JAKÉHO SRNCE MOHU LOVIT?
Obecně:
1. Na kterého mám povolenku a jen v době lovu – srnec 1.5. - 30.9., srna a srnče 1.8. – 31.12.,
zvěř srnčí do 2 let věku od 1.1. do 31.12.
Přednostně lovíme:
1. Zjevně churavé nebo těžce raněné kusy bez ohledu na stupeň paroží.
2. Parukáče (neplést z vysoce nadějnými ročky na začátku odstřelu).
3. Jednoleté knoflíkáče a paličkáče (neplést s dobře vyvinutými srnčaty na konci odstřelu).
4. Jednoleté srnce s nápadně netvárným parožím (výrazný nepoměr mezi parůžky).
5. Dvouleté a starší špičáky nebo špičáky s nepatrnými náznaky výsad (škůdníky).
6. Dvouleté a starší srnce s krátkými lodyhami o rozloze menší než 5 cm (velmi úzká rozloha).
7. Dvouleté a starší srnce s kozlovitými nebo vývrtkovými parůžky.
8. Tříleté a starší vidláky.
9. Tříleté a starší srnce s nepatrnými výsadami (do 2 cm).
10. Tříleté a starší srnce s nápadně nesouměrnými lodyhami (délka, posazení výsad).
11. Srnce zpátečníky, pokud je dostatek mladých, dobře založených kusů.
12. Srnce se zlomenou pučnicí (ale ne se zlomeným parůžkem).
Nutno hájit:
1. Včasná a vyspělá srnčata s knoflíčky nebo zřetelnými pučnicemi.
2. Jednoleté srnce, kteří ještě v červnu nebo červenci nevytloukají a nemají přebarveno.
3. Jednoleté vidláky nebo slabé šesteráky.
4. Dvouleté a tříleté srnce s dlouhými, perlenými lodyhami a dlouhými výsadami.
5. Srnce se zlomenou lodyhou nebo výsadou (pokud je druhá lodyha normálně vyvynutá).
6. Srnce se znetvořeným parožím po poranění nebo omrznutí v lýčí.
Co mohu lovit:
Věk 1 rok – bulkaře, paličkáče, knoflíkače, špičáka do délky 10 cm, nebo nerovného vidláka do 8
cm s výsadou do 1 cm. Roční srnec by měl být minimálně dobrým špičákem.

Věk 2 roky – špičáka bez ohledu na výšku, vidlkáka s nižší délkou lodyh než 15 cm a kratšími
výsadami než 3 cm, nebo nerovného šesteráka s výsadami do 2 cm. Dvouletý srnec minimálně
dobrým vidlákem.

Věk 3 roky – jakéhokoliv vidlkáka, nebo šesteráka s nižší délkou lodyh než 18 cm a kratšími
výsadami do 3,5 cm. Tříletý srnec by měl být pravidelným šesterákem.

Věk 4 roky - šesteráka s nižší délkou lodyh než 20 cm a kratšími výsadami než 4 cm. Čtyřletý srnec
by měl být pravidelným šesterákem.

Věk 5 a 6 let - šesteráka s nižší délkou lodyh než 22 cm a kratšími výsadami než 5 cm. Chovní srnci
III. věkové třídy by měli být dobrými šesteráky.

Lovný je dle schváleného plánu lovu každý srnec starší 6 let s jakkoli mohutným a dlouhým
parožím, pakliže máme v dané lokalitě adekvátní náhradu.
Navrhovaný plán lovu na rok 2020 je 9 srnců (I. v.t. – 4 ks, II. v.t. – 2 ks, III. v.t. – 3 ks), 8 srn a 4
srnčata.

Zvěř nechováme proto, abychom ji lovili, ale lovíme ji proto, abychom ji mohli chovat!
Povinností lovce při ulovení spárkaté zvěře je dle Provozního řádu, článku V., odstavce 5.15,
předložit celou ulovenou zvěř v dodávkové úpravě (s hlavou a se zakrácenými běhy) mysliveckému
hospodáři nebo jím pověřenému členu MS nejpozději po uplynutí 12 hodin od ulovení a podle
jejich pokynů zajistit zužitkování zvěřiny.
Za nesprávně provedený odstřel spárkaté zvěře dle Provozního řádu, článku V., odstavce 5.18, bude uplatněn postih dle návrhu mysliveckého hospodáře a výboru.

