
Městský úřad  Kroměříž 
      odbor životního prostředí 

 

Spisová značka: MeUKM/49971/2012/01/OZP/Li 

č.j.: MeUKM/49971/2012                                                                                                     V Kroměříži  2.10.2012 
Tel.: 573 321 327 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martin Liška 

 

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,  jako orgán státní správy myslivosti, věcně 

a místně příslušný podle § 64 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 60 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen 

zákon o myslivosti),  

v y d á v á 

pokyny pro uživatele honiteb, 

 

spadajících do působnosti obce s rozšířenou působností (dále jen ORP)  Kroměříž. 

Jsou stanoveny následující chovatelské cíle,  zásady a kritéria  chovu  a lovu zvěře spárkaté 

v honitbách ORP Kroměříž, které nahrazují pokyny vydané Okresním úřadem Kroměříž dne 

17.7.1996 pod č.j.: ŽP-206/3/4295/96-Bě.  

 

1. Chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, 

zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře   a 

úprava stavů zvěře na optimální stav ( § 3 odst. 1  zákona o myslivosti). 

 

2. V rámci schváleného plánu mysliveckého hospodaření se plánuje pro úpravu  početních 

stavů  zvěře lov takových jedinců samčího a samičího pohlaví daného druhu zvěře, 

jejichž odstranění z populace povede k udržování přírodní kvality genofondu zvěře a  

k cílenému zvyšování chovné kvality zvěře (§ 3 odst. 1 zákona o myslivosti, §  4 odst. 3 

vyhl.č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 

mysliveckého hospodaření v honitbě). 

3. Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření (dále 

jen plán).  Při vypracování plánu se vychází z posouzení celkového stavu 

ekosystému,  výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a  výše škod způsobených  

v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze 

stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a koeficientů 

očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby (§ 36 

odst. 2 zákona o myslivosti). 

4. Při posuzování celkového stavu ekosystému se vychází z porovnání skutečného a 

cílového stavu ekosystému. Plán lovu zvěře se v návaznosti na toto posouzení upraví tak, 

aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a 

normovanými stavy (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti), blíže té hranici, která má odpovídat 

cílovému stavu ekosystému (§ 3 odst. 1 vyhl.č. 553/2004 Sb., podmínkách, vzoru a bližších 

pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě). 

 

Cílem chovu jednotlivých  druhů spárkaté zvěře,  pro které byly stanoveny minimální a 

normované stavy v jednotlivých honitbách,  je zdravá a silná populace,  přizpůsobena danému 

ekosystému,  produkující kvalitní až kapitální trofeje a  kvalitní zvěřinu. Chovatelské cíle 

spárkaté zvěře musí být v souladu s celospolečenskými zájmy a  v souladu se  zájmy lesního 

hospodářství a zemědělství. 
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Dodržování kritérií chovnosti jednotlivých druhů spárkaté zvěře je podmínkou mysliveckého 

hospodaření a lovu v honitbách ORP  Kroměříž . 

 

 

Kritéria chovnosti dle jednotlivých druhů zvěře 
(názvy jednotlivých druhů jsou uvedeny dle zákona): 

 

  I. Jelen evropský (Cervus elaphus) 

 

Přednostně je lovena zvěř tělesně slabá, zjevně nemocná a poraněná. Cílem je chránit vedoucí 

a  velké laně s hmotností nad 80 kg.   

 

Jeleni: 

    chovný jelen  očník 

věk    paroží    popis trofeje   opěrák   poznámka 

    délka lodyh (cm) 

2 1.    -            jelen špičák s lodyhami ostře zakončenými a delšími než 30 cm  nebo  

           lodyhami tupě zakončenými delšími než 25 cm, s vysokými pučnicemi 

                                 nebo členitější než špičák, lodyhy mírně obloukovité 

 

                      špičák    30+                   ostré hroty 

25+      tupé hroty 

      

     

3 2.   -             pravidelný šesterák, tupě ukončené  silné lodyhy mírně obloukovité,   

                                opěrák dlouhý nejméně jako očník 

 

