Obecné podmínky lovu

Přehled kontaktních osob divizí VLS

Organizační poplatky
Paušální poplatek za den a osobu při odstřelu libovolného
počtu selat, kňourů I. věk. tř. a bachyní 1. věk tř., samic
a mláďat zvěře jelení, sičí a mufloní.
Doprava po honitbě, občerstvení, org. poplatek.
Za odstřel nebo postřelení průvodcem neodsouhlasené zvěře
se k ceně uvedené v tomto ceníku účtuje přirážka.

7 000,600,100 %

Poplatky za lovecký doprovod
Ranní doprovod
Večerní doprovod

250,300,-

Celodenní doprovod

1 000,-

Příplatek za sobotu, neděli a svátky a dny pracovního klidu

100 %

Ověření nástřelu
Ověření nástřelu lovecky upotřebitelným psem do 500 m.

1 000,-

Ověření nástřelu lovecky upotřebitelným psem nad 500 m.

2 000,-

Ostatní podmínky
Podle platné „Směrnice pro výkon práva myslivosti
v honitbách VLS“ bude trofej komisionálně ohodnocena
a vydána lovci po uhrazení všech poplatků.
Lovecký host je povinen předložit trofej na chovatelskou
přehlídku na základě výzvy příslušné lesní správy.
Tolerance v určení bodové hodnoty ulovené zvěře průvodcem
je 10 %. Po bodovém hodnocení ulovené zvěře za přítomnosti
lovce bude provedeno konečné vyúčtování podle ceníku
schváleného pro rok 2018.
Myslivecký hospodář si vyhrazuje právo stanovit smluvní
ceny před konáním společného lovu.
Vzhledem k tomu, že lov probíhá ve vojenském výcvikovém
prostoru, může v případě změny plánu výcviku vojsk, dojít
ke zrušení lovu bez nároku na náhradní termín či náhradu
vzniklých nákladů.

Hořovice
Slavíkova 106, 262 23 Jince
e-mail: horovice@vls.cz, fax: +420 311 545 254, ústředna +420 311 545 211
ředitel a myslivecký hospodář: Ing. Petr Švadlena
tel.: +420 311 545 211, mobil 605 206 718
odborný pracovník pro myslivost: Ing. Milan Tesař
tel.: +420 311 545 241, 605 206 741
Horní Planá
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
e-mail: hplana@vls.cz., fax: +420 380 738 106, ústředna +420 380 704 310
ředitel a myslivecký hospodář: Ing. Petr Král
tel.: +420 380 704 320
odborný pracovník pro myslivost: Bc. Miroslav Novotný
tel.: +420 380 704 325
Karlovy Vary
Mattoniho nábřeží 203/130
360 09 Karlovy Vary 09 – Drahovice
e-mail: kvary@vls.cz, fax: +420 353 942 124, ústředna: +420 353 239 411
hlavní inženýr divize: Ing. Marek Pencák
tel: +420 954 004 908
Mimoň
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
e-mail: mimon@vls.cz, fax: +420 487 862 546, ústředna: +420 487 805 622
ředitel a myslivecký hospodář: Ing. Roman Vohradský
tel.: +420 487 805 622
odborný pracovník pro myslivost: Ing. Miloslav Zikmund
tel.: +420 487 805 616, mobil: +420 605 814 713
e-mail: miloslav.zikmund@vls.cz
Plumlov
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
e-mail: plumlov@vls.cz, fax: +420 582 302 151, ústředna +420 582 302 137
ředitel a myslivecký hospodář: Ing. Jaroslav Melichar
tel.: +420 582 302 138
odborný pracovník pro myslivost: Ing. Michal Žampach
tel.: +420 582 302 153
Lipník nad Bečvou
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
e-mail: lipnik@vls.cz, fax: +420 581 724 257, ústředna: +420 581 724 111
ředitel a myslivecký hospodář: Ing. Jaroslav Nerad
tel.: +420 581 724 205
odborný pracovník pro myslivost: Ing. Jan Jeniš
tel.: +420 581 724 212

online formulář pro zájemce o poplatkový lov naleznete na:
http://www.vls.cz/nase-cinnosti/myslivost#formular

CENÍKY LOVU 2018/19
DIVIZE KARLOVY VARY

Srnec obecný

Muflon

Jelen evropský

odstřelová taxa
srna
450,srnče
300,špičák do 5 cm
1 000,srnec
do 50 b
2 500,50,01 - 80 b
4 000,80,01 – 85 b
8 200,85,01 – 90 b
10 100,90,01 – 95 b
12 800,95,01 – 100 b
16 400,100,01 – 105 b
18 200,za každý další bod
105,01 – 115 b
1 400,115,01 – 130 b
1 700,130 b +
2 700,postřelení
srnec
50%
srna, srnče nebo snec
do 2 let věku
500,chybená rána
srnec
1 000,srna, srnče
500,úspěšný dosled s lovecky
upotřebitelným psem
1 000,preparace trofeje
(stažení, vyvaření a bělení)
550,stažení nebo předání i s krkem
na preparaci
300,poplatek za trofej, kterou nelze
ohodnotit metodou CIC
3 500,-

