Bažant královský

Černá zvěř – individuální lov

Individuální lov v bažantnici.
Nejvhodnější doba lovu: 1. 2.– 15. 3.

Doba lovu: kňour, bachyně – 1. 8.–31. 12.
Lončák, sele celoročně.

Délka klínu do 100 cm
Délka klínu 100–150 cm
Délka klínu nad 150 cm
Organizační poplatek za 1 lovce na den

80,- €
100,- €
150,- €
50,- €

Společné lovy na bažanty a orebice
Doba lovu: bažantnice – 16. 10.–31. 1.
Bažant kohout, bažant slepice, orebice

35,- € za kus

Další podmínky:
Minimální počet střelců ve skupině je 7.
Minimální počet ulovených bažantů za den:
– říjen, listopad
700 kusů
– prosinec
600 kusů
– leden
500 kusů
První záloha ihned po rezervaci ve výši 30 % ceny objednaného prelimináře lovu. Lov je rezervován, když je záloha
převedena na náš účet.
Druhá záloha ve výši 30 % ceny objednaného prelimináře
do 30. 9.
Cena obsahuje organizační poplatky.
Každý střelec má svého nabíječe. Po ukončení každé leče
nabíječ zapíše do karty počet ulovených bažantů.
Skupina zaplatí počet bažantů dle výřadu na konci loveckého dne.
Storno podmínky:
– do 30. 6.: 10 % z objednaného množství lovených bažantů
– do 30. 9.: 30 % z objednaného množství lovených bažantů
– po 1. 10.: 60 % z objednaného množství lovených bažantů
Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov
Telefon: +420 956 266 106, Fax: +420 317 722 375
E-mail: hunting.lz6@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz/lz6/lesni-zavod-konopiste/
myslivost-lz-konopiste.ep/

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile
Sele do 25 kg
Lončák do 50 kg
Bachyně
Kňour

Lesní závod Konopiště

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

do 100,00 CIC
100,01–105,00 CIC
105,01–110,00 CIC
za každý další celý bod 110,01–120,00 CIC
120,00 + CIC

200,- €
250,- €
340,- €
510,- €
670,- €
950,- €
95,- €
135,- €

Preparace trofeje
Oddělení hlavy včetně kůže na krku
Deka včetně stažení
Postřelení – kňour, bachyně
Postřelení – sele, lončák
Organizační poplatek za 1 lovce na den

35,- €
80,- €
80,- €
210,- €
55,- €
50,- €

Černá zvěř – skupinový lov
Poplatek za jeden den společného lovu za skupinu 4000,- €
Ulovení bachyně během naháňky
200,- €
Ulovení kňoura během naháňky
400,- €
Poplatek za 1 den společného lovu za skupinu 15–40 lovců obsahuje celou organizaci společného lovu, poplatky za odstřel
neomezeného počtu selat a lončáků, postřelení zvěře). V případě, že během společného lovu neuvidí hosté žádnou černou
zvěř, bude účtováno pouze 50 % poplatků za společný lov.
Cena za střelecké místo s neomezeným lovem selat a lončáků při individuální účasti na společném lovu na černou
činí 200,- € + poplatek v případě ulovení dospělé zvěře.
Platby: Komerční banka a.s. Praha
Pobočka Benešov, Tyršova 2077, 256 01 Benešov
EUR Konto číslo: 27-1317500227/0100
CZK Konto číslo: 12805121/0100
IBAN EUR Konto číslo: CZ4601000000271317500227
Swift: KOMBCZPPXXX

CENÍK
Daněk skvrnitý
Doba lovu: daněk 1. 7.–31. 1.
Doba říje: cca 1. 10.–31. 10.
160–169,99 CIC
170–179,99 CIC
od 180 CIC

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

daněla, daňče
daněk špičák
daněk s parožím
do 120,00 CIC
120,01–125,00 CIC
125,01–130,00 CIC
130,01–135,00 CIC
135,01–140,00 CIC
140,01–145,00 CIC
145,01–150,00 CIC
za každý další bod
180,01–190,00 CIC

200,- €
300,- €
320,- €
390,- €
460,- €
540,- €
620,- €
720,- €
830,- €

150,01–155,00 CIC
155,01–160,00 CIC
160,01–165,00 CIC
165,01–170,00 CIC
170,01–175,00 CIC
175,01–180,00 CIC

100,- €

190,01 + CIC

980,- €
1190,- €
1400,- €
1650,- €
1950,- €
2100,- €

120,- €

Preparace trofeje
40,- €
Oddělení hlavy včetně kůže na krku
50,- €
Deka včetně stažení
100,- €
Postřelení (daněk) 50 % z celkové objednané bod. hodnoty
Organizační poplatek za 1 lovce na den
50,- €

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Muflon

Jelen evropský

1. Lovecký host je při lovu na zvěř spárkatou
a zvěř černou doprovázen loveckým doprovodem. Vstup do revíru se střelnou zbraní
bez povolané doprovodné osoby je zakázán.
2. Trofeje jsou preparovány vyvařením a jednoduchým vybílením a jsou připraveny
k ohodnocení a předání zahraničnímu hostovi
nejpozději do 24 hodin po ulovení.
3. Ohodnocení trofejí body CIC je prováděno
kvalifikovanými zaměstnanci lesního závodu
dle mezinárodně platných pravidel. Poplatky
za odstřel se řídí dle bodového ohodnocení
trofeje.
4. Hodnota CIC trofejí je zjišťována v čerstvém stavu a slouží výhradně pro komerční
účely dle tohoto ceníku. Proto nemusí být
totožná s hodnotou CIC zjištěnou po předepsaném vyschnutí a fixaci trofeje.
5. Za odstřel nebo postřelení průvodcem nepovolené zvěře se k ceně uvedené v tomto
ceníku účtuje přirážka 100 %.