      šesterák +  50+  15+       

                                                                                                
 

4 3.   -             Pravidelný vidlicový osmerák   nebo výsadcový desaterák, dobře    

                                vyvinuté vidlice s tupě ukončenými  hroty 

 

 osmerák  +             65+  20+             

        

      

5          4.   -            nejméně   jednostranně korunový desaterák s náznakem druhé koruny ve  

          formě puku   

 

     desaterák + (JK)          70+              25+       

 

 6         5.   -        oboustranně korunový desaterák a více, lodyhy mírně obloukovité a   

                               perlené,  průměrná délka výsad v koruně 10cm + 

   

    desaterák + (OK)          75+            30 
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 7 – 8      6. – 7.   průměrná délka výsad v koruně 15+,lodyhy mírně obloukovité silně perlené 

 

 

                 dvanácterák (OK)  85+               30+ 

                 

                                                                                                                            

  9 - 10   8. – 9.  oboustranně korunový dvanácterák  a více,  hroty výsad ostré a světlé 

                          lodyhy mírně obloukovité, silně perlené  dosahující   hodnoty 170 bodů CIC                     

 

 dvanácterák (OK)  90+               30+  

 

   

11 +         10. +      všichni jeleni starší 11 let jsou považováni za jeleny lovné 

          

Jeleni nedosahující jednotlivá kritéria  chovnosti,  jsou všichni   průběrní,  jeleni starší 11 

let jsou všichni lovní. Cílem uvedených kritérií chovnosti je maximální  ochrana trofejově a 

chovatelsky nadějné zvěře.  Závazný poměr pohlaví  jelení zvěře je 1:1,  při dodržení poměru 

pohlaví 40%  jeleni, 40% laně a 20%  kolouši. 

 

 

 

II.  Daněk skvrnitý (Dama dama) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. roky 

 

výška 15 cm 

šířka pučnic nad 2,2 cm 

výrazná nepravidelnost špic je závadou 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. roky 

 

šířka vařečky + 6cm 

délka vařečky +10 cm  

délka paroží + 40 cm 

souměrný vařečkář s vyvinutým očníkem a opěrákem 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

 

4. roky 

 

souměrné lopatky s krajkováním 

šířka lopatky  + 9 cm 

délka lopatky + 20 cm 

délka paroží + 50 cm 

vyvinutý očník a opěrák 
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5. let 

 

šířka lopaty + 12 cm 

délka paroží + 55 cm 

souměrné paroží s vyvinutým očníkem a opěrákem s dobrým krajkováním 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. let 

 

délka paroží + 60 cm 

šířka lopaty + 15 cm 

lopata delší než ½ celého paroží 

souměrný lopatáč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. let 

 

medailový daněk ulovený před říjí 

 

III. Srnec obecný (Capreolus capreolus) 

 

1. rok 

 

výška + 15 cm 

při členění vidlák, šesterák nemusí být dodržena výška 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. roky 

 

délka lodyh + 18 cm 

šesterák 

dobré perlení, dobrý tvar, ostatní znaky nadějného srnce, v případě mimořádné kvality nemusí 

být šesterák 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. roky 

 

délka lodyh + 20 cm 

délka výsad + 3 cm 

šesterák 

velmi dobrý tvar a ostatní znaky nadějného srnce 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                

4. roky 

 

délka lodyh + 22 cm 

délka výsad + 4 cm 

šesterák 

znaky nadějného srnce 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                   

5. a více let            všichni lovní 
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Zvláštní pozornost by se měla věnovat průběrnému odlovu holé zvěře a její odlov by se měl 

situovat do období, kdy její chovnou hodnotu můžeme lépe posoudit (září, říjen, max. do 

poloviny listopadu). Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že se loví loví 45% srn v prosinci a 

zejména v posledních 14 dnech v roce.   

