
Hodnocení lovnosti a chovnosti 
daňka skvrnitého (Dama dama) 

 
rok paroží Lovný 

 
chovný 

2. 1. paroží špičáka s délkou lodyh do 15 cm, 
obvody hruškovité báze nejsou silnější než pučnice, 
 

- paroží špičáka s délkou lodyh 15 cm a více, hruškovité obvody větší než 
  dvojnásobek síly pučnice, 
- paroží členitější než špičák 
 

3. 2. - lodyhy nepravidelné, nesouměrné, deformované 
- délka lodyh do 45 cm 
- šířka vařečky do 7 cm 
- očník o délce do 12 cm 
- nevyvinutý opěrák 

- souměrný vařečkář nebo lopatkář o délce lodyh 45 cm a více,  
- vařečka šířky 7 cm a více  
- lopatky delší než 15 cm 
- očník o délce 12 cm a více, vyvinutý opěrák 
- troudovité ukončení vařečky 
 

4. 3. - lodyhy nepravidelné, nesouměrné, deformované 
- délka lodyh do 50 cm  
- šířka lopatky do 13 cm 
- očník o délce do 12 cm 
- nevyvinutý opěrák   
- neuzavřené lopatky         
  

- souměrný lopatkář nebo lopatáč o délce lodyh 50 cm a více 
- očník o délce 12 cm a více, vyvinutý opěrák 
- lopatky uzavřené s počínajícím krajkováním 
- lopaty šířky 13 cm a více 
 
 

5. 4. - lodyhy nepravidelné, nesouměrné, deformované 
- délka lodyh do 55 cm 
- šířka lopatky do 13 cm 
- očník o délce do 12 cm 
- nevyvinutý opěrák   
- neuzavřené lopaty 
 

- souměrný lopatáč o délce lodyh 55 cm a více 
- vyvinutý očník a opěrák 
- dlaně lopat uzavřené, krajkované, perlené  
- lopaty šířky 13 cm a více 
- lopaty nízko nasazené 

6. 5. - lodyhy nepravidelné, nesouměrné, deformované 
- délka lodyh do 60 cm 
- šířka lopatky do 13 cm 
- očník o délce do 12 cm 
- nevyvinutý opěrák   
- neuzavřené lopaty 
- bez krajkování nebo slabé krajkování 
 

- souměrný lopatáč o délce lodyh 60 cm a více 
- vyvinutý očník a opěrák 
- dlaně lopat uzavřené, krajkované, perlené  
- silné lopaty šířky 13 cm a více 
- lopaty nízko nasazené 
 
 

7. 6. - lodyhy nepravidelné, nesouměrné, deformované 
- délka lodyh do 65 cm 
- šířka lopatky do 15 cm 
- očník o délce do 12 cm 
- nevyvinutý opěrák   
- neuzavřené lopaty 
- bez krajkování nebo slabé krajkování 
- bodová hodnota do 160 bodů CIC 
 

- souměrný lopatáč o délce lodyh 65 cm a více 
- vyvinutý očník a opěrák 
- dlaně lopat uzavřené, krajkované, perlené  
- silné lopaty šířky 15 cm a více 
- lopaty nízko nasazené 
- minimální bodová hodnota 160 bodů CIC 
- daněk byl uloven před říjí 
 
 

8. 7.  
                                                                                                           Lovní daňci 

 
Za délku se považuje průměr délky obou lodyh, za šířku lopat se považuje průměr šířky obou lopat. 

Paroh zlomený po vytlučení je posuzován tak, jako by chybějící část byla symetrická s nepoškozeným parohem. 
Daňci, kteří splňují nutnou podmínku pro zařazení do kategorie „chovný“,  

budou dále posuzováni podle dalších znaků (vyspělost, krajkování, délka lopat). 
Lov v oboře: chovná kritéria si může vlastník obory stanovit sám. 

 
 
 
 

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

 
 srpen - říjen listopad - březen 

Danče nad 15 kg nad 19 kg 
Mladá daněla 

(druhý rok života) 
nad 24 kg nad 28 kg 

Dospělá daněla nad 30 kg nad 35 kg 
 
 
 
 


