Kriteria hodnocení chovné hodnoty zvěře

Jelení zvěř
Věk
2
roky
3
roky
4
roky
5-6
let
7-8
let

9-10
let

11
let
12+
let

Chovný, nadějný.
- špičák delší než 30 cm a členitější paroží delší než 25
cm
- pravidelný osmerák a členitější paroží nad 60 cm,
dlouhé opěráky, stejně dlouhé nebo delší než očníky,
obdélníkový tvar paroží.
- korunový desaterák a členitější paroží nad 60 cm.
Obdélníkový tvar paroží (ne střechovitý), dlouhé
opěráky, stejně dlouhé nebo delší než očníky.
- oboustranně korunový desaterák a členitější, délka
nad 70 cm. Dlouhé opěráky, delší než očníky. Rozloha
nad 80 %. Dobře vyvinuté výsady v koruně.
- oboustranně korunový desaterák a členitější. Délka
nad 85 cm, silné lodyhy. Dlouhé opěráky, delší než
očníky, převaha hmoty v horních partiích. Rozloha nad
80 %, dobře vyvinuté koruny.
- oboustranně korunový dvanácterák a členitější. Délka
nad 95 cm, silné lodyhy. Dlouhé opěráky, delší než
očníky, převaha hmoty v horních partiích. Rozloha nad
80 %, dobře vyvinuté koruny.
- obdobně jako ve stáří 9-10 let. Délka lodyh nad 100
cm.
- chovnost se již neurčuje.
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Srnčí zvěř
Věk
1
rok
2
roky
3
roky

Chovný, nadějný.
- délku lodyh nad 10 cm, přiměřeně silné, mírně
rozbíhavé
- lodyhy nad 17 cm, částečně perlené, minimální
členění vidlák, nerovnost není na závadu
- lodyhy nad 20 cm, perlené, přibližně stejně vysoké.
Členění šesterák, dobře vyvinuté růže, rozloha
30 - 75 %
4-5 - lodyhy nad 22 cm, silně a vysoko perlené, stejně
let dlouhé. Dobré růže, členění šesterák s dlouhými
výsadami, rozloha 30 - 75 %
6+ - chovnost se neurčuje. Hodnoceni jako lovní.
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Mufloní zvěř
Věk
Chovný a nadějný.
1 - správný úhel nasazení toulců kolem 90 stupňů, délka
20 cm a více
- obvod u kořene toulců 15 cm a více, toulce stejně
dlouhé souměrně utvářené a formované
2 - toulce dlouhé 40-45 cm a více, správný úhel nasazení,
obvod u kořene 20 cm a více
- toulce stejně dlouhé, souměrné, průměr vinutí min.
30 cm
3 - toulce dlouhé 60 cm a více, stejně dlouhé, souměrné
- obvod u kořene 22 cm a více, správný úhel nasazení
- toulce při kořeni dobře vrubované, tmavě zbarvené
- vinutí toulců bez tendence k zarůstání, rozloha 45 cm
a více
4 - toulce dlouhé 75 cm a více, tmavé, dobře vrubované
- průměr vinutí toulců 30 cm a více, toulce souměrné
- obvod u kořene 23 cm a více
5 - toulce dlouhé 80 cm a více, správný úhel nasazení
- obvod u kořene 24 cm a více
- průměr vinutí toulců přes 30 cm
- toulce souměrné, dobře vyvinuté, tmavé
6 - trofej takto starého muflona je možno hodnotit jako
nadějnou pouze v případě, že se jedná z místního
hlediska o zvláště silnou trofej a v době ulovení před
říjí
7+ - nepřiděluje se, budou hodnoceni jako lovní
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V určitých případech nemusí hodnotitelská komise brát daná kritéria za
rozhodující a bude jednotlivé trofeje (srnec, jelen, muflon) posuzovat dle
vzhledu, tvaru, délky, vyvinutosti paroží a celkového založení.

Způsob hodnocení trofejí na chovatelské
přehlídce
 zelený bod - trofej vykazuje nanejvýše jeden
výše uvedený znak paroží chovný
 modrý bod - trofej vykazuje dva výše uvedené
znaky paroží chovný
 červený bod - trofej vykazuje tři nebo čtyři
výše uvedené znaky paroží chovný
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