 

 

 

 

 IV. Muflon (Ovis musimon) 
 

 
1. rok 

 

Délka toulce podle doby ulovení: 

Srpen + 10cm, září + 15cm,  říjen + 20cm, listopad, prosinec + 25cm 

úhel nasazení toulců 90˚  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. roky 

 

Délka toulce podle doby ulovení: 

srpen, září + 40 cm, říjen + 45cm, listopad, prosinec + 48 cm  

 

rozloha + 40cm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. roky 

 

délka toulce + 65 cm 

rozloha + 43cm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. roky 

 

délka toulce + 75 cm 

rozloha + 45 cm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. let 

 

délka toulce + 80 cm 

rozloha + 45 cm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. let 

 

délka toulce + 85 cm 

rozloha + 47 cm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. a více let     všichni lovní 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                  Strana č. 6 k č.j.:  MeUKM/49971/2012     

 

V. Prase divoké (Sus scrofa) 

 

Při potřebě snížení stávajících stavů černé zvěře je nutno dbát na nepřekračování 

normovaných stavů v honitbách, pro které byly stanoveny minimální a normované stavy. 

Vzhledem k souběžné nutnosti zvýšení kvality genofondu černé zvěře a optimálního 

věkového složení  je žádoucí provádět intenzívní odlov selat a lončáků. V honitbách majících 

stanoveny minimální a normované stavy  ponechat v chovu  3 – 6 leté kňoury a dosáhnout 

poměru pohlaví 1 : 1.  Každý 7 letý  a starší kňour  je lovný. V období chrutí od 15.11. – 

15.1. šetřit staré kňoury.  

U bachyní je nutno dbát šetření vedoucích a vodících  dospělých bachyní, neboť při jejich 

neuváženém odlovu dochází k narušení věkové skladby a ke značným škodám  osiřelými 

selaty.  Vodící slabé  bachyňky (vyspělé sele – lončák) je žádoucí z dalšího chovu po odlovení 

selat vyřadit. 

Při naháňkách doporučujeme v jedné leči provádět jen jedno prohnání během jednoho dne. 

Roční odlov by měl být proveden v zastoupení  min. 80% selat, 15% lončáků a 5 % dospělé  

zvěře. 

 

 

Přikrmování a vnadění černé zvěře: 

 

1. Uživatelé honiteb se stanovenými minimálními a normovanými stavy černé zvěře       

     jsou povinni vybudovat po předchozím souhlasu vlastníka pozemku na každých 500 ha   

     lesa  v blízkosti komplexu mlazin 1 krmné zařízení, u něhož ve vzdálenosti min. 200 m   

     nebude v době nouze  loveno (s výjimkou nátlaček směřujících k redukci selat a lončáků).  

    V uvedených zařízeních je nutno černou zvěř řádně přikrmovat  s cílem omezit jejich spády  

    do zemědělsky využívaných oblastí a  s omezením  škod na zemědělských kulturách. 

 

2. Zakazuje se používání volných krmelišť (tzn. nekrytých), kde dochází záhy k zapaření a   

    tvorbě plísní, popřípadě hnilobě v předloženém krmivu. Působení toxinů, produkovaných  

    plísněmi, má za následek poškozování jaterní tkáně, ledvin, snížení tvorby protilátek. 

 

3. K individuálnímu lovu  na čekané  lze využívat  vnadišť s  předkládáním omezeného  

    množství  krmiv  (“ kýblová  metoda“). 

 

VI. Pro chov a lov všech výše uvedených druhů spárkaté zvěře v honitbách spadajících            

     pod ORP   Kroměříž  platí následující zásady: 

________________________________________________________________________ 

 

1. Za vydání povolenek k lovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře a za prokazatelné 

seznámení držitelů povolenek k lovu s těmito pokyny a zásadami chovnosti  

zodpovídá uživatel honitby prostřednictvím mysliveckého hospodáře. 

 

2. Při podstatné změně plnění plánu mysliveckého hospodaření, kdy v zájmu chovu není 

možné splnit odlov  ve schválené výši, uživatel honitby prostřednictvím mysliveckého 

hospodáře neprodleně písemně informuje orgán státní správy myslivosti a současně 

navrhne nápravná opatření. 



