cm, opěráky dosahují 
nejméně spojnice očníku a přední výsady vidlice nebo koruny. Délka 
opěráků nad 24 cm. 

7 - 8 80 11 

Jednostranně vyvinutá koruna s délkou výsady tvořící korunu 
nejméně 7 cm, oboustranně vyvinutá koruna s délkou výsad tvořících 
koruny nejméně 5 cm, opěráky dosahují nejméně spojnice očníku a 
přední výsady vidlice nebo koruny. Délka opěráků nad 26 cm. 
Bodová hodnota nad 150 bodů CIC u jelenů 7-letých a 160 bodů CIC 
u jelenů 8-letých. 

9 - 10 85 12 

Oboustranně vyvinutá koruna s délkami výsad tvořících koruny 
nejméně 7 cm, očníky a opěráky dlouhé 28 cm, oboustranně korunový 
desaterák s délkami výsad v koruně nad 12 cm. Bodová hodnota 
nejméně 165 bodů CIC. 

11 90 12 

Oboustranně vyvinutá koruna s délkami výsad tvořících koruny 
nejméně 10 cm, očníky a opěráky dlouhé 30 cm, oboustranně 
korunový desaterák s délkami výsad v koruně nad 15 cm. Bodová 
hodnota nejméně 170 bodů CIC. 

12+ Všichni tito jeleni jsou lovní v rámci plánu chovu a lovu bez ohledu na členitost paroží, 
délku lodyh a vytvoření korun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 B. Jelen sika: 
 

věk 
délka 

lodyhy 
(cm) 

členitost 
(počet 
výsad) 

délka 
očníků 
(cm) 

délka 
opěráku 

(cm) 

třetí 
výsada 
(cm) 

dolní 
obvod 
(cm) 

body CIC 

2 5 2 - - - - - 

3 30 8 5 7 3 6 - 
35 6 až 7 5 7 3 6 - 

4 42 8 11 10 5 7 200 
5 45 8 13 12 6 7,5 220 
6 48 8 15 13 7 8 230 

7 - 8 50 8 16 13 7 9 240 
9 a starší všichni lovní 

 
 
C. Daněk skvrnitý: 
  

Chovatelská kritéria pro daňky v oblasti chovu „Klopinská“ i mimo oblast 

věk délka lodyh délka lopat šířka 
lopat pomocné znaky průběrného kusu 

2 - - - všichni chovní s výjimkou sanitárního lovu 
3 43 cm 12 cm 6 cm vykrojení do 1/2 vařečky na obou stranách 
4 50 cm 23 cm 10 cm vykrojení do 1/3 lopatky na obou stranách 

5 - 6 57 cm 30 cm 12 cm vykrojení do 1/3 lopatky na jedné straně 
7 60 cm 35 cm 15 cm vykrojení do 1/3 lopatky na jedné straně 

Starší 8 let Všichni  lovní v rámci schváleného plánu chovu a lovu. 
 
Poznámky: 

- daněk druhého až šestého paroží je chovný, pokud přesahuje uvedené hodnoty ve všech 
znacích 

- daněk sedmého paroží a starší je lovný každý, avšak pouze do výše schváleného pánu 
lovu nebo na základě povolení lovu podle § 39 zákona o myslivosti 

- daněk s jednou ulomenou lodyhou se posuzuje podle neulomené lodyhy tak, jako by 
byly obě lodyhy totožné. 

- pokud daněk má obě lodyhy ulomené neposuzuje se chovnost 
 

 
D. Muflon: 
 

věk Délka toulců Rozloha 
toulců 

Dolní obvod 
toulců 

Pomocné znaky chovnosti 

2 40 cm 40 cm 21 cm 145 bodů CIC v srpnu 
2 55 cm 43 cm 21 cm 170 bodů CIC koncem listopadu 
3 70 cm 46 cm 23 cm 195 bodů CIC 
4 80 cm 48 cm 24 cm 205 bodů CIC 
5 85 cm 48 cm 24 cm 210 bodů CIC 
6 90 cm 48 cm 24 cm 215 bodů CIC 

Starší 6 let 
Všichni tito mufloni jsou lovní v rámci schváleného plánu chovu a lovu bez 
ohledu na délku, obvody ,rozlohu toulců a bodovou hodnotu paroží v bodech 
CIC. 

 



F. Srnec obecný:  
 

Věk délka lodyh počet výsad délka výsad pomocné znaky chovnosti 

1 
10 cm jen hroty 

lodyh žádné Výsada se u 2-letých srnců považuje 
o délce nad 1,5 cm; u tříletých a 
starších nad 2 cm délky, mimořádně 
kvalitní perlení, silné a vysoké růže, 
pravidelnost paroží, mimořádně 
vysoká hmotnost a síla paroží je 
významným znakem chovnosti i při 
nižší délce lodyh, u ročních srnců se 
puky pod 1 cm nepovažují za výsady 

7 cm 3 a více puky nad 1 
cm délky 

2 

15 cm 4 3 cm 

15 cm 5 a více 2 cm 

3 20 cm 6 3 cm Poznámka : minimální délka výsad je 
stanovena z důvodu možnosti 
jednoznačného posouzení a výkladu 
tohoto znaku chovnosti. 

4 22 cm 6 4 cm 

5  23 cm 6 5 cm 

6 let a více Lovný je každý srnec v rámci schváleného plánu chovu a lovu starší 6 let 
s jakkoli mohutným parožím. 
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