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PONUKA  PAUŠÁLNEHO  LOVU  SRNCOV 
 

MAĎARSKO   
 

(15. apríl – 15. máj) 
 
Miesto:  

 Poľovné revíry nachádzajúce sa v lokalite Nyírség (východne od miest Nyíregyháza a Debrecen 

až po rumunské, resp. ukrajinské hranice) s celkovou výmerou cca 100.000 ha. Revíry sú 

zmiešané (30-70% lesa) s prevahou agátu, duba a topoľa. Priemerná hmotnosť trofejí 

ulovených srncov sa pohybuje v rozpätí 250-350 gr., každoročne sa však uloví viacero srncov    

s hmotnosťou trofeje presahujúcou 400, výnimočne aj 450 gr.  

 Poľovné revíry nachádzajúce sa v župách Jász–Nagykun–Szolnok a Hajdú-Bihar, resp.                

v severnej časti župy Békés s celkovou výmerou cca 50.000 ha. Ide o poľné revíry s početnými 

remízkami, menšími lesíkmmi a trstinami. Priemerná hmotnosť trofejí ulovených srncov sa 

pohybuje v rozpätí 300-400 gr., pravidelne sa loví viac srncov s hmotnosťou trofeje 

presahujúcou 450, výnimočne až 500gr. 

 v oboch prípadoch ide o výborne zazverené revíry, pričom výber konkrétneho revíru 

dohodneme v závislosti od požiadaviek konkrétneho poľovníckeho hosťa.  

 

Termín:  

 od 15. apríla do 15. mája 

 

Spôsob lovu: 

 autom (podľa maďarskej legislatívy je táto forma lovu povolená a zároveň najefektívnejšia),   

po dohode s poľovníckym doprovodom aj postriežkou a posliedkou.  

 

Cenník odstrelu: 

 v poľovných revíroch uvedených v bode I ponuky – paušálna cena – 250 EUR/ks     

(bez ohľadu na hmotnosť trofeje) s tým, že v rámci paušálnej ceny sa lovia srnce najmä            

v rozpätí 200 – 350 gr. 

 v poľovných revíroch uvedených v bode II ponuky – paušálna cena – 450 EUR/ks     

(bez ohľadu na hmotnosť trofeje) s tým, že v rámci paušálnej ceny sa lovia srnce najmä             

v rozpätí 250 – 400 gr 

 srnce, ktorých trofejová kvalita evidentne presahuje rámec konkrétneho paušálu,           

je po upozornení poľovníckeho sprievodcu, že ide o srnca mimo rámec „paušálu” možné 

uloviť za nasledovných cenových podmienok:       



 

____________________________________________________________________________________________ 
Ponuka jarného paušálneho lovu srncov (15. apríl – 15. máj) 

Revíry uvedené v bode I. ponuky (paušál 250 EUR):  

 

350-399g            -    320,00 EUR +   5,80 EUR/g  

400-449g            -    610,00 EUR +   8,60 EUR/g  

450-499g            - 1.040,00 EUR + 17,60 EUR/g  

500g a viac         - 1.920,00 EUR + 26,00 EUR/g (možnosť dohodnutia si stropovej ceny)      

 

Revíry uvedené v bode II ponuky (paušál 450 EUR): 

 

400-449g            -    684 EUR +   9,72 EUR/g  

450-499g            - 1.170 EUR + 19,80 EUR/g  

500g a viac         - 2.160 EUR + 28,80 EUR/g (možnosť dohodnutia si stropovej ceny)     

 

 za váhu parožia sa považuje jej netto hmotnosť, t.j. hmotnosť trofeje vrátane lebky bez sánky 

v čase 24 hodín po vyvarení a vybielení lebky, po odpočítaní hmotnosti 90g. Pre účely 

vyúčtovania je rozhodujúci údaj o 24 hod. hmotnosti trofeje uvedený v oficiálnej 

hodnotiteľskej tabuľke vystavenej nezávislou hodnotiteľskou komisiou,   

                          

    

 
 

Ubytovanie: 

 podľa náročnosti poľovníckeho hosťa, od jednoduchých poľovníckych domov až po kaštiele, 

resp. hotel kategórie **** (od 15 EUR/noc), napr. www.sarlospuszta.hu. www.vargatanya.hu  

    

 

 

http://www.sarlospuszta.hu/
http://www.vargatanya.hu/
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Sprievodné poplatky: 

 transport v revíri – 25-30 EUR/vychádzka, podľa konkrétneho revíru (tento poplatok zahŕňa 

odmenu profesionálneho poľovníckeho doprovodu),  

 úprava a oficiálne hodnotenie trofeje - 25 EUR/ks,  

 poplatok za vystavenie poľovného lístka s 30 dňovou platnosťou (vrátane zákonného 

poistenia) - 50 EUR/osoba, 

 organizačný poplatok - 70 EUR/lovec/pobyt a 

 dovoz trofeje na adresu bydliska poľovníckeho hosťa – 10 EUR/ks.  

 

        


