
Kritéria posuzování chovnosti jelena evropského v oblasti chovu jelení zvěře 

Beskydy přijatá na jednání uživatelů honiteb dne 10. 6. 2015 
 

Jelení zvěř holá: 

Kolouši průběrní 

- prvořadý odlov osamocených kolouchů 

- tělesně slabý, nemocný nebo jinak postižený kus 

- při rozhodnutí odlovit laň i koloucha, ulovit jako první kus koloucha  

 

Vyloučit odlov silných kolouchů (60 kg a více) od dobře založených laní (nad 80 kg). Odlovem 

usilovat o přibližně stejný podíl jelínků a laněk v populaci. 

 

Laně průběrné – do 2 let stáří 

- vyloučit z chovu laňky zřetelně slabé, zdravotně nebo vývojově postižené 

- tělesnou konstrukci a založení laňky posuzovat podle ostatní zvěře nebo vedoucí laně 

- Hmotnost průběrné laňky by neměla přesáhnout 70 kg (poznámka vyvržený kus). 

 

Laně průběrné – starší 2 let  

- laně slabé s podprůměrnou tělesnou stavbou, nemocné, poraněné 

- laně přestárlé, nevodící kolouchy (bez omezení hmotnosti kusu) 

 

Hmotnost lovených laní by neměla přesáhnout 80 kg (poznámka hmotnost u vyvrženého kusu, 

bez hlavy a běhů).   

 

Popis hodnocení chovnosti jelenů podle věkových tříd a stáří: 

 

Za chovné jeleny jsou považováni jedinci s běžným utvářením a členěním paroží, bez 

výrazných abnormalit (tvaru, délky, hmoty apod.), s minimální členitostí a délkou paroží ve 

věku uváděném v souladu s vyhláškou č. 491/2002 Sb. a č. 553/2004 Sb.: 

 

Věk 

(roky) 

Pořadí 

paroží 

Počet 

výsad 
Další podmínky 

1. 1.  délka lodyh 25+ cm 

2. 2. 7+ nerovný osmerák a více členité paroží 

3. - 4. 3. - 4. 9+ jednostranně korunový, nerovný desaterák 

5. - 6. 5. - 6. 10+ oboustranně korunový, min. 150 CIC, délka lodyh 80 cm+ 

7. - 8. 7. - 8. 10+ oboustranně korunový, min. 170 CIC, délka lodyh 85 cm+ 

9. - 10. 9. - 10. 10+ oboustranně korunový, min. 180 CIC, délka lodyh 90 cm+ 

11. + 11. +  všichni lovní (zralý jelen) 

 

Znaménko + u kritéria se rozumí uvedená hodnota a vyšší. 

Jako chovný jedinec musí splňovat všechny dané kritéria chovnosti. 

 

Jedinci se slabými a krátkými lodyhami, se slabě vyvinutými výsadami se nepovažují za 

chovné. Mechanické poškození paroží (např. ulámané výsady nebo části lodyh) se posuzují dle 

druhé lodyhy, vyjma bodové hodnoty. Minimální délka výsady je 2 cm, přičemž délka výsady 

musí být větší než délka její základny.  
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