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Bankovní spojení: KB Rakovník
č. účtu: 191686220247/0100

Ceník lovu
platný od 16. 05. 2019
Změny cen vyhrazeny!
Všeobecné podmínky:
(Jediná měna použitá v tomto ceníku je Euro - €)
1. Každý lovecký host musí mít platný lovecký lístek vydaný v České republice a
musí být řádně pojištěn (v České republice) proti následkům zákonné odpovědnosti za škody způsobené výkonem práva myslivosti.
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.
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle:
- na 1 den
- na 5 dní
- na 30 dní
- na 6 měsíců
- na 12 měsíců

5,10,12,15,20,-

b) Pojištění na
- 1 den
- 5 dní
- 30 dní
- 6 měsíců
- 1 rok

12,50 Euro
19,- Euro
25,- Euro
38,- Euro
50,- Euro

3. Lovecký doprovod ranní
Lovecký doprovod večerní

15,- Euro
15,- Euro

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4. Poplatek za preparaci zahrnuje vyvaření a jednoduché vybělení trofeje a je
uveden u jednotlivých druhů zvěře. Trofej bude připravena k hodnocení a
předání lovci před ukončením lovu.
5. Při odstřelu nebo postřelení nedovolené zvěře se k základnímu poplatku na
nedovolenou zvěř účtuje příplatek 100 %.

-36. Lesní správa obstará na přání pro lovce (eventuálně doprovázející osoby)
ubytování v loveckých chatách, soukromí nebo hotelech v blízkosti loveckého

revíru. Cena se mění podle kategorie.
7. Poplatek při stornu objednávky lovci. Závazně objednaná lovecká akce může
být bez stornovacího poplatku odřeknuta u jednotlivých osob nejpozději 7 dní,
u skupiny 40 dní před sjednaným termínem. Při nedodržení této lhůty se
určuje stornovací poplatek, který je uveden u jednotlivých druhů zvěře.
8. Před započetím individuálního lovu bude na lesní správě složena záloha ve výši
60% objednané ceníkové hodnoty lovené zvěře. Při vyhotovení konečného
vyúčtování bude záloha k hodnotě lovu započtena.
9. Každý lovec musí vyrovnat svůj účet před odjezdem z České republiky.
10. Poplatky za rybaření:
rybářské povolení na 1 den

20,- Euro – v ceně jsou 3 kg chycených ryb.

11. Ceny dalších služeb a činností, neuvedených v ceníku, se sjednají s lesní
správou před zahájením lovu.
12. Vyúčtování loveckého pobytu a úlovků bude vypočteno a zaplaceno na
základě loveckého protokolu.Platba je prováděna v hotovosti, nikoli šekem.
Lovecké poplatky lze hradit v EUR nebo v Kč. Přepočet EURa na Kč se
provede v aktuálním kurzu platném v den lovu. Aktuální kurz je stanoven
odborem účetnictví LČR, s. p., a je k dispozici na Intranetu, odbor účetnictví,
kurzovní lístek. Vypočítaná částka se zaokrouhluje na celé 100 Kč dolů.
13. Pokud bude doprava loveckých hostů zajišťována dopravními prostředky LS,
bude loveckému hostu účtován poplatek 0,50 EUR/km.
14. Organizační poplatek je vyměřen jednorázově ve výši 50,- Euro.
15. Ceny lovů uvedených v tomto ceníku jsou včetně DPH. Hodnocení trofejí se
provádí podle mezinárodní metody CIC.
16. Za veterinární osvědčení pro vývoz trofeje do zemí EU účtujeme 20,- Euro.
17. Individuální poplatkový lov na zvěř holou se neprovádí, lov zvěře holé je
pouze doplňkový k lovu zvěře trofejové.

Ing. Radek Adam, DiS.
Lesní správce
Lesní správa Křivoklát
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INDIVIDUÁLNÍ LOV

Srnčí zvěř
Bronzová medaile 105 - 114,99 CIC bez příplatku
Stříbrná medaile 115 - 129,99 CIC
Zlatá medaile
130 + CIC
Doba lovu
srnec
16. 05. - 30. 09.
srna a srnče
01. 09. - 31. 12.
nejvhodnější doba 16. 05. - 30. 06. a 26. 07. - 10. 08.
Lov zvěřě holé je podmíněn přednostním lovem zvěře trofejové
body CIC
srna
srnče
Srnec

Preparace
Postřelení

20,01 - 30
30,01 - 50
50,01 - 60
60,01 - 75
75,01 - 80
80,01 - 85
85,01 - 90
90,01 - 95
95,01 - 100
100,01 - 105
105,01 - 110
každý další bod
110,01 - 120
120,01 - 130
130+
srnec
srna, srnče

