Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Mufloní zvěř

Srnčí zvěř

Doba lovu po celý rok
Doba říje 1. 10.–15. 11.

Doba lovu: srnec 16. 5.–30. 9., holá 1. 9.–31. 12.
Doba říje 25. 7.–10. 8.

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

185–194,99 CIC
195–204,99 CIC
205 + CIC

Akční nabídky www.lesycr.cz/ls205
muflonče
muflonka
muflon – body CIC

Za každý další bod

– 140
140,01–150
150,01–160
160,01–170
170,01–175
175,01–180
180,01–185
185,01–190
190,01–195
195,01–200
200,01–205
205,01–210
210,01–220
220,01–230
230,01 +

80 €
100 €
300 €
400 €
500 €
600 €
700 €
900 €
1100 €
1300 €
1500 €
1700 €
80 €
100 €
120 €
150 €
200 €

50 % objednané bodové hodnoty
35 €

Stažení kůže z krku
muflon – stažení celého kusu
Preparace
Storno poplatek
Zvěřina v dece – za 1 kg

105–114,99 CIC
115–129,99 CIC
130 + CIC

70 €
100 €
80 €
120 €
2€

srnče
srna
srnec – body CIC

Za každý další bod

– 50
50,01–65
65,01–75
75,01–80
80,01–85
85,01–90
90,01–95
95,01–100
100,01–105
105,01–110
110,01–120
120,01–130
130,01 +

90 €
100 €
160 €
220 €
280 €
320 €
380 €
450 €
500 €
550 €
600 €
700 €
45 €
50 €
80 €

Stažení kůže z krku
Preparace
Storno poplatek
Zvěřina v dece – za 1 kg

Černá zvěř – individuální lov, naháňky
Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

110–114,99 CIC
115–119,99 CIC
120 + CIC

Naháňky v termínech do 31. 12.: sele 70 €, lončák 130 €
Akční nabídky www.lesycr.cz/ls205
sele
lončák
bachyně
kňour – body CIC

Za každý další bod

90 €
160 €
300 €
600 €
800 €
1200 €
140 €
200 €

– 100
100,01–105
105,01–110
110,01–120
120,01 +

Organizační poplatek za jednodenní naháňku

Organizační poplatek je zahrnut v ceně.
Postřelení
srnec
srna, srnče

CENÍK 2018
Doba lovu po celý rok

Akční nabídky www.lesycr.cz/ls205

Organizační poplatek je zahrnut v ceně.
Postřelení
muflon
muflonka, muflonče

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

145 €
20 €

50 €
50 €
50 €
4€

1500 €

Postřelení – individuální lov
kňour
bachyně
sele, lončák
Stažení kůže z krku
Stažení kůže celého kusu
Preparace
Storno poplatek – individuální lov/naháňka
Zvěřina v dece – za 1 kg

300 €
190 €
40 €
70 €
150 €
50 €
100/500 €
2€

Občerstvení bude zajištěno dle objednávky a přání
(snídaně, svačina, oběd, apod.)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Jelení zvěř

Daňčí zvěř

1. Každý lovecký host před započetím lovu musí mít lovecký
lístek platný v ČR a pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práva myslivosti. Lovecké lístky pro cizince
lze zajistit za předpokladu, že budou lesní správě zaslány
(možno i e-mailem) následující doklady: kopie cestovního
pasu a kopie platného loveckého lístku. Za zajištění 5denního loveckého lístku a pojištění bude účtován poplatek ve
výši 30 EUR.
2. Lovecký host, který nemá evropský zbrojní průkaz, potřebuje k převezení lovecké zbraně přes hranice ČR pozvání
k lovu, které na požádání lesní správa pošle přímo na adresu
loveckého hosta.

Doba lovu 1. 8.–15. 2.
Doba říje 10. 9.–10. 10.

Doba lovu 1. 9.–15. 2.
Doba říje 1. 10.–15. 11.

3. Cena lovu bude účtována na základě platného ceníku,
u trofejové zvěře podle bodové hodnoty trofeje. Bodování
se provádí dle mezinárodní metody CIC. Hodnota CIC trofejí
je zjišťována v čerstvém stavu a slouží výhradně pro
komerční účely dle platného ceníku.

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile
Sleva 10 % při objednání lovu do 30. 6.
Akční nabídky na www.lesycr.cz/ls205
kolouch
laň
špičák
jelen – body CIC

4. Ve výjimečných případech (sanitární odlov, rarity, abnormality, nižší kvalita trofejí aj.) lze sjednat jiné ceny, než ty
stanovené tímto ceníkem.
5. Poplatek za preparaci obnáší cenu vyvaření a jednoduché
vybělení trofeje.
6. Při ulovení nebo postřelení loveckým doprovodem
nepovolené zvěře, bude k ceně lovu zvěře uvedené v platném ceníku připočtena 100% přirážka.
7. V případě sporu bude tento řešen před Krajským soudem
České Budějovice, ČR.
8. Storno poplatek. Objednané lovecké akce mohou být
odřeknuty: individuální lov nejpozději sedm dní – společný
lov nejpozději 40 dní – před sjednaným termínem. V případě, že lovecká akce bude stornována včas, bude storno
poplatek prominut.
9. Vyúčtování lovecké akce bude provedeno zápisem a výpočtem ceny v Protokolu o lovu. Každá lovecká akce musí
být loveckým hostem zaplacena před jeho odjezdem.
10. Při objednání lovu může lesní správa požadovat složení
peněžní zálohy až do výše 30 % předpokládané ceny lovu.
11. Ceny jsou uváděny v EUR, přepočet dle kursu ČNB platného v den vyúčtování.
12. Lesní správa v případě zájmu zprostředkuje celodenní
stravu, preparaci trofejí v dece.
13. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

170–189,99 CIC
190–209,99 CIC
210 + CIC

Za každý další bod

– 100
100,01–120
120,01–130
130,01–145
145,01–150
150,01–155
155,01–160
160,01–165
165,01–170
170,01–175
175,01–180
180,01–185
185,01–190
190,01–200
200,01–210
210,01–220
220,01–230
230,01 +

100 €
150 €
200 €
300 €
400 €
600 €
800 €
1000 €
1250 €
1500 €
1750 €
2000 €
2300 €
2600 €
2900 €
3300 €
190 €
220 €
250 €
280 €
360 €

50 % objednané bodové hodnoty
60 €
35 €

Stažení kůže z krku
jelen – stažení celého kusu
Preparace
Storno poplatek
Zvěřina v dece – za 1 kg

160–169,99 CIC
170–179,99 CIC
180 + CIC

Sleva 10 % při objednání lovu do 31. 7.
Akční nabídka www.lesycr.cz/ls205

Organizační poplatek je zahrnut v ceně.
Postřelení
jelen
špičák, laň
kolouch

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

60 €
150 €
100 €
200 €
4€

daňče, daněla
špičák
vařečkář
daněk – body CIC

Za každý další bod

– 125
125,01–130
130,01–135
135,01–140
140,01–145
145,01–150
150,01–155
155,01–160
160,01–165
165,01–170
170,01–180
180,01–190
190,01–220
220,01 +

100 €
150 €
220 €
250 €
360 €
400 €
450 €
550 €
700 €
800 €
900 €
1000 €
1100 €
50 €
90 €
100 €
110 €

Organizační poplatek je zahrnut v ceně.

Postřelení
daněk
50 % objednané bodové hodnoty
špičák, daněla, daňče
35 €

Stažení kůže z krku
daněk – stažení celého kusu
Preparace
Storno poplatek
Zvěřina v dece – za 1 kg

50 €
100 €
80 €
120 €
4€

