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BOHEEMSE BRONSTHERTEN
Aan de grens met Duitsland en Polen ligt een land dat als jachtnatie voor die twee niet onderdoet. 
Het kleinere Tsjechië heeft met moeflons en sikaherten zelfs twee bijzondere wildtroeven in  
handen. Maar ook andere soorten zoals damherten, roodwild, reeën en everzwijnen wisselen  
rijkelijk door de Tsjechische natuur. Vlak bij Praag, in de streek Centraal-Bohemen, ligt een revier 
waar u de meeste van deze grofwildsoorten bejaagt in een bijzonder fraai natuurdecor.

De term hoogwildrevier mag op twee manieren voor waar worden aangenomen. Op de eerste plaats 
vanwege de hoogte - als een burcht torent het jachtveld namelijk boven het landschap uit. Het vegen 
aan de bomen, samen met de grote hoefprenten, verraden vervolgens welke wildsoort hier het best 
vertegenwoordigd is. Herten zijn standwild in dit gebied, overal kunt u roedels tegenkomen. 

Vanaf september barst de strijd tussen de geweidragers los. Dan galmt het hertengeburl door de 
bronstvallei dat vanuit de jachthut nog wel hoorbaar is. Aangezeten of bersend gaat u dit machtige 
spektakel vanop de eerste rij meemaken. Jaarlijks worden in dit toprevier een tiental geweidragers 
gestrekt. De gevarieerde, geheuvelde natuur is an sich al een bezoek aan de achtertuin van Praag 
waard. Nu heeft u de kans om alleen of met enkele vrienden de hoogdagen van de hertenjacht te  
beleven. 
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Geen plaatselijke bemiddeling door een buro of jachtclub. U jaagt in een privaatrevier en staat 
rechtstreeks in verbinding met de eigenaar van de jacht. Zowel hij als zijn echtgenote zijn mensen 
van de wereld die foutloos Engels spreken. Dit vergemakkelijkt de communicatie tijdens de  
outings, verder is het handig meegenomen dat ook na de jacht een goed gesprek mogelijk is.

Gastheer Vojta is begaan en vertrouwd met zijn revier. Grofwild vindt er alles wat het nodig heeft: 
dekking, water, voedsel en open vlaktes. Het onderhouden van de voederplekken, controleren van  
de zoutstenen en aanvullen van het hooi doet hij zoveel mogelijk zelf. Elke steen en stronk weet hij  
dan ook liggen. Datzelfde geldt voor de wissels en daginstanden van het roodwild - parate kennis  
die u en uw kansen ten goede komt.

Vojta en zijn team kunnen tot drie jagers gelijktijdig ontvangen die een succesvolle jacht willen beleven. 
Deze ervaren gidsen zijn bekend met het biotoop en de gedragingen van het wild. In de ochtenduren 
gaat u bersen, terwijl ’s avonds een van de twintig gesloten kansels wordt opgezocht. Het spreekt 
voor zich dat u ook ’s morgens vanuit de hoogzit kunt jagen.

De laatste weken van september zijn de spannendste van het roodwildseizoen. Als jager moet u  
constant bij de les blijven. Tot het moment aanbreekt dat uw Tsjechisch bronsthert breed gaat  
staan en zijn flank laat zien. Wanneer u na het schot een schouderklop krijgt en uw gids de woorden  
‘Lovu Zdar!’ roept, weet dan dat het goed zit. U mag zich opmaken om een breuk in ontvangst  
te nemen.

ROODWILD HOOGTIJDAGEN
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Wat Tsjechië zo interessant maakt is de bereikbaarheid. Wie de wegenkaart erbij neemt ziet  
meteen dat het land nog dichter bij Nederland dan Polen ligt. In minder dan negen uur rijdt u 
vanuit Utrecht of Antwerpen naar Beroun. De afstand is dus goed te berijden maar het kan  
nog korter. De luchthaven van Praag bevindt zich op slechts 20 minuten van het jachtveld.  
Uw gastheer komt u met plezier hier ophalen en na de jacht weer terugbrengen.

Een tweede pluspunt is de nabijheid van het hotel. Dit gezellige onderkomen met steakhouse ligt  
vrijwel op loopafstand van het jachthuis. Vanuit het jachthuis wordt elke ochtend- en avondouting 
aangevat. Ook staat hier de tafel gedekt en de gastvrouw des huizes weet meer dan haar weg in  
de keuken. Als uw eigen privé-chef zet zij de lekkerste wildgerechten op tafel. Eveneens zult u  
kennismaken met enkele Tsjechische specialiteiten. Wanneer u ’s morgens thuis vertrekt, zult u in de 
namiddag bij het hotel aankomen. Er blijft dan nog steeds voldoende tijd over om te acclimatiseren, 
uzelf op te frissen en klaar te maken voor de jacht. Bij terugkomst in het jachthuis kunt u meteen  
aanschuiven voor een deugddoende warme maaltijd. 

De volgende drie dagen verlopen volgens hetzelfde stramien. Voor zonsopgang vertrekt u op jacht 
tot ongeveer 9 uur, waarna het ontbijt voor u klaarstaat. In de late namiddag maakt u zich opnieuw op 
voor de avondouting. Tussen het jagen door kunt u rusten of de omgeving verkennen wat in dit geval 
absoluut de moeite waard is. De Tsjechische hoofdstad Praag met al haar bezienswaardigheden  
bevindt zich immers op een boogscheut. Het imposante kasteel van Karlstejn ligt mogelijk nog dichter.
Na drie volle jachtdagen gaat u er ’s ochtends nog een keer op uit voor de laatste outing. Vervolgens 
is het tijd om u klaar te maken voor de terugreis. In de regel zouden vier dagen moeten volstaan om 
uw gestrekte hert de laatste beet te geven. Mocht het geluk u al eerder toelachen dan kunt u blijven 
genieten van het revier en zelfs aanzitten op zwartwild voor een schappelijke prijs.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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INCLUSIEF 

• 4 Jachtdagen
• Eenpersoonskamer
• Engelstalige begeleiding
• Tsjechische jachtvergunning
• Vier overnachtingen
• Op basis van volpension
• Wijn, bier en frisdrank

TARIEVEN EN DETAILS
Bronsthert jagen in Tsjechie  -  van 15 tot 25 september

INCLUSIEF EEN HERT TOT 5 KG        € 2.195

Getroffen geldt als geschoten. Mocht een professionele nazoek nodig zijn dan wordt hiervoor € 50 in 
rekening gebracht. Dit bedrag is contant te overhandigen.

Als het afschot van uw edelhert vervuld is kunt u desgewenst verder blijven jagen. Een 
reebok – ongeacht de grootte van het gewei – komt op € 335.

NEVENKOSTEN 

• Per outing € 30
• Verwerkingskosten € 100
• Trofeeverwerking € 50

MEERPRIJS TROFEEPREMIE PRIJS €

Hert tot 6 kg 290

Hert vanaf 6 kg (ongeacht de grootte) 490

Overloper tot 50 kg 150
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