
VÝKUPNÍ CENÍK ZVĚŘINY 2021 

 

Srnec bez hlavy a běhů 

KATEGORIE I +8kg/ks průstřel plece/plecí, 
krku nebo žeber 

85 Kč/kg 

KATEGORIE II +8kg/ks, znečištění kusu 
+8kg/ks, průstřel kýty nebo 
hřbetu  

65 Kč/kg 

KATEGORIE III +8kg/ks, průstřel obou kýt 
nebo 2x průstřel hřbetu nebo 
kýty a hřbetu 

60 Kč/kg 

KATEGORIE IV 5-7,9kg/ks, s průstřelem i bez 
průstřelu 

45 Kč/kg 

 

Jelen bez hlavy a běhů 

KATEGORIE I +15kg/ks průstřel plece/plecí, 
krku nebo žeber 

45 Kč/kg 

KATEGORIE II +15kg/ks, znečištění kusu 
+15kg/ks, průstřel kýty nebo 
hřbetu  

30 Kč/kg 

KATEGORIE III +15kg/ks, průstřel obou kýt 
nebo 2x průstřel hřbetu nebo 
kýty a hřbetu 

25 Kč/kg 

 

Sika bez hlavy a běhů 

KATEGORIE I +10kg/ks průstřel plece/plecí, 
krku nebo žeber 

45 Kč/kg 

KATEGORIE II +10kg/ks, znečištění kusu 
+10kg/ks, průstřel kýty nebo 
hřbetu  

30 Kč/kg 

KATEGORIE III +10kg/ks, průstřel obou kýt 
nebo 2x průstřel hřbetu nebo 
kýty a hřbetu 

25 Kč/kg 

 

 

 



 

Daněk bez hlavy a běhů 

KATEGORIE I +10kg/ks průstřel plece/plecí, 
krku nebo žeber 

30 Kč/kg 

KATEGORIE II +10kg/ks, znečištění kusu 
+10kg/ks, průstřel kýty nebo 
hřbetu  

25 Kč/kg 

KATEGORIE III +10kg/ks, průstřel obou kýt 
nebo 2x průstřel hřbetu nebo 
kýty a hřbetu 

20 Kč/kg 

 

Divočák s hlavou a běhy 

KATEGORIE I 25-70kg/ks průstřel 
plece/plecí, krku nebo žeber 

30 Kč/kg 

KATEGORIE II 25-70kg/ks, znečištění kusu 
25-70kg/ks, průstřel kýty nebo 
hřbetu 
+71kg/ks průstřel plece/plecí, 
krku nebo žeber  

25 Kč/kg 

KATEGORIE III 25-70kg/ks, průstřel obou kýt 
nebo 2x průstřel hřbetu nebo 
kýty a hřbetu 
+71kg/ks znečištění kusu, 
průstřel kýty nebo hřbetu 
10-25kg/ks průstřel 
plece/plecí, krk nebo žebra 

20 Kč/kg 

KATEGORIE IV 10-25kg/ks průstřel hřbetu, 
kýty/kýt nebo hřbetu a kýty 
+71kg/ks průstřel obou kýt 
nebo 2x průstřel hřbetu nebo 
kýty a hřbetu  

 15 Kč/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muflon bez hlavy a běhů 

KATEGORIE I +10kg/ks průstřel plece/plecí, 
krku nebo žeber 

15 Kč/kg 

KATEGORIE II +10kg/ks, znečištění kusu 
+10kg/ks, průstřel kýty nebo 
hřbetu  

 10 Kč/kg 

KATEGORIE III +10kg/ks, průstřel obou kýt 
nebo 2x průstřel hřbetu nebo 
kýty a hřbetu 

 10 Kč/kg 

KATEGORIE IV 5-9,9kg/ks, s průstřelem i bez 
průstřelu 
 

5 Kč/kg 
 

 

Zvěř částečně stažená z kůže („do kapuce“) se automaticky zařazuje do kategorie o jeden stupeň nižší.  

Ceny jsou uváděny bez DPH. 

Ceny platné od 1.5.2021 do odvolání. 