odstřelová taxa
muflonka
muflonče
muflon
do 160 b
160,01 – 170 b
170,01 – 180 b
180,01 – 185 b
185,01 – 190 b
190,01 – 195 b
195,01 – 200 b
200,01 – 205 b
205,01 – 210 b
210 b +
postřelení
muflon
muflonka, muflonče, muflon
do 2 let věku
chybená rána
muflon
muflonka, muflonče,
muflon do 2 let věku
úspěšný dosled s lovecky
upotřebitelným psem
preparace trofeje (stažení,
vyvaření a bělení)
stažení nebo předání
i s krkem na preparaci

odstřelová taxa
laň
1 200,kolouch
850,špičák do 2 let
5 000,Lov holé zvěře lze uskutečnit pouze
jako doplněk k lovu trofejové zvěře
po dohodě.
jelen
do 120 b
14 000,120,01 – 130 b
16 000,130,01 – 135 b
18 000,135,01 – 140 b
22 000,140,01 – 145 b
26 000,145,01 – 150 b
30 000,150,01 – 155 b
34 000,155,01 – 160 b
38 000,160,01 – 165 b
44 000,165,01 – 170 b
52 000,170,01 – 175 b
60 500,175,01 – 180 b
68 000,180,01 – 185 b
77 000,185,01 – 190 b
84 000,za každý další bod
190,01 – 200 b
4 000,200,01 – 210 b
6 000,210,01 – 220 b
8 000,cena za trofej jelena evropského,
jehož bodová hodnota přesáhne
220,01 b. CIC je
300 000,postřelení
jelen
50%
laň, kolouch nebo špičák
do 2 let věku
2 000,chybená rána
jelen
1 200,laň, kolouch nebo špičák
do 2 let věku
600,úspěšný dosled s lovecky
upotřebitelným psem
2 000,preparace trofeje (stažení,
vyvaření a bělení)
1 300,-

(Capreolus capreolus)

(Ovis musimon)

Individuální lovy spárkaté zvěře

400,400,8 000,11 000,16 000,22 000,28 000,34 000,40 000,49 000,59 000,72 000,50%
800,1 000,500,2 000,1 300,550,-

Sika japonský

Prase divoké

odstřelová taxa
laň
500,kolouch
400,špičák
4 000,jelen
do 210 b
18 000,210,01 – 220 b
22 000,220,01 – 230 b
28 000,230,01 – 240 b
35 000,240,01 – 250 b
45 000,250,01 – 255 b
55 000,255,01 – 260 b
65 000,cena jelena siky jehož bodová
hodnota přesáhne
260 b. CIC a více
70 000,postřelení
jelen
50%
laň, kolouch nebo jelen
do 2 let věku
1 000,chybená rána
jelen
1 200,laň, kolouch nebo špičák
do 2 let věku
500,úspěšný dosled s lovecky
upotřebitelným psem
2 000,preparace trofeje
(stažení, vyvaření a bělení) 1 300,stažení nebo předání
i s krkem na preparaci
550,poplatek za trofej, kterou
nelze ohodnotit metodou CIC
v I. věk. třídě
18 000,v II. věk. třídě
21 000,v III. věk. třídě
21 000,Sezónní zvýhodnění
Po ulovení jelena siky do 210 b.
CIC je možno lovit v téže
lovecké sezóně druhého jelena
siku do 210 b. CIC nebo jelena
evropského do 120 b. CIC, a to
se slevou 50 % pro oba případy.
Platí pouze pro jednoho lovce.

odstřelová taxa
prase divoké do
2 let věku
1 200,sele
1 000,bachyně
5 000,Lov netrofejové zvěře lze uskutečnit
pouze jako doplněk k lovu trofejové
zvěře po dohodě.
kňour
do 80 b
10 200,80,01 – 90 b
12 300,90,01 – 100 b
14 600,100,01 – 105 b
16 600,105,01 – 110 b
20 100,za každý další bod
110,01 – 115 b
3 000,115,01 – 120 b
4 400,120 b +
5 900,postřelení
kňour
10 000,prase divoké
do 2 let věku
800,chybená rána
kňour
1 200,prase divoké
do 2 let věku
500,úspěšný dosled s lovecky
upotřebitelným psem
2 000,preparace trofeje
(vyvaření, vyjmutí
a preparace zbraní)
1 300,stažení nebo předání
i s krkem na preparaci
550,stažení škáry
850,-

(Cervus nipon nipon)

(Cervus elaphus)

stažení nebo předání
i s krkem na preparaci
700,poplatek za trofej, kterou
nelze ohodnotit metodou CIC
v I. věk. třídě
14 000,v II. věk. třídě
24 000,v III. věk. třídě
44 000,Za raritu u jelení zvěře je považován
jelen s atypickým, nesouměrným
a neměřitelným parožím.
Sezónní zvýhodnění
Po ulovení jelena evropského
v bodové hodnotě 150+ b. CIC je
možno lovit v téže lovecké sezóně
jelena evropského do 120 b. CIC,
nebo jelena siku do 210 b. CIC, a to
se slevou 50 % pro oba případy. Platí
pouze pro jednoho lovce.

Divize Karlovy Vary

(Sus scrofa)

Ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH.

DIVIZE KARLOVY VARY

