
Nabídka loveckých výprav 
 

 
Lovná zvěř, lokality, doba odstřelu, ceny 
 
V naší základní nabídce najdete lov na kozorožce, divoké ovce argali a gazely. 
Doplňkově lovíme také divoká prasata, srnce, vlky a medvědy. Cena lovu je orientační, 
zahrnuje naše turistické a asistenční služby v terénu a poplatek za licenci k odstřelu 
jednotlivých druhů a kusů zvířat. Celková cena závisí na tom, co všechno od nás budete 
během svého pobytu v Mongolsku potřebovat. 
 
Lov na kozorožce sibiřského Capra sibirica  
Loví se v horách Altaj Gobi, v západním a jižním Mongolsku. 
Lovecká sezóna začíná od 1. června trvá do 15. listopadu 
Cena pro 1-4 lovce (9 dní ) = 2700-3500 EUR/1 osoba 
Velikost 
Hmotnost: samice 40-60 kg samci 70-150 kg 
Délka těla: 120-160 cm 
Výška v kohoutku: 80-110 cm 
Ekologie 
Je to velký zástupce horských koz, dospělí samci mohou vážit až 150 kg a jejich rohy mohou 
mít délku přes 130 cm. Žije v malých skupinách s dospělým samcem, samicemi a mláďaty. 
Samci mezi sebou svádí boje o samice. Samice mívá po březosti trvající okolo 160 dnů 1 - 2, 
méně často 3 mláďata. Dospívají po 1,5 - 2 letech života. 
Rozšíření 
Je ještě poměrně široce rozšířený v horách Střední Asie (severní Afghánistán, Čína - severní 
Gansu, západní Vnitřní Mongolsko, Sin-ťiang, severní Tibet, severní Indie - Himaláje 
Džammú, Kašmír a Himáčalpradéš, východní Kazachstán, Kyrgyzstán, jižní a západní 
Mongolsko, severní Pákistán, Rusko - jižní Sibiř a Tádžikistán), kde vystupuje až do výšek 
okolo 4500 m n.m. 
 
Prodloužený lov (kombinovaný) na kozorožce sibiřského Capra sibirica  
Cena pro 1-4 lovce (16 dní) = 5000-5500 EUR/1 osoba 
 
Lov na kozorožce sibiřského (Capra sibirica) a gazelu perskou, džejran (Gazella 
subgutturosa) 
Cena pro 1-4 lovce (9 dní) = 5000-5500 EUR/1 osoba 
 
Lov na kozorožce sibiřského (Capra sibirica) a gazelu středoasijskou, dzeren (Procapra 
gutturosa) 
Cena pro 1-4 lovce (9 dní ) = 5000-5500 EUR/1 osoba 
 
Lov na medvěda hnědého (Ursus arctos) 
Loví se v horách Khentei, v severním Mongolsku.  
Cena pro 1-4 lovce (9 dní) = 5700-6500 EUR/1 osoba 
 
Lov na medvěda hnědého (Ursus arctos) a srnce sibiřského (Capreolus pygargus) 
Loví se v horách Khentei, v severním Mongolsku.  
Cena pro 1-4 lovce (9 dní) = 6300-6600 EUR/1 osoba 
 



Lov na gazelu perskou (Gazella subgutturosa) 
Gazely žijí v oblasti Gobi a  u Altaje.  
Lovecká sezóna  začíná 1. září a trvá do 31. prosince.  
Cena pro 1-4 lovce (9 dní) = 3300-3700 EUR/1 osoba 
Gazela je velmi rychlá, dokáže vyvinout rychlost až 65 km/hod na vzdálenost až 15 km a 
vyskočí až do výšky dvou metrů. Průměrně se dožívá 7 let. Patří k migrujícím živočichům a 
dokáže překonat trasy dlouhé 200 až 300 km. Během říje se gazely shlukují do stád o 6000 až 
8000 jedincích. 
 
Lov na ovci středoasijskou, argali Ovis ammon  
Lovecká sezóna  trvá od 1. června do 15. listopadu. Rekordní trofeje (rohy)dosahují až 150 cm. 
U samců dosahují délky až 200cm a hmotnosti 180kg. Samice mají rohy menší (cca 30 cm). 
Argali žijí ve vysokohorském prostředí (1500 – 4000 m). 
V Mongolsku se vyskytují ve třech poddruzích: argali altajský (lat. Ovis ammon ammon), 
výskyt v pohoří Altaj (4353 m), argali mongolský (lat. Ovis ammon mongolica), výskyt 
v pohoří Khangai (3975 m) a argali gobijský (lat. Ovis ammon darwini), výskyt v pohoří Gobi 
(2000 m). 
 
Cena za čtrnáctidenní pobyt ( 9-11 dní kombinovaného lovu) 1 argali altajská + 1 gazela = 
30 000 EUR. 
Cena za čtrnáctidenní pobyt ( 9-11 dní kombinovaného lovu)  1 argali mongolská + 1gazela= 
25 000 EUR. 
Cena za čtrnáctidenní pobyt  (9-11 dní kombinovaného lovu)  1 argali gobijská + 1gazela= 
22 000 EUR. 
 
Doplňkové lovy na divoké prase, vlka a srnce 
 
Lov na prase divoké (Sus scrofa) 
Lov na mongolská divoká prasata je relativně náročný. Zařazujeme jej doplňkově a cena 
za odstřel jednoho kusu (vřetně trofeje) je 700 EUR. Lovecká sezóna začíná 1. září a 
končí 31. prosince. 
 
Lov na vlka euroasijského (Canis lupus lupus) 
Vlk šedý je rozšířený po celém Mongolsku a loví se po celý rok. Kvalita trofeje (kožešiny) je 
nejlepší v zimních měsících. Vlci obvykle dorůstají délky 100–150 cm, výšky 66–80 cm a 
dosahují hmotnosti 16–60 kg. Dožívají se 13 let.  
Cena za slovení jednoho kusu=650 EUR. 
 
Lov na srnce sibiřského (Capreolus pygargus) 
Lovecká sezóna trvá od září do listopadu. 
Cena za slovení jednoho kusu=1200 EUR. 
 
Příplatek nad rámec programu 
 
kozorožec sibiřský 2200 EUR/kus 
gazela perská 1000 EUR/kus 
gazela dzeren 900 EUR/kus 
srnec sibiřský 1200 EUR/kus 
medvěd hnědý 4200 EUR/kus 
vlk euroasijský 650 EUR/kus 



prase divoké 700 EUR/kus 
liška 210 EUR/kus 
svišť 80 EUR/kus 
tetřev 350 EUR/kus 
Extra den (pobyt navíc) 150 EUR/osoba 
 
Odkazy: 
O vlcích 
http://ubdnes.nolimit.cz/ziva-priroda/o-vlcich-jen-dobre.html 
Tradiční lov vlků 
http://ubdnes.nolimit.cz/ziva-priroda/tradicni-lov-vlku.html 
Povolenky k lovu pro cizince 
http://ubdnes.nolimit.cz/ziva-priroda/povolenky-k-lovu-pro-cizince-2.html 


