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CENÍK POPLATKOVÉHO LOVU - JELEN EVROPSKÝ  
ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 Lovecká sezóna 
2017/2018 

 

Jan Kolowrat Krakowský 
Kolowratská 1 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Česká republika 
www.kolowrat.com 

 
Honitby v Orlických horách: Kolowratské lesy – 4.898 ha, Deštná – 938 ha  

 

Nabídka paušálního poplatku: 

Odlov jelena do 120 bodů CIC: 

5 loveckých dnů 
(max. 10 loveckých vycházek) 

PAUŠÁLNÍ CENA: € 1.050,- 

V paušální ceně je zahrnuto: 
- odlov jelena do 120 bodů CIC 
- organizační poplatek         
- preparace trofeje 
- lovecký průvodce 
- doprava po honitbě 
 
V případě neúspěšného lovu během 5 loveckých dnů bude účtován poplatek 
ve výši € 200,-. 

Odlov jelena 120 – 149,99 bodů CIC 

5 loveckých dnů 
(max. 10 loveckých vycházek) 

PAUŠÁLNÍ CENA: € 1 350,- 

V paušální ceně je zahrnuto: 
- odlov jelena 120 -149,99 bodů CIC 
- organizační poplatek                 
- preparace trofeje 
- lovecký průvodce 
- doprava po honitbě 
 
V případě neúspěšného lovu během 5 loveckých dnů bude účtován poplatek 
ve výši € 200,-. 

http://www.lesy.sk/
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Odlov jelena 150 – 169,99 bodů CIC 

5 loveckých dnů 
(max. 10 loveckých vycházek) 

PAUŠÁLNÍ CENA: € 1 850,-  

V paušální ceně je zahrnuto: 
- odlov jelena 150 – 169,99 bodů CIC 
- organizační poplatek                   
- preparace trofeje 
- lovecký průvodce 
- doprava po honitbě 
 
V případě neúspěšného lovu během 5 loveckých dnů bude účtován poplatek 
ve výši € 200,-. 

 

Pro odlov kapitálních jelenů platí ceny: 

170      – 175 CIC € 2 750,- 

175,01 – 180 CIC € 3 100,- 

180,01 – 185 CIC € 3 520,- 

185,01 – 190 CIC € 3 960,- 

Za každý další celý bod: 

190,01 – 200 CIC € 300,- 

200,01 – 210 CIC € 400,- 

210,01 – 220 CIC € 600,- 

220,01 + € 800,- 

 
 
V ceně je zahrnuto: 
- 5 loveckých dnů (max. 10 loveckých vycházek) 
- organizační poplatek 
- preparace trofeje                   
- lovecký průvodce 
- doprava po honitbě 
 
V případě neúspěšného lovu během 10 loveckých dnů bude účtován poplatek 
ve výši € 200,-.  
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Odlov:  
  - laň, kolouch    € 90,- 

 - jelen špičák    € 125,- 

  
Postřelení 

 
 - jelen € 1 000,- 

 - laň € 500,- 

 - kolouch  € 100,- 

 
 

Jelení deka       € 135,- 

 
 
Termíny pro lov během jelení říje v Kolowratských honitbách  
v Orlických horách 2017: 
 
14.9. – 19.9.2017 
19.9. – 24.9.2017 
24.9. – 29.9.2017 
29.9. – 4.10.2017 
 
 
Všeobecné podmínky a ceny: 
1. Záloha ve výši € 200,- bude loveckým hostem zaplacena na účet Správy Kolowratských lesů 
(nejpozději do 31.04.2017).  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 161115351/0300. 
2. Lovecký host potvrdí prostřednictvím e-mailu zvolený termín, který mu bude odsouhlasen 
Správou Kolowratských lesů.  
3. Podmínkou lovu je držení platného loveckého lístku, zbrojního průkazu a pojištění výkonu práva 
myslivosti.   
4. Úspěšný lovec obdrží slevu 30 % z paušální ceny za každého dalšího uloveného jelena. 
5. Poplatek za postřelení bude účtován v případě nalezení barvy nebo tříště na nástřelu. V těchto 
případech následuje dosled lovecky upotřebitelným psem. 
6. V případě úspěšného lovu jelena je ukončen lovecký pobyt, pokud nemá lovec zájem o další lov 
jelena. 
7. V případě předčasného ukončení loveckého pobytu, např. po brzkém loveckém úspěchu, se 
nevztahuje žádné krácení paušální ceny.  
8. Po ukončení loveckého pobytu bude vystaven Protokol o lovu, který slouží jako podklad pro 
vyúčtování. Protokol o lovu musí být podepsán loveckým hostem.  
9. V případě platby v Kč bude uplatněn časově příslušný kurs ČNB ve vztahu k datu ulovení. 
10. Pokud lovec využije ubytování v ubytovacích zařízeních Správy Kolowratských lesů 
(penzionech), bude účtována částka € 15,- za osobu a noc. 
 
 
Další informace: 
myslivost@kolowrat.com 
Ing. Libor Krček +420 605 267 233, krcek@kolowrat.com 


