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Úvod
Mufl oní zvěř je v našich honitbách zastoupena poměrně často. V žádném 
případě toto rozšíření není plošné, jsou to mnohdy pouze malé, jindy vět-
ší oblasti. V polovině 18. století v Rakousku Evžen Savojský dovezl mufl o-
ny z Korsiky do obory v Belvedéru. V Čechách byli mufl oni chováni a loveni 
v oboře v Hluboké nad Vltavou. V roce 1858 jich zde dle historických zázna-
mů bylo uloveno 14 kusů. Postupně byli vysazováni v oborách, ale i ve vol-
ných honitbách, z nichž migrovali i do okolních honiteb. 
V současné době je mufl on oblíbeným lovným objektem a mohutnou krás-
nou mufl oní trofejí se rád pochlubí každý šťastný lovec. Vždyť u nás se v na-
šich podmínkách chovu mufl ona velice daří a naše mufl oní trofeje jsou vyni-
kající, možno říci zatím nejlepší na světě. Naše v ČR ulovená nejsilnější trofej 
vede prvenství i na světě a dosahuje 252,45 bodů CIC. 
Abychom udrželi kvalitu mufl oní zvěře a světový primát trofejí, musíme této 
zvěři nadále věnovat patřičnou péči, a to takovou, která je podložena hlubo-
kými znalostmi biologie této zvěře a zkušenostmi s úspěšnými chovatelský-
mi opatřeními. Jednou z hlavních podmínek úspěchu v chovech mufl onů je 
dobře organizovaný a důsledně prováděný průběrný odstřel. Právě důležitou 
podmínkou správně prováděného průběrného odstřelu je schopnost lovce 
posoudit kvalitu a rozeznat stáří zvěře ve všech věkových třídách. Velmi dů-
ležitý je odhad věku živé zvěře v přírodě v terénu a samozřejmě správný od-
had věku zvěře ulovené.
Po důkladnějším seznámení se s kvalitou a kvantitou zazvěření honitby se 
neobejdeme bez dokonalého umění obeznat zvěř a ani bez dovednosti jejího 
správného posouzení. Je třeba umět posoudit zazvěření, ale i kvalitu a zdra-
votní stav jednotlivých chovaných jedinců, a umět posoudit i celkový stav 
mufl oní zvěře žijící v honitbách. Při hodnocení těchto i dalších kritérií, zvláš-
tě pak při provádění průběrného odstřelu mufl oní zvěře, se neobejdeme bez 
základních znalostí metod běžných i těch náročnějších, používaných při od-
hadu věku živé i ulovené zvěře. Pro dokonalé provedení odhadu věku je tře-
ba nashromáždit celou řadu informací o kritériích posuzování zvěře, která 
se opírají o velmi cenné zkušenosti získané často i dlouho trvajícím pozoro-
váním celé řady ukazatelů v honitbě a v přírodě vůbec.
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Úvod

Při posuzování věku živé mufl oní zvěře žijící volně v přírodě či oborách 
sledujeme celou řadu ukazatelů. Nejprve sledujeme chování mufl oní zvěře 
v přírodě. Všimneme si věkových skupin. V tlupě mufl onek a mláďat sleduje-
me věkové složení tlupy. Sledujeme, porovnáváme a odhadujeme věk dospí-
vajících mufl onů a mufl onů dospělých chovných, trofejových a odstřelových. 
Přitom posuzujeme tělesný vývoj a typické formování těla ve vztahu k věku. 
Sledujeme i zbarvení srsti mufl onů, mufl onek a mufl ončat a výměnu srsti 
v průběhu ročních dob, a to ve vztahu ke stáří. Zvláště pak sledujeme změ-
ny ve zbarvení srsti hlavy, tzv. „obličejovou masku“ a „větrníkovou skvrnu“, 

Obr. č. 1: Orientace na těle mufl oní zvěře
A – mozkovna; B – obličejová část hlavy, větrníková skvrna; C – krk, šíje; D – báze krku a prsa 
(u vyspělých beranů kryté rounem); E – hřbet; F – kohoutek; G – bedra; H – záď; I – ocas (kel-
ka); J – hrudník; K – čabraka (sedlo); L – břicho, slabina; M – kyčelní hrbol; N – pupek; O– pe-
nis (žíla) v předkožce; P – obřitek; Q – přední končetina (běh); R – zadní končetina (běh)
1 – lopatka; 2 – ramenní kloub; 3 – paže; 4 – loketní kloub; 5 – podpaží; 6 – loketní hrbol 
(okovec); 7 – předloktí; 8 – zápěstní klouby (karpus), triviálně přední koleno; 9 – nadprs-
tí (přední holeň); 10 – spěnkový kloub; 11 – stehno; 12 – kolenní kloub; 13 – lýtko (bérce); 
14 – zánártí, zánártní klouby (hlezno); 15 – nárt (zadní holeň)
a – nos (větrník); b – dolní pysk; c – horní pysk; d – ústní štěrbina (svírák); e – ucho (slechy); 
f – oko (světlo); g - hladová jáma; h – Achillova šlacha; i – patní hrbol 
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Úvod

