Revíry Hraničky a Lesná

Vážení hosté!

Vítejte v našich revírech Hraničky a Lesná, které spolu sousedí a tím vytvářejí jeden
celek pro hospodaření se zvěří a její lov. Honitby leží na Česko německém pomezí v chráněné
krajinné oblasti Český les v okrese Tachov. Celková výměra je skoro 2 tis. hektarů. Převážná
část revírů je tvořena lesem a nadmořská výška je okolo 600 m n.m.
Lovíme zvěř jelení, siku, srnčí a černou. Je možné lovit na čekané, šouláním nebo
nátlačkou. Pro lovecké hosty je zde připraven proškolený a zkušený personál, která se
postará o vše potřebné a je Vám k dispozici 24 hodin denně. Máme i možnost ubytování pro
jednotlivce a skupiny lovců. Lov je možný celoročně při zakoupení některého loveckého
balíčku nebo sezónně pro jednotlivce nebo skupiny lovců na vybrané druhy zvěře.

Individuální lov
Jelen evropský
Jelen II. a III. věková třída

2.500,- Kč/výsadu

Laň

1.000,- Kč/ks

Kolouch

600,- Kč/ks

Jelen sika
Jelen I. až III. věkové třídy 15.000,- Kč/ks
Laň a kolouch

700,- Kč/ks

Srnec obecný
Srnec II. a III. věkové třídy

6.000,- Kč/ks

Prase divoké
Kňour
Sele a lončák

12.000,- Kč/ks
500,- Kč/ks

Ostatní doprovodné služby
Lovecký doprovod včetně jízdy do revíru 600,- Kč/loveckou vycházku
Úprava trofeje – 250,- Kč srnec
400,-Kč jelen sika
600,- Kč jelen evropský

Společné lovy
Nátlačka na jelení , siku a černou zvěř
4.500,- Kč/den/jednotlivec
62.000,- Kč/den/skupina 15 až 20 lovců
85.000,- Kč/den/skupina 21 a více lovců
Loví se holá zvěř jelení a sičí a sele a lončák prasete divokého. V ceně je zahrnuta
polední svačina a teplá večeře.

Lov na čekané pro skupiny 3 až 10 lovců
V ceně je zahrnutý lov holé zvěře jelení a sičí a lov selete a lončáka prasete divokého
a doprava do revíru včetně doprovodu.
3.100,- Kč/lovecká vycházka/jednotlivec

Lovecké balíčky

1 ks jelen evropský II. nebo III. věkové třídy
3 ks jelen evropský – zvěř holá
2 ks jelen sika I. až III. věkové třídy
Neomezeně jelen sika – zvěř holá
1 ks srnec
1 ks kňour
Neomezeně prase divoké sele a lončák
V ceně jsou 2 lovecká místa s každodenním vnaděním zvěře, 3 ks prasete a 2 ks siky –
zvěřina pro vlastní spotřebu, jedno místo na dvou naháňkách.
Cena: 150.000,- Kč/rok

3 ks jelen evropský – zvěř holá
Neomezeně jelen sika – zvěř holá
Neomezeně prase divoké sele a lončák
V ceně jsou 2 lovecká místa s každodenním vnaděním zvěře, 1 ks siky a 2 ks prasete –
zvěřina pro vlastní spotřebu.
Cena: 25.000,- Kč/rok

Neomezeně prase divoké sele a lončák
V ceně je jedno lovecké místo, 2 ks prasete – zvěřina pro vlastní spotřebu
Cena: 18.000,- Kč/rok

Je možno balíčky různě kombinovat – cena dle dohody

Možnost koupě ulovené zvěřiny za dohodnuté ceny.

Ubytování
Ubytovna – 300,- Kč/ložnice/noc (4 lůžka) – společné WC, sprchy, kuchyňka a TV
Lovecká chata v revíru – 150,- Kč/lůžko/noc – max. 3 hosté, bez el. energie a sociálního
zázemí
Lovecký dům na hranici revíru – 700,- Kč/lůžko/noc – 3 ložnice, max. 12 lovců, 2x WC a
koupelna, společenské posezení u krbu, kuchyně

