
Kritéria  selektívneho odstrelu srncov 

1 ročné srnce 

 dĺžka kmeňa bez vetiev nad 12 cm 

 dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm 

 redukovaná hmotnosť parožia - 110 gr. 

2 ročné srnce 

 dĺžka kmeňa 18 cm 

 počet vetiev - 5 

 priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm 

 bodová hodnota nad 45 b. CIC 

 redukovaná hmotnosť - min. 180 gr. 

3 ročné srnce 

 dĺžka kmeňa nad 20 cm 

 počet vetiev - 6 

 priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm 

 bodová hodnota min. 60 b. CIC 

 redukovaná hmotnosť min. 220 gr. 

4 - 5 ročné srnce 

 dĺžka kmeňov nad 22 cm 

 počet vetiev - 6 

 priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm 

 bodová hodnota - min. 75 b. CIC 

 redukovaná hmotnosť min. 240 gr. 

Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce . Za srnce nesúce na chov sa považujú :  

 1 ročné , ak nedosahujú stanovenú dĺžku 

 2 - 5 ročné , ktoré nespĺňajú dva parametre vrátane parametra č. 4 

 parameter č. 5 je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu 

Srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím ( parochniare , zlomená pučnica , viac kmeňov 

ako dva a pod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kritéria selektívneho odstrelu jeleňov podľa  kvalitatívnych tried 

poľovných oblastí 

 

V poľovných oblastiach 2 kvalitatívnej triedy : J-VI Slovenské Beskydy , J-VII Oravská Magura , J-IX 

Žiar , J-X Vtáčnik , J-XI Kremnické Pohorie , J-VII Veľká Fatra , J-XIII Orava , J-XIV Nízke Tatry - 

sever I, J-XV Nízke Tatry - juh I , J-XVI Nízke Tatry - sever II , J-XVII Nízke Tatry - juh II , J-XX 

Muráň , J-XXI Smolník , J-XXII Slovenský Raj , J-XXX Vysoké Tatry , J-XXXIII Tríbeč , S-VII 

Štiavnické pohorie , S-IX Javorie , S-X Hontianska , S-XI Modrý Kameň , S-XII Krtíš , S-XIII Tuhár , S-

XIV Lučenec , S-XVI Rimavská Sobota , S-XVII Gemer , S-XVIII Silická , S-XIX Kavečany , S-XX 

Toryská , S-XXI Prešov , M-XII Košická nížina sa určujú tieto min. kritéria trofejí jeleňov súcich na chov : 

2 ročné jelene 

 ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm 

 tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 25 cm 

 členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 25 cm 

3 ročné jelene 

 členitosť min. nepravideľného 8 ráka 

 kmene jednostranne ukončené vidlicou 

 dĺžka kmeňov min. 55 cm 

 dĺžka stredných vetiev min. 15 cm 

 bodová hodnota min. 100 bodov CIC 

4 ročné jelene 

 členitosť min. pravideľného 8 ráka 

 kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 10 cm 

 dĺžka kmeňov min. 65 cm 

 dĺžka stredných vetiev min. 20 cm 

 bodová hodnota min. 120 bodov CIC 

5 ročné jelene 

 členitosť min. pravideľného 10 ráka 

 kmene obojstranne korunové 

 dĺžka kmeňov min. 75 cm 

 dĺžka stredných vetiev 20 cm 

 bodová dĺžka min. 140 bodov CIC 

6 - 7 ročné jelene 

 členitosť min. pravideľného 10 ráka 

 kmene obojstranne korunové 

 dĺžka kmeňov min. 80 cm 

 bodová hodnota min. 160 bodov CIC 

8 - 9 ročné jelene 

 členitosť min. pravideľného 12 ráka 

 kmene obojstranne korunové 

 dĺžka kmeňov min. 90 cm 



 bodová hodnota min. 170 bodov CIC 

10 - 11 ročné jelene 

 členitosť min. pravideľného 12 ráka 

 kmene obojstranne korunové 

 dĺžka kmeňov min. 95 cm 

 bodová hodnota min. 180 bodov CIC 

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene , ktoré dosahujú min. parametre parožia chov. jeleňov 

stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku ako aj jelene , ktorých dĺžka kmeňov alebo bodová 

hodnota je menšia max. o 5% od uvedeného parametra. 

 

Za jelene niesúce na chov sa považujú :  

 jelene, ktoré nespĺňajú podmienky , uvedené v bode 5 

 jelene s trvalou deformáciou parožia 

 6r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové jelene 

3r. a staršie jelene s členitosťou 6 ráka 

 

 