v závislosti na stáří jedince. U beranů si především všímáme délky a tvaro-
vání rohů. Na rohových toulcích se snažíme pomocí kvalitního dalekohledu 
identifi kovat roční vruby a jejich vzájemné vzdálenosti, zvláště na bázi roho-
vých toulců. Registrujeme vznik sedla (čabraky) na trupu a rouna (hřívy) na 
krku a hrudi. Toto vše zhodnotíme i při výběru zvěře pro průběrný odstřel.
Při posuzování věku zvěře odchycené upřesňujeme již zjištěná fakta zís-
kaná sledováním na dálku. Doplňujeme je vyšetřením řezáků a špičáků po 
stažení dolního pysku a rozevření ústní štěrbiny. Vyhodnotíme postupnou 
výměnu mléčných řezáků a špičáků za trvalé a posoudíme stupeň obroušení 
jejich skusné plochy. U beranů sledujeme délku rohů, jejich vinutí a úhel na-
sazení a navíc odečteme na rohových toulcích roční vruby (letokruhy). Nále-
zy na rohových toulcích beranů a zvláště na zubech nám poskytují poměrně 
věrohodné údaje k posouzení a odhadu věku mufl oní zvěře. 
Při posuzování věku ulovených kusů vyhodnotíme samozřejmě všechny 
již výše uvedené ukazatele. Kromě toho máme možnost důkladně a v klidu 

Foto č. 1: Exteriér chovného mufl ona středního věku v 5. roce života v zimním šatu koncem 
října

Foto: J. Vogeltanz
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u beranů podrobně prověřit rohové toulce, přesně proměřit jejich délku, 
obvod a vinutí a spočítat roční vruby. Zvláště významné a rozhodující jsou 
nálezy na zubech, stupeň jejich vývoje, tj. posouzení opotřebení mléčných 
zubů a vývoje zubů trvalých, a to nejen řezákové části zubních oblouků, ale 
i prohlédnutím předních a zadních stoliček (premolárů a molárů). V závaž-
ných a sporných případech máme možnost při vyšetření zubů využít i řady 
metod laboratorních. Tato vyšetření jsou však realizovatelná většinou pouze 
v odborných laboratořích. Velmi perspektivní se pro budoucnost jeví i me-
tody sledování vývoje kostry, tj. sledování průběhu a ukončení růstu někte-
rých, především dlouhých kostí skeletu, kde prověřujeme přítomnost ještě 
aktivních růstových chrupavek na obratlích a na kostech končetin, tak jak 
této metody využívají antropologové u člověka. Pro tyto metody však nemá-
me zatím pro mufl ona k dispozici dostatek zjištěných a publikovaných údajů 
k vypracování exaktních kritérií. Můžeme však alespoň porovnat nálezy na 
kostře v tomto směru zjištěné u mufl onů se známými údaji o zániku růsto-
vých chrupavek u ovcí ve vztahu k věku.
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1. Odhad věku živé zvěře 

