
Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri  vhodnej na ďalší chov v poľovnej oblasti  
J II  Bebrava platné od 1.3.2010, schválené Krajským lesným úradom v Trenčíne    
 
Za chovné sa považujú jedince dosahujúce nasledovné minimálne podmienky:   
 
Jelenia zver – kritériá a parametre chovnosti pre poľovnú oblasť J II  Bebrava 
 
1 ročné jelene (1. parožie):  
    - kmene zakončené ihlicami s dĺžkou minimálne 30 cm 
    - členené kmene, aj jednostranne, bez ohľadu na dĺžku 
 
2 ročné jelene (2. parožie):  
  - členitosť minimálne nepravidelného osmoráka 
 - kmene jednostranne ukončené vidlicou 
 - dĺžka kmeňov minimálne 55 cm 
 - dĺžka stredných vetiev minimálne 15 cm 
 - bodová hodnota minimálne 100 b. CIC. 
 
3 ročné jelene (3. parožie):  
  - členitosť minimálne pravidelného osmoráka 

- kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 10 cm 
- dĺžka kmeňov minimálne 65 cm 
- dĺžka stredných vetiev minimálne 20 cm 
- bodová hodnota minimálne 120 b. CIC. 

 
4 ročné jelene (4. parožie):  
  - členitosť minimálne nepravidelného desatoráka 
 - kmene jednostranne ukončené korunou 
            - dĺžka kmeňov minimálne 75 cm 
 - dĺžka stredných vetiev minimálne 20 cm 
            - bodová hodnota minimálne 140 b. CIC. 
  
5-6 ročné jelene (5. a 6. parožie): 
 -členitosť minimálne pravidelného desatoráka 
 - kmene obojstranne ukončené korunami 
            - dĺžka kmeňov minimálne 80 cm 
 - dĺžka stredných vetiev minimálne 25 cm  
            - bodová hodnota minimálne 160 b. CIC. 
 
7-8 ročné jelene (7. a 8. parožie): 
 -členitosť minimálne pravidelného dvanástoráka 
 - kmene obojstranne ukončené korunami 
 - dĺžka kmeňov minimálne 90 cm 
            - dĺžka stredných vetiev minimálne 25 cm             
            - bodová hodnota minimálne 170 b. CIC. 
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9-10 ročné jelene (9. a 10 .parožie): 
 -členitosť minimálne pravidelného dvanástoráka 

- kmene obojstranne ukončené korunami 
- dĺžka kmeňov minimálne 95 cm 
- dĺžka stredných vetiev minimálne 25 cm  
- bodová hodnota minimálne 180 b. CIC. 

 
 
I.Za jelene súce na chov sa považujú: 
-  jelene, ktoré dosahujú vyššie uvedené minimálne hodnoty vo všetkých ukazovateľoch, 
- jelene, ktoré majú jeden kmeň mechanicky poškodený(zlomený, odstrelený a pod.) a druhý 
nepoškodený  kmeň dosahuje minimálne hodnoty vo všetkých ukazovateľoch, okrem bodovej 
hodnoty. Namiesto bodovej hodnoty je pri jeleňoch 2-10 ročných kritériom dolný obvod 
nepoškodeného kmeňa, ktorý musí pri jeleňoch vo veku 2-4 roky  dosahovať hodnotu 
minimálne 18% dĺžky nepoškodeného kmeňa a vo veku 5-10 rokov najmenej 15 % dĺžky 
nepoškodeného kmeňa.    

Mechanické poškodenie posudzuje hodnotiteľská komisia.  
 

II.Za jelene nesúce na chov sa považujú: 
a) jelene, ktoré nespĺňajú podmienky v bode I.)   

      b) jelene s trvalou deformáciou parožia 
      c) 5 ročné a staršie jelene nekorunové alebo jednostranne korunové  
      d) 2 ročné jelene a staršie s členitosťou šestoráka   
      e) jelene 11-ročné a staršie    
      f) jelene 2-10 ročné bez strednej vetvy 
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Srnčia zver – kritériá a parametre chovnosti pre poľovnú oblasť J II  Bebrava  
 
1 ročný srnec 
                  - ihličiak, dĺžky kmeňov bez vetiev minimálne 12 cm 
                  - členitý, dĺžky kmeňov minimálne 10 cm 
                   
2 ročný srnec 
                   - dĺžky kmeňov minimálne 18 cm 
                   - počet vetiev 5 
                   - priemer dĺžok vetiev minimálne 3 cm 
                   - bodová hodnota minimálne 45 b. CIC 
                   
3 ročný srnec 
                   - dĺžky kmeňov minimálne 20 cm 
                   - počet vetiev 6 
                   - priemer dĺžok vetiev minimálne 4 cm 
                   - bodová hodnota minimálne 60 b. CIC 
                   
