
Chovatelská kriteria a zásady lovu pro honitby v působnosti  
MÚ Jeseník 

 
 

A. Jelen lesní (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 – 12 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. 

starší 
12 let 

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

  
 
Chovná laň se vyznačuje hmotností nejméně 55 kg ve druhém roce věku a nejméně 65 kg 
starší, vodící silné kolouchy, případně se znaky karpatské populace. 
 
Chovný kolouch se vyznačuje v podzimním období hmotností nejméně 30 kg. 
 
 
 
 
 



B. Daněk evropský : 
 
věk délka lodyh délka lopat šířka lopat pomocné znaky chovnosti 

2 jen hroty lodyh 
10 cm 

nemá nemá špice hruškovitě zesílené   
a nebo s výrůstky v místě 
budoucích růží 

3 43 cm 12 cm 6 cm vařečky bez hluboké 
rozeklanosti 

4 50 cm 23 cm 10 cm lopatky bez hluboké 
rozeklanosti 

5 - 6 57 cm 30 cm 12 cm krajkované lopaty bez 
rozeklání a račích klepet 

7 - 8 60 cm 35 cm 15 cm krajkované lopaty bez 
rozeklání a račích klepet 

starší 8 let Všichni tito daňci jsou lovní v rámci schváleného plánu chovu a lovu bez 
ohledu na délku lodyh a lopat a šířku lopat. 

 
 
C.a. 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. 

 
C.b. Samčí muflončata : 
 
měsíc VIII. IX. X. XI. XII. 
délka toulečků 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 

 
D.a. Kamzík horský – kamzík : 
 
věk 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 
délka 
růžků 

13 cm 16 cm 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 21 cm 22 cm 22 cm 

body 
CIC 

60 + 70 + 78 + 82 + 85 + 87 + 89 + 90 + 90 + 

starší 8 let Lovný je v rámci schváleného plánu chovu a lovu každý kamzík starší 8 let 
s jakoukoliv bodovou hodnotou růžků bodů CIC a doporučuje se ponechávat 
v chovu nejsilnější kamzíky do věku 12 let. 

 



D.b. Kamzík horský – kamzice : 
věk 2 3 4 5 6 7 8 9 
délka 
růžků 

11 cm 14 cm 16 cm 17 cm 18 cm 19 cm 19 cm 20 cm 

body 
CIC 

55 + 60 + 65 + 70 + 72 + 74 + 76 + 80 + 

starší 9 let Lovná je každá kamzice v rámci schváleného plánu lovu starší 9 let bez 
ohledu na bodovou hodnotu růžků bodů CIC. 

 
E. 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 

starší 5 let Lovný je každý srnec v rámci schváleného plánu chovu a lovu starší 5 let 
s jakkoli mohutným parožím. 

 
F. Kňour. 

věk délka páráků šířka páráků obvod klektáků 
2 110 mm 18 mm 55 mm 
3 160 mm 21 mm 60 mm 

4-5 190 mm 23 mm 65 mm 
6-7 205 mm 24 mm 68 mm 
8-9 210 mm 25 mm 70 mm 

Lovný je v rámci schváleného plánu chovu a lovu každý 
kňour nad 7 let věku. 

Chovatelská kriteria u kňourů se při hodnocení na chovatelských přehlídkách nepoužívají  
a určuje se pouze odhad věku u kňourů dle Brandtova indexu a u bachyní dle metody  
S. J. Blaupota Ten Cateho dle posunu největší šířky spodních háků a stupně uzavírání zubního 
kanálku.  
Kriteria slouží k pouze k orientačnímu posouzení vývoje kvality černé zvěře.  
Černá zvěř: 
V souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, je možno 
v honitbách bez stanoveného minimálního a normovaného stavu černé zvěře lovit samičí  
a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu bez omezení počtu a bez vypracování 
 a projednání plánu. 
 
Chovný kus trofejové zvěře přesahuje uvedené hodnoty alespoň u dvou znaků ! 
Č.j.: MJ/31746/2013/OŽP/Ře, ze dne 1.4.2013 
Za správnost: Ing. Martin Řeha 