Stornopoplatek/1 ks
Srnčí deka včetně stažení
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cena Euro
32,27,70,115,170,190,220,315,410,470,535,595,680,42,47,75,35,110,25,55,60,-

Jelen lesní
Bronzová medaile
- 170 - 189,99 CIC bez příplatku
Stříbrná medaile
- 190 - 209,99 CIC
Zlatá medaile
- 210 + CIC
Doba lovu - jelen, laň,
01.08 – 15.09.
kolouch
01. 08. - 31. 03.
doba říje
15. 09. - 05. 10.
Lov zvěřě holé je podmíněn přednostním lovem zvěře trofejové
body CIC
kolouch
laň
jelen

Preparace
Postřelení

až 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
každý další bod
190,01 - 200
200,01 - 210
210,01 - 220
220+
jelen
laň
kolouch

Jelení deka vč. stažení
Stažení kůže s krku
Stornopoplatek za 1 ks
Chybená rána
- jelen
- laň, kolouch
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cena Euro
65,85,300,400,590,890,1.000,1.200,1.525,1.940,2.150,2.250,2.520,2.790,210,270,330,450,60,50 % odhadnuté hodnoty
loveckým průvodcem
60,40,115,30,300,50,30,-

Jelen SIKA
Individuální lov je poskytován pouze doplňkově k lovu zvěře vysoké, srnčí a
mufloní.
Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

- 225 - 239,99 CIC bez příplatku
- 240 - 254,99 CIC
- 255 + CIC

Doba lovu - jelen, laň 1. 08. - 15. 01. kolouch 1.08. – 31.03.
doporučená doba lovu: konec září, začátek října

body CIC
kolouch
laň
jelen

do 199,99
200 - 224,99
225 - 239,99
240 - 254,99
255 - 265
za každý další bod

Preparace
Postřelení

jelen
laň, kolouch

Stažení kůže s krku
Deka včetně stažení
Stornopoplatek/1 ks
Chybná rána – jelen
- laň, kolouch

cena Euro
20,35,410,510,740,920,1.275,60,40,50 % odhadnuté hodnoty
loveckým průvodcem
15,20,60,130,50,10,-

-7Mufloní zvěř
Bronzová medaile
- 185 - 194,99 CIC bez příplatku
Stříbrná medaile
- 195 - 204,99 CIC
Zlatá medaile
- 205 + CIC
Doba lovu - muflon, muflonka,
01. 08. - 31. 12.
muflonče
01.08 – 31.03.
Lov zvěřě holé je podmíněn přednostním lovem zvěře trofejové
doporučená doba lovu: říjen - listopad

body CIC
muflonče
muflonka
muflon

Preparace
Postřelení

až 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 - 195
195,01 - 200
každý další bod
200,01 - 205
205,01 - 210
210,01 - 220
220,01 - 230
230,01+
muflon
muflonka, muflonče

cena Euro
35,40,230,250,290,400,485,635,750,990,1.215,1.300,1.500,50,110,155,190,225,55,50 % odhadnuté hodnoty
loveckým průvodcem
25,-

Mufloní deka včetně
stažení
Stažení kůže s krku
Stornopoplatek za 1 ks

70,30,250,-

Při objednávce skupiny 5 a více lovců na 5 kusů muflona s bodovou
hodnotou vyšší než 170 CIC sleva 10%.
V případě ulovení dalšího muflona nebo jiné trofejové zvěře s hodnotou
vyšší než 600Euro jedním lovcem, sleva na oba kusy 10 %.

-8Černá zvěř
Individuální lov je poskytován pouze doplňkově k lovu zvěře vysoké, srnčí a
mufloní.
Bronzová medaile
- 110 - 114,99 CIC bez příplatku
Stříbrná medaile
- 115 - 119,99 CIC
Zlatá medaile
- 120 + CIC
Doba lovu: lončák, sele,bachyně, kňour 01. 01. - 31. 12.

Individuální lov:
sele
sele, lončák
bachyně
kňour

body CIC
(do 25 kg)
(do 80 kg)
80 kg+
do 100 CIC
100,01 - 105
105,01 - 110
každý další bod
110,01 - 120
120+

Postřelení - kňour, bachyně
- sele, lončák
Preparace
Deka včetně stažení
Stornopoplatek

cena Euro
60,150,300,300.500.1000,155.220.150.30,30,120,50,-
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SPOLEČNÝ LOV
cena Euro
Naháňky a natláčky na více druhů zvěře (černá –
sele a lončák, vysoká - jelení kolouch, sika holá,
mufloní holá, liška) - poplatek za jedno místo
s občerstvením

200,-

Trofejová zvěř je dle zákona o myslivosti
zakázána lovit na společných lovech. V případě
ulovení nepovolené zvěře střelec zaplatí pokutu a
cenu dle ceníku bodové hodnoty trofeje.

pokuta/cena Euro
1000,-

V případě ulovení povolené trofejové zvěře na základě
výjimky OSSM bude stanovena cena trofeje dle
platného ceníku pro individuální lov.
Kňour do 100CIC na společném lovu – vnější
viditelná část páráku do 5 cm.