4 ročný srnec 
                    - dĺžky kmeňov minimálne 22 cm 
                    - počet vetiev 6 
                    - priemer dĺžok vetiev minimálne 5 cm 
                    - bodová hodnota minimálne 75 b. CIC 
 
5 ročný srnec 
                    - dĺžky kmeňov minimálne 23 cm 
                    - počet vetiev 6 
                    - priemer dĺžok vetiev minimálne 5 cm 
                    - bodová hodnota minimálne 85 b. CIC 
 
                   
Za srnce nesúce na chov sa považujú: 

• všetky  6-ročné a staršie srnce. 
• 1 ročné srnce ak nedosahujú stanovenú dĺžku kmeňov 
• 2-5 ročné srnce ak nespĺňajú dva určené minimálne parametre, pričom jedno 

z nesplnených kritérií musí byť bodová hodnota 
• srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím(parochniare, zlomená 

pučnica, viac kmeňov ako dva a pod.) 
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Muflónia zver – kritériá a parametre chovnosti pre poľovnú oblasť J II  Bebrava 
 
  
1 ročné muflóny 
 - dĺžky tuľajok 50 cm 
  - obvod v 1/3  21 cm 

- rozpätie tuľajok 42 cm    
  

 
2 ročné muflóny 
  - dĺžky tuľajok 67 cm 
   - obvod v 1/3  23 cm 
   - rozpätie tuľajok 45 cm    
 
 
3 ročné muflóny 
  - dĺžky tuľajok 75 cm 

- obvod v 1/3 23 cm 
- rozpätie tuľajok 47 cm    

                                                             
 
4 ročné muflóny 
  - dĺžky tuľajok 80 cm 
 - obvod v 1/3 23 cm 

- rozpätie tuľajok 48 cm    
 
 
5 ročné muflóny 
 - dĺžky tuľajok 83 cm 

- obvod v 1/3 23 cm 
- rozpätie tuľajok 48 cm    

 
    

I.Za chovné sa považujú: 
-  muflóny spĺňajúce všetky vyššie uvedené minimálne hodnoty vo všetkých kritériách 
 
II. Za lovné(nechovné) sa považujú: 
- muflóny, ktoré nespĺňajú podmienky v bode I.,  
- muflóny 6 ročné  a staršie, 
- muflóny bez ohľadu na vek, ktorých uhol medzi tuľajkami je menší ako 90°       
- muflóny s vrastavosťou tuľajok 
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Danielia zver – kritériá a parametre chovnosti pre poľovnú oblasť J II Bebrava 
 
1 ročné daniele (1. parožie) 
  - dĺžky kmeňov minimálne 10 cm 
 - v mieste ružíc zhrubnuté – hruškovitý tvar 
         
2 ročné daniele (2. parožie) 
  - dĺžky kmeňov minimálne 38 cm 

- dĺžky lopát minimálne 14 cm 
- šírky lopát minimálne 7 cm 

 
3 ročné daniele (3. parožie) 
 - dĺžky kmeňov minimálne 45 cm 

- dĺžky lopát minimálne 20 cm 
- šírky lopát minimálne 8 cm 
- neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty v tvare „U“ 
- neprípustné sú dva a viac výrezov v tvare „V“ na jednej lopate 

 
4 ročné daniele (4. parožie) 
  - dĺžky kmeňov minimálne 55 cm 
  - dĺžky lopát minimálne 25 cm 
  - šírky lopát minimálne 13 cm 
  - neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty 
 
5 ročné daniele (5. parožie) 
  - dĺžky kmeňov minimálne 60 cm 
  - dĺžky lopát minimálne 27 cm 
  - šírky lopát minimálne 14 cm 
  - neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty 
 
6 ročné daniele (6. parožie)   

- dĺžky kmeňov minimálne 60 cm 
- dĺžky lopát minimálne 30 cm 
- šírky lopát minimálne 15 cm 
- neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty 

        
I. Za chovné sa považujú : 
- daniele spĺňajúce všetky vyššie uvedené minimálne hodnoty kritérií,  
- daniele vo veku do 6 rokov (vrátane) s mechanickým poškodením(ulomením, odstrelením) 
kmeňa, ak druhý nepoškodený kmeň dosahuje vyššie uvedené minimálne parametre chovnosti 
daniela(posudzuje sa podľa nepoškodeného kmeňa)  
 
II. Za lovné( nesúce na chov ) sa považujú: 
- daniele, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode I. 
- daniele 7 ročné a staršie  
- daniele s trvalou abnormalitou – deformáciou, 
- daniele s chýbajúcou očnicou alebo strednou vetvou                                                       
 


