1. DUBEN 2019 - 31. BŘEZEN 2020

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
LZ Kladská
K pramenům 217
354 91 Lázně Kynžvart
IČ: 421 96 451

Lovecká kancelář:
Jiří Trepka
Tel.:
Tel., Fax:
Mobil:
E-mail:

+420 956 269 121
+420 354 691 339
+420 724 523 214
jiri.trepka@lesycr.cz

Lovecký zámeček Kladská - HOTEL GARNI
Recepce
Tel., Fax:
E-mail:

+420 354 691 339
eliska.vlkova@lesycr.cz

www.kladska.com
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Mariánské Lázně
Číslo účtu: 9809391/0100

1. Lovecký host lovící v režijních honitbách LČR, s.p. LZ Kladská musí být vybaven
platným loveckým lístkem a být pojištěn.
2. Loveckému hostu lovícímu v režijních honitbách LČR, s.p. LZ Kladská bude přidělen
lovecký průvodce.
3. Hodnota CIC trofejí je zajišťována 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.
4. Loveckému hostu lovícímu v režijních honitbách LČR, s.p. LZ Kladská se účtuje
13,- € za každou vycházku.
5. Loveckým dnem se rozumí ranní a večerní vycházka.
6. Poplatek za průvodce hradí lovecký host pouze v případě úspěšného lovu,
chybení či postřelení zvěře.
7. Za dosled zvěře s lovecky upotřebitelným psem se účtuje 50,- €.
8. Preparace trofeje - prosté vybělení lebky, bude na žádost loveckého hosta provedena
do 48 hodin.
9. Za použití služebního vozidla LČR, s.p. LZ Kladská se účtuje loveckému hostu
0,50 € / km.
10. Prodej zvěřiny se provádí podle aktuálního ceníku LČR, s.p. LZ Kladská.
11. Veškeré ceny a poplatky uvedené v ceníku související s odlovem jednotlivých druhů 
zvěře budou přepočteny kurzem české koruny k euru, platným ke dni vyúčtování 
služeb.
12. Veškeré ceny a poplatky uvedené ceníku, související s odlovem jednotlivých druhů
zvěře jsou uvedené bez DPH. K těmto cenám a poplatkůnse účtuje 21% DPH.
Při prodeji zvěřiny se účtuje 15 % daň.
13. Poplatky uvedené v ceníku hradí lovecký host poslední den svého pobytu
v lovecké kanceláři na Kladské. Za lovecké účty je možné platit i platební kartou.
									

ZVĚŘ JELENÍ
Doba lovu:					01.08. - 15.01.
Čas říje:						15.09. - 10.10.
		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

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

Poplatek za odstřel				

body CIC		

		
kolouch					
-		
		
laň					
-		
		
jelen				
do 100		
						
100,01 - 120		
						
120,01 - 130		
						
130,01 - 140		
						140,01 - 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		
		
za každý další bod
						
190,01 - 200		
						
200,01 - 210		
						
210,01 - 220		
						
220,01 +		
Preparace								
Průvodce								
Postřelení
- jelen				
50% bodové hodnoty
		
- laň					
		
		
- kolouch					
Chybná rána
- jelen							
		
- laň, kolouch						
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
Jelení kůže včetně stažení							

€
100,150,400,520,640,900,1.150,1.400,1.520,1.850,2.300,2.500,2.700,3.050,3.250,280,320,520,800,30,50,		
70,30,100,30,30,70,-

ZVĚŘ SIKA
Doba lovu:					01.08. - 15.01.
Optimální doba lovu:				říjen
		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

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

Poplatek za odstřel				

body CIC		

		
kolouch					
-		
		
špičák, laň			
-		
		
jelen				
do 170		
						
170,01 - 180		
						
180,01 - 190		
						
190,01 - 200		
						200,01 - 220		
						220,01 - 240		
						240,01 - 255		
						255,01 - 260		
						
260,01 +		
						

Preparace								
Průvodce								
Postřelení
- jelen				
50% bodové hodnoty
		
- špičák, laň						
		
- kolouch					
Chybná rána
- jelen							
		
- špičák, laň						
		
- kolouch						
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
Sičí kůže včetně stažení							