300,-

Bachyně 80kg +

300,-

Pokud během lovecké akce padne méně než 10 ran,
účtuje se pouze 50 % denního poplatku.
Poplatek zahrnuje celou organizaci naháňky.
Počet lečí během jednoho dne 2 – 4 dle počtu lovců
a velikostí lečí.
Stornopoplatek - při zrušení akce v době kratší než
90 dní před konáním lovecké akce.

- 10 Zvěřina
3,-

Euro/1 kg

Prodej celého kusu v dece po níže uvedených srážkách.
druh zvěřiny
jelení a daňčí, kusy nad 50 kg
jelení a daňčí, kusy do 50 kg
srnčí

Srážka na průstřel
plec
5 kg
kýta
až 8 kg
hřbet
až 8 kg
plec
2 kg
kýta
4 kg
hřbet
4 kg
plec
1 kg
kýta
2 kg

500,-

hřbet
plec
kýta
hřbet
plec
kýta
hřbet
plec
kýta
hřbet

černá, kusy nad 70 kg
černá, kusy do 70 kg
mufloní

2
5
až 8
až 8
3
5
5
1
2
2

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ubytování v lovecké chatě Emilovna
1 lůžko/1 noc bez snídaně
1 lůžko/plnápenze

20,- Euro
45,Euro

snídaně
oběd
večeře

6,- Euro
9,- Euro
10,- Euro

Množství a složení jídel uvádíme na příkladu jídelníčku v příloze.
Stravování je možné objednat po dohodě jako plnou penzi, polopenzi, snídani
nebo bez stravování.
Kromě toho je možno zakoupit na Emilovně ve volném prodeji dle ceníku i jiné
potraviny a nápoje ( např. pivo, víno, limo, ovocné šťávy, apod.).

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Křivoklát

Nechlebárna 43, 270 23 Křivoklát
Objednávka / Bestellung
Jméno/Name: .................................................................................................................................
Adresa/Anschrift: ............................................................................................................................
............................................................... Tel. .................................. Fax.........................................
Objednávám u Vás závazně k odstřelu následující zvěř:
Ich bestelle bei Ihnen verbindlich zum Abschluss folgendes Wild:
Druh zvěře: ..................................................... počet ................... body CIC ...................................
Wildart ........................................................... Anzahl ................. CIC-Punkte ...............................
Prosím o rezervaci lovu na dobu od ..................................... do ......................................................
Bitte und Jagdbuchung in der Zeit vom .............................. bis ......................................................
Objednávám nocleh v lovecké chatě Emilovna:

ano

ne

Ich bestelle Unterkunft in der Jagdhütte Emilovna:
Objednávám stravování v lovecké chatě Emilovna:
Ich bestelle folgende Verpflegung in Emilovna:
Prosím o vystavení loveckého lístku na:
Bitte um Ausstellung eines Jagdscheines für:

5 dní
5 Tage

ja
snídaně
Frühstück

nein
oběd
Mittagessen

1 měsíc
1 Monat

večeře
Abendessen

1 rok
1 Jahr

č. platných pasů loveckých hostů: ...................................................................................................
Nr. der gültigen Reisepässe der Jagdgäste: ......................................................................................
č. loveckých lístků: .........................................................................................................................
Nr. der Jagdscheine: .......................................................................................................................
Die Jagdgäste, die einen europäischen Waffenschein besitzen, können Jagdwaffen in die Tschechische Republik ohne Beschränkung einführen. Im entgegengesetzten Fall bedarf der Waffentransport einer notariell beglaubigten Einladung. Bitte um Einsendung der notariell beglaubigten Jagdeinladung zwecks Waffentransport:
ja
nein
Další přání: .....................................................................................................................................
Weitere Wünsche: ............................................................................................................................
Bližší informace/Nähere Auskunft:
Lesy České republiky, s. p.
Lesní správa Křivoklát
Křivoklát 43
270 23 Křivoklát

Telefon: 00420/956180103
00420/956180105
E-Mail: jiri.pour@lesycr.cz

Datum: .......................................
Podpis/Unterschrift: ..............................................
_________________________________________________________________________________________________
Vaši objednávku potvrzujeme v této výši a bodové hodnotě:
Ihre Bestellung bestätigen wir in folgender Höhe und im folgenden Punktwert:
Datum: ..................................
Ing. Jiří Pour
myslivecký referent/Jagdleiter