Doba lovu: muflon 1. 7.–31. 3., v oboře celoročně.
Hlavní lovecká sezóna 15. 10.–30. 11.

Nejvhodnější doba lovu: 1. 7.–31. 1.

6. Za závazně objednanou loveckou akci je
považována akce, za niž byla zaplacena záloha tak, jak je stanoveno: srnec od 150,- €,
jelen od 500,- €, daněk od 350,- €, muflon
od 450,- €.
7. Každý lovecký host je povinen předložit
platný lovecký lístek, včetně zákonného pojištění platného v České republice. Tuzemští
lovci jsou povinni předložit zbrojní průkaz
a průkaz zbraně, cizinci jsou povinni předložit
Evropský zbrojní pas nebo zbrojní průvodní
list. Zahraničním lovcům vyřídí vystavení
loveckého lístku Lesní závod Konopiště.
K tomu je třeba zaslat s předstihem ověřenou
kopii platného loveckého lístku a pasu.
8. Ceny za další, v ceníku neuvedené služby
a činnosti stejně jako za druh zvěře, která
není uvedena v ceníku, mohou být ujednány
před začátkem lovu, a to formou písemné
dohody o lovu.
9. Lovecký host je povinen zaplatit vyúčtování
před odjezdem z ČR.

DALŠÍ SLUŽBY
Osobní vůz – za km
Terénní vůz – za km
Mikrobus – za km
Minibus pro max. 18 osob – za km
Minibus – čekací doba – za hodinu
Zapůjčení zbraně – za den
Zajištění loveckého lístku, pojištění
Fotograf. a film. zvěře (obory, bažantnice) za den

0,60,- €
0,70,- €
0,90,- €
1,00,- €
5,00,- €
50,- €
50,- €
100,- €

Jelen sika Dybowského
Nejvhodnější doba lovu: 1. 8.–31. 12.
Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

300–349,99 CIC
350–399,99 CIC
od 400 CIC

kolouch
200,- €
laň
300,- €
jelen
do 300,00 CIC
3500,- € 350,01–400,00 CIC 4500,- €
300,01–350,00 CIC 4000,- € 400,01 + CIC
5500,- €
Preparace trofeje
40,- €
Oddělení hlavy včetně kůže na krku
50,- €
Deka včetně stažení
100,- €
Postřelení (jelen) 50 % z celkové objednané bod. hodnoty
Organizační poplatek za 1 lovce na den
50,- €

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

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile
muflonka, muflonče
beran s rohy
do 140,00 CIC
200,- €
do 170,00 CIC
300,- €
170,01–175,00 CIC 500,- €
175,01–180,00 CIC 600,- €
180,01–185,00 CIC 820,- €
za každý další bod
210,01–220,00 CIC 110,- €

200,- €
185,01–190,00 CIC
950,- €
190,01–195,00 CIC 1250,- €
195,01–200,00 CIC 1550,- €
200,01–205,00 CIC 1800,- €
205,01–210,00 CIC 2200,- €
220,01 + CIC

150,- €

Preparace trofeje
40,- €
Oddělení hlavy včetně kůže na krku
50,- €
Deka včetně stažení
100,- €
Postřelení (beran) 50 % z celkové objednané bod. hodnoty
Organizační poplatek za 1 lovce na den
50,- €

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

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

kolouch
200,- €
laň, špičák
300,- €
jelen
do 120 CIC
500,- € 160,01–170,00 CIC 2145,- €
120,01–135,00 CIC 600,- € 170,01–180,00 CIC 2510,- €
135,01–150,00 CIC 1020,- € 180,01–190,00 CIC 2970,- €
150,01–160,00 CIC 1600,- €
za každý další bod 200,- €
Preparace trofeje
40,- €
Oddělení hlavy včetně kůže na krku
50,- €
Deka včetně stažení
100,- €
Postřelení (jelen) 50 % z celkové objednané bod. hodnoty
Organizační poplatek za 1 lovce na den
50,- €

Jelenec běloocasý
Srnec obecný

Nejvhodnější doba lovu: 1. 9.–31. 12.

Doba lovu: srnec 1. 5.–30. 9., srna, srnče 1. 8.–31. 12.
Nejvhodnější doba lovu: 16. 5.–10. 6., 25. 7.–10. 8.

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile

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

Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Zlatá medaile
srnče
srna
srnec
do 75,00 CIC
75,01–80
80,01–85
85,01–90
za každý další bod

200,- €
200,- €
300,- €
350,- €
380,- €
420,- €

90,01–95
95,01–100
100,01–105
105,01–110

Preparace trofeje
Postřelení – srnec
Organizační poplatek za 1 lovce na den

450,- €
500,- €
550,- €
590,- €
40,- €
30,- €
150,- €
50,- €

kolouch
laň
jelen

za každý další bod

260–279,99 CIC
280–299,99 CIC
od 300 CIC

do 240,00 CIC
240,01–260,00 CIC
260,01–270,00 CIC
270,01–280,00 CIC
280,01–300,00 CIC
300,01 + CIC

200,- €
300,- €
1500,- €
1800,- €
2300,- €
30,- €
50,- €
100,- €

Preparace trofeje
40,- €
Oddělení hlavy včetně kůže na krku
50,- €
Deka včetně stažení
100,- €
Postřelení (jelen) 50 % z celkové objednané bod. hodnoty
Organizační poplatek za 1 lovce na den
50,- €