€
60,100,400,450,560,680,1.000,1.350,1.760,2.200,2.500,-

30,50,		
50,20,70,30,10,30,50,-

ZVĚŘ MUFLONÍ
Doba lovu:					01.08. - 31.12.
Optimální doba lovu:				

říjen - listopad

Poplatek za odstřel				

body CIC		

		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

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

		
muflonče				
-		
		
muflonka				
-		
		
muflon			
do 140		
						
140,01 - 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 - 195		
						195,01 - 200		
		
za každý další bod
						
200,01 - 205		
						
205,01 - 210		
						
210,01 - 220		
						
220,01 - 230		
						
230,01 +		

€
60,100,320,400,450,550,650,750,900,1.000,1.150,1.250,1.400,1.600,60,80,100,140,180,-

Preparace								
Průvodce								
Postřelení
- muflon			
50% bodové hodnoty
		
- muflonče, muflonka			
		

40,50,		
30,-

Chybná rána
- muflon						
		
- muflonče, muflonka					
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
Mufloní kůže včetně stažení					

70,20,30,90,-

ZVĚŘ MUFLONÍ V OBOŘE
Doba lovu:					celoročně
Optimální doba lovu:				

říjen - listopad

Poplatek za odstřel				

body CIC		

		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

185 - 194,99 CIC
195 - 204,99 CIC
205 +
CIC
€

		
muflonče				
-		
35,		
muflonka				
-		
50,		
muflon			
do 140		
225,						
140,01 - 150		
280,						
150,01 - 155		
315,						
155,01 - 160		
385,						
160,01 - 165		
455,						
165,01 - 170		
525,						
170,01 - 175		
630,						
175,01 - 180		
700,						
180,01 - 185		
805,						
185,01 - 190		
875,						
190,01 - 195		
980,						195,01 - 200		 1.125,		
za každý další bod
						
200,01 - 205		
42,						
205,01 - 210		
56,						
210,01 - 220		
75,						
220,01 - 230		
105,						
230,01 +		
130,Preparace								
Průvodce								
Postřelení
- muflon			
50% bodové hodnoty
		
- muflonče, muflonka			
		

40,50,		
30,-

Chybná rána
- muflon						
		
- muflonče, muflonka					
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
Mufloní kůže včetně stažení						

70,20,30,90,-

ZVĚŘ DANČÍ
Doba lovu:					16.08. - 31.12.
Čas říje:						10.10. - 05.11.
		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

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

Poplatek za odstřel				

body CIC		

		
danče					
-		
		
špičák, danělka				
-		
		
daněk				
do 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		
		
za každý další bod
						
170,01 - 180		
						
180,01 - 190		
						
190,01 +		

€
60,100,400,500,600,800,1.000,1.200,1.350,1.500,1.600,1.800,60,80,120,-

Preparace								
Průvodce								

30,50,-

Postřelení
		
		

		
40,20,-

- daněk				
50% bodové hodnoty
- špičák, danělka			
		
- danče					

Chybná rána
- daněk							
		
- špičák, danělka						
		
- danče					
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
Dančí kůže včetně stažení						

70,30,15,30,70,-

ZVĚŘ DANČÍ V OBOŘE
Doba lovu:					celoročně

Čas říje:						10.10. - 05.11.
		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

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

Poplatek za odstřel				

body CIC		

€

		
danče					
-		
28,		
špičák, danělka				
-		
49,		
daněk				
do 125		
280,						
125,01 - 130		
350,						
130,01 - 135		
420,						
135,01 - 140		
560,						
140,01 - 145		
700,						
145,01 - 150		
840,						
150,01 - 155		
945,						155,01 - 160		 1.050,						160,01 - 165		 1.120,						165,01 - 170		 1.260,		
za každý další bod
						
170,01 - 180		
45,						
180,01 - 190		
70,						
190,01 +		
85,Preparace								
Průvodce								

30,50,-

Postřelení
		
		

		
40,20,-

- daněk				
50% bodové hodnoty
- špičák, danělka			
		
- danče					

Chybná rána
- daněk							
		
- špičák, danělka						
		
- danče					
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
Dančí kůže včetně stažení						

70,30,15,30,70,-

ZVĚŘ SRNČÍ
Doba lovu:
srnec				
16.05. - 30.09.
		srna, srnče			01.09. - 31.12.
Optimální čas lovu srnců:				

16.05. - 30.06.

