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Odhad věku

◼ odhad – přesné určení - věkové třídy a skupiny

◼ důvody, význam, specifika

◼ živá zvěř

◼ vzhled, doba, místo, projevy

◼ chování a sociální vztahy

◼ ulovená zvěř

◼ chrup

◼ osifikace kostry

◼ pučnice



Chování a sociální vztahy

◼ srnci

◼ mladí 

◼ bezstarostnost, brzy na paši, toulají se, málo jistí, při 
vyrušení jen odskok, zvědavost, údiv, důvěřivost

◼ těsné vazby k sourozencům i matce, hravé souboje, bez 
teritoria,  nepravidelnost, ústup před silnými

◼ dospívající

◼ uvědomění síly,výbušnost, odpichovaný krok, jsou „vidět“, 
předvádějí se

◼ agresivita, výrazné značení teritoria, souboje se stejně 
starými

◼ dospělí

◼ opatrnost, jištění, odskok bez podnětu, tajemnost

◼ autoritativní, souboje jen s rovnocennými, značení méně 
nápadné, přítomnost spíš tušit



Chování a sociální vztahy

◼ zvěř holá

◼ výrazná vazba rodinných skupin, psychická převaha 
srny

◼ roční

◼ vazby na matku, sourozence

◼ dvouletá

◼menší tělesná vyspělost (vyčerpání z prvních srnčat)

◼ starší 

◼ rozdíly se stírají, převládá opatrnost, kratší pastevní cykly

◼ přestárlá

◼ jalovost sporná, spíš opotřebení organismu (viz. vzhled)



Vzhled zvěře◼ srnci

◼ jednoletý 

◼ jemné proporce, tenký vzpřímený krk, útlý trup bez provisů, 
vysoké běhy, dětské rysy, výrazná světla

◼ dvouletý

◼mizí dětské rysy, postava se zaobluje, ale bez provisů a 
hrbolů

◼ dospívající

◼ vyspělá postava, krk silný - nesen stále vysoko, posun hmoty 
dopředu, výrazný kohoutek

◼ dospělí

◼ hmota zcela vpředu, výrazná hrudní kost, bedra i kohoutek, 
silný svěšený krk, hranatá hlava s výrazným čelem, provisy, 
široký postoj

◼ přestárlý

◼ kostnatá postava, svěšený krk, žebra, páteř



Vzhled zvěře

◼ zvěř holá (problémem vodění srnčat!)

◼ mladá 

◼ vyspělost ošidná, srnčata – dětská hlava

◼ roční

◼ chybí ostře řezané rysy, výrazná světla, bez provisů

◼ další roky

◼ krk problém, jen vyspělost postavy, bederní prohlubně, 
provisy, (hrdelní skvrna)

◼ uniformní skupina srn (není na závadu)

◼ přestárlá

◼ výrazné provisy, výraz obličeje, kostnatá postava, méně 
vyspělé potomstvo, tělesná zaostalost



Srst

◼ posun výměny mladí – staří

◼ obličejová maska srnců (ošidná!)

◼ roční

◼ tmavé jednolité zbarvení, bez větrníkové skvrny

◼ dvouletý

◼ hvězdička – výrazná čelní skvrna

◼ dospívající

◼ pestrý obličej, větrníková do poloviny nosu, tmavá čelní, výrazné 
brýle

◼ dospělý

◼ slévání zbarvení, šedivý ráz, větrníková přes spojnici světel, 
propojení s tvářemi



Trofej
◼ vyspělost a tvar – jen „lidová“ 

pravidla

◼ mladý – delší přední výsady

◼ starší – šavlovitý tvar, hmota v dolní 

části, střechovité růže, škůdníci

◼ vývojový cyklus dle stáří



Ulovená zvěř

◼ vývoj a opotřebení chrupu

◼ přesně do cca 1 roku

◼ dále opotřebení

◼ metody

◼výbrusy (nejpřesnější)

◼porovnání s vzorovou sestavou 

◼ !!! stále jen odhad !!!



Vývoj chrupu



Osifikace kostry

◼ chrupavka hrtanu

◼ nosní přepážka (1/10 ročně)

◼ spoje kostí lebeční a klínové



Pučnice a pečetě



Úhel řezáků a horní čelist



Obrazové přílohy
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Stoličky úplného chrupu 

srnčí zvěře



Srnče ve věku cca 5 měsíců



Srnec ve věku cca 12. – 13. měsíců



Roční srnec po výměně chrupu



Dvouletý srnec



Tříletý srnec



Čtyřletý srnec



Věk cca 5 let



Věk cca 6 let



Věk cca 7 let



Věk cca 8 let (a více ?)



Atypická čelist
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