
Kinský dal Borgo

Spravujeme deset honiteb na ploše větší 
než 8 tisíc hektarů. Nabízíme jedinečné 
lovecké zážitky all-inclusive pro zahraniční 
klientelu i tuzemské lovce. Možnost 

zapůjčení veškerého vybavení. 

Kinský dal Borgo a.s. si při výkonu práva 
myslivosti zakládá na dodržování zvyků 
a tradic české myslivosti, a tak se lovy na 
celém panství stávají pro lovecké hosty 
nezapomenutelným zážitkem a ti se sem 
velmi rádi vrací. Přijeďte se přesvědčit i vy. 

www.kinskydalborgo.cz

Ceník poplatkových lovů
sezóna 2022/2023

cena dle dohody

DROBNÁ ZVĚŘ
bažant královský, bažant obecný, krocan divoký, kachna divoká, perlička 
kropenatá, orebice rudá

cena na dotaz

DALŠÍ SLUŽBY
zapůjčení lovecké zbraně – brokovnice (1 den) 1 100 Kč

zapůjčení lovecké zbraně – kulovnice (1 den) 1 100 Kč

brokový náboj – prodej bez rozdílu ráže (1 ks) 12 Kč

kulový náboj – prodej bez rozdílu ráže (1 ks) 40 Kč

lovecký lístek 1 000 Kč

pojištění 400 Kč

vystoupení trubačů na společném lovu (1 den) 3 000 Kč

troubení u uloveného kusu spárkaté zvěře 500 Kč

doprava autem (1 km) 7 Kč

občerstvení na lovecké chatě Luhy individuálně

ubytování Hotel Obora, dvoulůžkový pokoj (1 noc) 1 600 Kč

ubytování Hotel Obora, jednolůžkový pokoj (1 noc) 1 100 Kč

KONTAKT
Obora Kněžičky

Kněžičky 33, 289 08 Kněžičky
GPS 50.1471611N, 15.3381792E

Bažantnice Luhy
Nové Město 70, 503 51 Nové Město

GPS 50.1708833N, 15.4944111E

Tomáš Herčík
provozní inspektor myslivosti

t: +420 603 581 659
e: hercik@kinsky-dal-borgo.cz

SRNČÍ ZVĚŘ

• Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.



Bodové limity pro udělování medailí trofejím zvěře (metodika bodování CIC)

110,00–114,99 CIC bronz

115,00–119,99 CIC stříbro

120,00 CIC a více zlato

Individuální lov

zvěř černá do 50 kg po vyvržení 3 000 Kč

zvěř černá netrofejová (zbraně nedosahují min. bronzu) 
nad 50 kg po vyvržení

12 500 Kč

zvěř černá trofejová bez rozdílu hmotnosti po vyvržení 
(zbraně dosahují min. bronzu):

bronz 14 000 Kč

stříbro 16 000 Kč

zlato 18 000 Kč

Společný lov

Klasická naháňka (min. 3 obstavené leče), 1 střelecké místo:

Obora Stará Báň 6 000 Kč

Štít 6 000 Kč

Strašov 7 000 Kč

Lišice 6 000 Kč

Vlčí Pole 7 500 Kč

Naháňka se slíděním (1 leč), 1 střelecké místo:

Kundratice 7 000 Kč

Strašov 7 000 Kč

Vrše 6 000 Kč

V ceně každého střeleckého místa na všech typech naháněk je zahrnu-
ta organizace, lov černé zvěře do 50 kg po vyvržení, jídlo po celý den 
a lovecká hudba. 

Lov černé zvěře nad 50 kg po vyvržení na všech typech naháněk je možný 
za poplatek 12 500 Kč za každý takový ulovený kus.

Pokud probíhá lov v průběhu 1 loveckého dne způsobem 1 leč naháňkou 
se slíděním a 1 leč klasicky, činí cena za 1 střelecké místo 7 500 Kč.

Bodové limity pro udělování medailí trofejím zvěře (metodika bodování CIC)

160,00–169,99 CIC bronz

170,00–179,99 CIC stříbro

180,00 CIC a více zlato

daněk do 3 let věku nebo do bodové hodnoty 130,00 CIC 14 000 Kč

130,01–139,99 CIC 16 500 Kč

140,00–149,99 CIC 21 500 Kč

150,00–159,99 CIC 27 000 Kč

bronz 36 500 Kč

stříbro 45 000 Kč

zlato 62 000 Kč

190,00–200,00 CIC 77 500 Kč

za každý další bod nad 200,01 CIC 2 100 Kč

daněla (cena za kus) 2 200 Kč

danče (cena za kus) 1 700 Kč

Doplňkové služby

preparace 1 000 Kč

oddělení hlavy s krkem k další preparaci 600 Kč

postřelení daňka – 50 % z ceny loveného kusu (min. cena) 14 000 Kč

postřelení daněla, danče 1 000 Kč

deka včetně stažení a očištění 3 000 Kč

úspěšný doprovod ve všední den 700 Kč

úspěšný doprovod o víkendu a státním svátku 1 400 Kč

neúspěšný doprovod ve všední den 250 Kč

neúspěšný doprovod o víkendu a státním svátku 500 Kč

dosled zvěře se psem 4 000 Kč

Poplatek za úspěšný doprovod se účtuje v případě ulovení, postřelení a chybe-
né rány.

Preparace trofeje sestává ze stažení, vyvaření a vybělení trofeje.

Bodové limity pro udělování medailí trofejím zvěře (metodika bodování CIC)

185,00–194,99 CIC bronz

195,00–204,99 CIC stříbro

205,00 CIC a více zlato

do 3 let věku nebo do bodové hodnoty 160,00 CIC 14 000 Kč

160,00– 165,00 CIC 16 000 Kč

165,01 –170,00 CIC 17 500 Kč

170,01–175,00 CIC 19 500 Kč

175,01–180,00 CIC 23 500 Kč

180,01–184,99 CIC 28 500 Kč

bronz 35 000 Kč

stříbro 42 000 Kč

zlato 55 000 Kč

za každý další bod nad 205,01 CIC 2 100 Kč

muflonka (cena za kus) 2 200 Kč

muflonče (cena za kus) 1 700 Kč

Doplňkové služby

preparace 800 Kč

oddělení hlavy s krkem k další preparaci. 600 Kč

postřelení muflona – 50 % z ceny loveného kusu (min. cena) 14 000 Kč

postřelení – muflonka, muflonče 1 000 Kč

deka včetně stažení a očištění 3 000 Kč

úspěšný doprovod ve všední den 700 Kč

úspěšný doprovod o víkendu a státním svátku 1 400 Kč

neúspěšný doprovod ve všední den 250 Kč

neúspěšný doprovod o víkendu a státním svátku 500 Kč

dosled zvěře se psem 4 000 Kč

Poplatek za úspěšný doprovod se účtuje v případě ulovení, postřelení a chy-
bené rány.

Preparace trofeje sestává ze stažení, vyvaření a vybělení trofeje.

ČERNÁ ZVĚŘ DANČÍ ZVĚŘ MUFLONÍ ZVĚŘ
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