Poplatek za odstřel				

body CIC		

		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

25.07. - 15.08.

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

€

		
srna, srnče				
-		
		
knoflíkář			
do 5 cm		
		
srnec 2 letý a starší		
do 50		
						
50,01 - 60		
						
60,01 - 70		
						
70,01 - 80		
						
80,01 - 90		
						
90,01 - 100		
						
100,01 - 110		
		
za každý další bod
						
110,01 - 120		
						
120,01 +		

50,50,100,130,150,170,300,400,650,-

Preparace								

20,-

Průvodce								

30,-

Postřelení
		

- srnec					
- knoflíkář, srna, srnče			

		

70,20,-

Chybná rána
		

- srnec							
- knoflíkář, srna, srnče				

30,10,-

Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			

20,-

Srnčí kůže včetně stažení							

30,-

40,45,-

ZVĚŘ ČERNÁ
Doba lovu:
kňour, bachyně			
celoročně
		lončák, sele			celoročně
		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

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

Poplatek za odstřel				

body CIC		

€

		
sele					
-		
		
lončák					
-		
		
bachyně					
-		
		
kňour		
do 100		
						
100,01 - 105		
						
105,01 - 110		
		
za každý další bod
						
110,01 - 120		
						
120,01 +		

100,150,380,380,460,640,-

Preparace								
Průvodce								
Postřelení
- kňour, bachyně				
		
		
- lončák			
		
		
- sele			
		
Chybná rána
- kňour, bachyně					
		
- lončák			
		
		
- sele			
		
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
Škára včetně stažení							

20,50,220,70,30,60,30,10,30,100,-

Naháňka
Paušální cena pro jednoho lovce za 1 den (min. počet 20 lovců)		

200,-

V ceně je zahrnuto:
Odstřel 6 ks zvěře (lončák, sele, holá sičí, holá mufloní) pro celou skupinu za jeden den.
Polední občerstvení v lese.
Postřelení zvěře při naháňce a chybné rány se neúčtují.
V případě, že nebude v průběhu dne viděna žádná zvěř, účtuje se pouze 50% ceny.

90,160,-

JELEN SIKA DYBOWSKÉHO
V OBOŘE
Doba lovu:					celoročně
Optimální doba lovu:				říjen
		Bronzová medaile		
		
Stříbrná medaile			
		
Zlatá medaile			

300 - 349,99 CIC
350 - 399,99 CIC
400 +
CIC

Poplatek za odstřel				

body CIC		

		
jelen				
do 300		
						300,01 - 350		
						350,01 - 400		
						
400,01 +		
						
Preparace								
Průvodce								

€
3.500,4.000,4.500,5.500,30,50,-

Postřelení
- jelen					
50% bodové hodnoty
				
Chybná rána
- jelen							
70,		
Odříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace			
30,Sičí kůže včetně stažení						

70,-

Služby hotelu
Lovecký zámeček
• 17 pokojů (44 lůžek) vybavených příslušenstvím,
TV se satelitním příjmem, lednicí, rádiem a telefonem
• hotelová hala s krbem (zde pořádáme hostiny, oslavy a semináře
do 40 - ti osob)

Lovecký srub
• 7 pokojů (20 lůžek) vybavených příslušenstvím, TV a lednicí
• kuchyňka (volně k dispozici hostům)
• společenská místnost
(možnost oslav a seminářů do 20 - ti osob)

Prázdninové pobyty
• 3 samostatné byty pro 8, 6 a 4 osoby
• každý byt má vybavenou kuchyňku, koupelnu a WC
• prostor pro uložení kol
• ideální pro rodiny s dětmi

Aktuální ceny ubytování naleznete na www.kladska.com

Poznámky

www.kladska.com