1.1 Biologie a fyziologické hodnoty mufl oní zvěře

Mufl on (Ovis musimon) je druh, který náleží dle zoologů mezi sudokopyt-
níky, tedy do řádu Artiodactyla a podřádu přežvýkavci – Ruminatia. Náleží 
do čeledi turovitých – Bovidae, rodu ovce – Ovis. Žije v menších tlupách 
a do větších seskupení se sdružuje většinou v zimě. Mufl onům vyhovuje 
především teplejší prostředí, krajina s kamenitými, suššími svahy. K pohy-
bu v kamenitém terénu mají přizpůsobeny končetiny a dokonale obrušují 
rohovinu na spárkách, takže tolik netrpí nakažlivým kulháním, jak je tomu 
v prostředí vlhkém nebo v oblastech, kde jsou zároveň chovány ovce do-
mácí. Mufl oni se dožívají přibližně 15, výjimečně až 20 roků. Průměrný věk 
je však vzhledem k životním podmínkám a průběrnému odstřelu, zvláš-
tě u zvěře žijící ve volné přírodě, mnohem nižší (nadměrné množství sně-
hu, predátoři, toulaví psi), takže málokdy se mufl on dožívá stáří 12 roků. 
Reprodukční schopnost je většinou velmi dobrá. Říje probíhá od října do 
listopadu i déle, někdy již od srpna až do ledna. Zpočátku se říje účastní 
hlavně staří a dospělí mufl oni. Ti dospívají ve stáří 4–5 roků. Mladší muf-
loni se někdy účastní říje ve věku 3 roků, výjimečně již 2 roků. Mufl onky 
vstupují do říje běžně již 1 ½ roku staré, někdy i dobře založené mufl onky 
letošní, tedy v 8–9 měsících. U nich však říje nastupuje až začátkem zimy 
a potom rodí pozdní, většinou slabá mufl ončata. Délka březosti je kolem 
150 dnů (21–22 týdnů), tedy zhruba 5 měsíců. Předpokládáme, že většina 
kladení mláďat se odbývá koncem března a v dubnu. Vzhledem ke dlouho 
trvajícímu období říje má kladení mufl ončat velký rozptyl. Je to běžně od 
konce března do začátku května, někdy již v únoru nebo naopak pozdě, až 
v červnu. Rodí se většinou jedno mládě, výjimečně dvě. Záhy po porodu 
(10–15 minut) mufl onče vstává, saje mlezivo a za 2 hodiny je již schopné 
pohybu a následovat svou matku. Po 2–3 týdnech již začíná konzumovat 
zelené krmivo, ovšem mateřské mléko saje až do začátku podzimu, takže 
vylučování mléka u mufl onek trvá kolem pěti měsíců. Mufl onky mají v tří-
selné krajině vemínko se dvěma struky. Mléko mufl onek je kaloricky velmi 
vydatné, dosahuje tučnosti kolem 8,6 %, bílkoviny jsou zastoupeny 5,7%, 

+
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cukr 4,5 % a mléko obsahuje téměř 15 % sušiny. Trus je formován do ovál-
ných bobulí zhruba 1–1,5 cm velkých. Na zakulaceném bobku lze pozoro-
vat krátký, zašpičatělý výběžek. Bobky jsou většinou stmelené do typických 

Obr. č. 2: Kostra mufl ona vepsaná do obrysu těla mufl ona (Upraveno dle Mottl 1960 )
A – mozkovna; B – obličejová část hlavy; C – roh; D – krk a krční obratle; E – hřbet (hrud-
ní část, 13 hrudních obratlů); F – hřbet, bederní část (6 bederních obratlů); G – křížová kost 
(záď); H – ocasní obratle, ocas (kelka); I – hrudník (13 párů žeber); J – hrudní kost; K – žeber-
ní oblouk a žeberní chrupavky; L – mečová chrupavka; M – pánev, kyčelní hrbol; N – pánev, 
sedací hrbol; O – přední (hrudní) končetina; P – zadní (pánevní) končetina
1 – lopatka; 2 – pažní kost; 3 – ramenní kloub; 4 – loketní kloub; 5 – loketní hrbol (okovec); 
6 – vřetení kost (spojené s loketní kostí tvoří podklad pro předloktí); 7 – kosti a klouby zápěs-
tí (karpus, nesprávně přední koleno); 8 – kosti nadprstí (přední holeň); 9 – články hlavních 
prstů, vnitřního třetího prstu a vnějšího čtvrtého prstu. Jedná se o spěnkovou kost, korunko-
vou kost a paznehtní kost; 10 – stehenní kost; 11 – kyčelní kloub; 12 – holení kost; 13 – čéš-
ka; 14 – kolenní kloub; 15 – hleznové kosti a klouby; 16 – patní hrbol; 17 – nártní kosti (zadní 
holeň); 18 – spěnkový kloub;
a – kost dolní čelisti; b – kost horní čelisti; c – očnice; d – rohový výběžek čelní kosti; e – če-
listní kloub; f – nosič (první krční obratel, atlas); g – hlavový kloub. Místo, kde se odděluje 
hlava (trofej) od krku a trupu ; h – kohoutek (vysoké trnové výběžky předních hrudních obrat-
lů); i – hladová jáma; j – Achillova šlacha; k – paznehtní (spárková) kost uzavřená v rohovém 
pouzdru paznehtu; l – paznehtek (paspárek); m – břišní stěna (slabina)
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balíčků či hroznů. U mohutnějších beranů jsou hrozny větší než u mufl o-
nek. Trus se velice podobá výkalům ovce domácí.
Srovnáme-li mufl oní zvěř se zvěří z čeledi jelenovitých a zvláště se zvěří 
srnčí, všimneme si, že mufl on je podstatně zavalitější, při pohybu poněkud 
toporný, bez ladnosti v rychlém pohybu, jak to pozorujeme např. u zvěře 
srnčí. U mufl oní zvěře jsou daleko více patrné znaky pohlavního dimorfi s-
mu po celý rok, a to nejen 
v celkovém výrazu stavby 
těla, ale i v jednotlivých 
znacích různého pohla-
ví. Samci nosí na hlavě 
mohutné vinuté a bohatě 
vrubované, s přibývajícím 
stářím výrazněji spirálovi-
tě stočené rohy, v mys-
livecké mluvě toulce. Ty 
se vyskytují též i u někte-
rých mufl onek, avšak tady 
mají tvar pouze malých 

