
Hodnocení lovnosti a chovnosti 
muflona (Ovis musimon) 

 
rok lovný chovný 
1. Úhel nasazení toulců jiný než 90°,  

délka toulců v prosinci do 30 cm 
první obvod v prosince do 20 cm 

Úhel nasazení toulců 90°, 
délka toulců v prosinci 30 cm a více, 
první obvod v prosinci 20 cm a více 
 

2. Úhel nasazení toulců jiný než 90°,  
délka toulců 40 cm, vrůstavý, 
první obvod do 21cm 
 

Úhel nasazení toulců  90°,  
délka toulců 40 cm a více, 
vinutí bez tendence zarůstání, 
první obvod 21 cm a více 
 

3. Úhel nasazení toulců jiný než 90°, 
délka toulců do 60 cm, vrůstavý,  
první obvod do 22 cm, rozloha do 45cm 
 

Úhel nasazení toulců 90°, 
délka toulců 60 cm a více,  
vinutí bez tendence zarůstání nebo přílišné rozbíhavosti, 
první obvod 22 cm a více,  
rozloha 45 cm a více 
 

4. Úhel nasazení toulců jiný než 90°, 
délka toulců do 70 cm, první obvod do 23 cm, vinutí do 30 cm, 
tendence zarůstání nebo přílišné rozbíhavosti 
 

Úhel nasazení toulců 90°, 
délka toulců 70 cm a více,  
první obvod 23 cm a více 
průměr vinutí 30 cm a více, barva tmavá, bez zarůstání či rozbíhavosti, 
rozloha 47 cm a více 
 

5. Úhel nasazení toulců jiný než 90°, 
délka toulců do 80 cm, první obvod do 23 cm, vinutí do 30 cm, 
tendence zarůstání nebo přílišné rozbíhavosti 
 

Úhel nasazení 90°,  
délka toulců 80 cm a více, první obvod 23 cm a více, 
průměr vinutí 30 cm a více, barva tmavá, bez zarůstání či rozbíhavosti,  

6. Úhel nasazení toulců jiný než 90°, 
délka toulců do 90 cm, první obvod do 23 cm, vinutí do 30 cm, 
tendence zarůstání nebo přílišné rozbíhavosti, 
 

Úhel nasazení 90°,  
délka toulců 90 cm a více, první obvod 23 cm a více, 
průměr vinutí 30 cm a více, barva tmavá, bez zarůstání či rozbíhavosti, 
muflon byl uloven před říjí. 
 

 
 

Lov v oboře: chovná kritéria si může vlastník obory stanovit sám. 
 
 

Orientační kritéria chovnosti pro lov holé zvěře 
(hmotnost vyvrženého kusu bez hlavy) 

 
 srpen - září říjen - březen 

muflonče nad 15 kg nad 18 kg 
Mladá muflonka 

(druhý rok života) 
nad 22 kg 

Dospělá muflonka nad 28 kg 
 
 
 
 

 