 

 

 
                                                     Strana č. 7 k č.j.:  MeUKM/49971/2012   

  

 

3. Uživatel honitby, prostřednictvím mysliveckého hospodáře zajistí předložení trofejí 

spárkaté zvěře se spodní čelistí na chovatelskou přehlídku pořádanou každoročně 

MěÚ Kroměříž ve spolupráci s mysliveckou organizací. V případě úlovků 

zahraničním hostem předloží  uživatel honitby fotografii trofeje a bodovací tabulku. 

Správné údaje garantuje svým podpisem.  Za řádné ošetření a úpravu trofeje odpovídá 

lovec.                                          
   

4. V honitbách, kde nejsou stanoveny minimální a normované stavy  pro jelena 

evropského, daňka skvrnitého, muflona, prase divoké a v době lovu se tam vyskytuje, 

může být povolen jeho lov na požádání uživatele honitby podle ustanovení § 39 

zákona o myslivosti, musí však být dodržena zásada přednostního ulovení zvěře holé 

jako nositelky přírůstku. Nesplnění této zásady bude mít vliv na  snížení odlovu  samčí 

zvěře v příštím roce.  

 

5. Veškerá ulovená trofejová spárkatá zvěř bude posuzována v rámci honiteb ORP   

Kroměříž, při hodnocení trofejí před chovatelskou přehlídkou dle těchto zásad a 

kritérií. 

 

6. Lov trofejové spárkaté zvěře  je povolen pouze v kategorii odlov průběrný, dle kritérií 

stanovených v těchto pokynech. Odlov chovných a chovatelsky nadějných jedinců 

není povolen. 

 

7. Uživatel honitby prostřednictvím  mysliveckého hospodáře zodpovídá za doručení 

hlášení o lovu do 7. dne v měsíci za měsíc  předchozí orgánu státní správy myslivosti 

MěÚ Kroměříž.  

 

8. V souladu s § 35 odst. 5, písm. d) a e) zákona o myslivosti  je  uživatel honitby 

povinen vést záznamy o ulovené zvěři, připravovat statistická hlášení pro orgány státní 

správy myslivosti a vést další předepsané evidence, a to takto: 

- plán mysliveckého hospodaření v členění Mysl./1 – Mysl./7,  dle podmínek  

      uvedených ve vyhl.č. 553/2004 Sb., o podmínkách a bližších pokynech  

      vypracování plánu mysliveckého hospodaření 

 

Povinnostmi uživatele honitby uvedené v bodu 1 – 8 článku VI. těchto pokynů,  

doporučujeme pověřit myslivecké hospodáře, jelikož se jedná o běžné povinnosti, které u 

každého uživatele honitby zajišťuje myslivecký hospodář.  V tomto případě doporučujeme  

přenesení těchto povinností písemně zakotvit ve stanovách MS, popřípadě v interním 

provozním řádu každého uživatele honitby. V opačném případě nese zodpovědnost za plnění 

povinností uživatele honitby uvedené v bodu 1 – 8 článku VI. těchto pokynů předseda MS, 

popř. statutární zástupce uživatele honitby. 

 

Cílem výše uvedených pokynů a kritérií pro posuzování  chovnosti ulovených druhů spárkaté 

zvěře je ochrana trofejově a chovatelsky nadějné zvěře. Uvedené pokyny umožňují 

uživatelům honiteb odstranit z chovu  jedince chovatelsky nežádoucí,  znehodnocující chov.  
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Platnost kritérií chovnosti a zásady chovu umožňují snížit populační hustotu  zejména zvěře 

černé a jelení a současně výrazně chránit  zvěř chovnou. Nastavení kritérií pro posuzování 

správnosti provedeného odlovu je nutno brát jako výchozí  s tím,  že v průběhu 

vyhodnocování odlovů za uplynulý myslivecký rok  bude možno jednotlivá kritéria  po 

projednání s orgánem státní správy myslivosti upravovat, či doplňovat.  

 

          

 

                                                                                                    RNDr.Božena Ševčíková   

                                 vedoucí odboru životního prostředí 

                                                                                                 Městského úřadu v Kroměříži                                                      