Foto č. 2: Statný beran (věk zhruba 7 roků) sleduje říjivou mufl onku středního věku 
(4–5 roků)

Foto: R. Hlavica

Obr. č. 3: Trus mufl onů v terénu
A – formovaný trus berana; B – formovaný trus mufl onky; 
C – volně vyloučené bobky
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růžků. Typická je u většiny mufl onů a mufl onek prošedivělá obličejová mas-
ka a téměř bílá, tzv. větrníková skvrna, zvláště u starších jedinců rozsáhlá. 
Typické jsou i další znaky, jako je rouno a sedlo (čabraka).

1.1.1 Tvar těla a tělesné rozměry

Mufl on má výraznou hlavu s více či méně zřetelným klabonosem. U mufl on-
čat je hlava zvláště v obličejové části kratší než u dospělých kusů. Má jis-
krná světla se žlutohnědou duhovkou a napříč oválnou zornicí. Slechy jsou 
vzpřímené. Jejich délka u mufl ončat dosahuje 7–8 cm a u mladých a dospě-
lých mufl onů i mufl onek kolem 9–10 cm. Krk je dlouhý a zaujímá 1⁄3 délky 
trupu, to je kolem 20–25 cm, u mufl ončat se zdá relativně delší. U dospě-

Obr. č. 4: Tělesné proporce u mufl oní zvěře v závislosti na věku 
A – mufl onče 2 – 3 měsíce staré (čtvercový formát trupu i s končetinami, hlava je krátká, za-
kulacená); B – mufl onka v druhém roce života (velmi dobrá tělesná kondice, rovný hřbet, bed-
ra rovná, dobře osvalená, vykasané a štíhlé břicho, hrudník je dostatečné hluboký); 
C – mufl onka středního věku 4 – 6 roků (velmi dobrá tělesná kondice, trup i s končetinami je 
obdélníkového formátu, hlava je protáhlá, v obličejové části má oválný tvar, je zde již výrazný 
klabonos. Krk a hřbet jsou dobře osvalené, hřbet je rovný, bedra jsou úměrně prohnutá. Bři-
cho je objemnější, mírně prověšené, je naznačená a propadlá hladová jáma; D – přestárlá muf-
lonka. Stáří 10 roků a více. Známky sešlosti věkem jsou patrné na hlavě a celkovém osvalení. 
Je patrný úbytek svaloviny, vynikají hrboly kostí, žebra a mezižeberní prostory. Je výraznější 
kohoutek. Málo osvalený hřbet a bedra jsou prohnuté, břicho je výrazně prověšené, spuštěné, 
hladová jáma propadlá.
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lých mufl onů je krk více osvalený a zavalitý, zdá se relativně kratší a nebývá 
tak vzpřímený. U mufl onek a zvláště u mufl ončat je štíhlejší.
Celková délka těla (měřeno od hrotu nosu ke kořeni ocasu – kelky) u muf-
lončat ke konci první lovecké sezony je zhruba 85 cm, u vyspělých mufl onek 
kolem 110 cm a u vyspělých mufl onů 120–130 cm. Mufl onky po dosažení 
dospělosti a ukončení růstu bývají přibližně o 10–20 % slabší nežli mufl o-
ni. Berani jsou výrazně 
mohutnější. U mufl on-
čat rozdílného pohlaví 
se tyto diference, zvláš-
tě zpočátku, neprojevu-
jí. Je to až po 3–4 mě-
sících stáří, kdy jsou již 
patrné růžky u beránků, 
někdy však i u mufl o-
neček, avšak ještě v ná-
znaku, a to velmi slabé.
Trup mufl ona i muf-
lonky má obdélníkový 
rámec, dosahuje dél-
ky kolem 60–80 cm. 
U mufl ončat je trup 
kratší, neboť obrat-
le rostou do délky až 

Foto č. 4: Mladé mufl onky v letním šatu
Vlevo je mufl onka mladší ve 2. roce života, vpravo o 1–2 roky 
starší. Typické je tvarování těla u mladé mufl onky. Má štíhlé 
tělo, rovný hřbet a vykasané břicho.
U mufl onky starší vykazuje hlava poněkud hrubší rysy. Trup 
je mohutnější, břicho mírně spuštěné až prověšené. Rovněž 
záď a kýta jsou mohutnější. V mezinoží je náznak báze ve-
mínka. Větrníková skvrna u starší mufl onky (vpravo) je ne-
výrazná a velikostí neodpovídá věku.

Foto: W. Nagel


