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EXOTISCHE KAALWILDJACHT
In het westen van Tsjechië jaagt u in een revier waar de wissels worden belopen door reeën, 
zwartwild en vooral sika’s. Deze donkerkleurige hertachtige is veruit de meest voorkomende 
wildsoort in dit gedeelte van de Tsjechische republiek. Met name de streek tussen Pilsen en 
Karlsbad staat bekend als sika-kerngebied. Vrijwel nergens in Europa vindt u een gelijkaardige 
kaalwildjacht op deze exoot.

Naast het andere wild worden in dit jachtveld jaarlijks 100 tot 120 stuks van deze markante herten-
soort gestrekt. Reeën en zwartborstels dus niet meegerekend - om maar aan te geven dat dit revier 
van 1.300 hectare goed in het wild zit.

Het biotoop bestaat grotendeels uit naaldwoud met open vlaktes vanaf de bosrand. Er zijn een viertal 
vijvers aangelegd en op allerlei plaatsen zult u dreven zien waar het wild uit de dekking treedt. Hoewel 
de omgeving verschillende hoogtemeters telt, mag het jachtterrein zelf als vlak worden beschouwd. 
Kortom ideale omstandigheden voor de aanzitjacht.

Er wordt gejaagd vanuit comfortabele hoogzitten waarvan er liefst vijfentwintig beschikbaar zijn. 
Naast deze gesloten kansels staan evenveel aanzitladders verspreid doorheen het jachtveld. Stuk  
voor stuk strategisch geplaatst om u de best mogelijke kansen te geven.
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Zowel het jachtseizoen op reegeiten als sikahindes begint op 1 augustus. Waar reewild tot 31  
december mag worden bejaagd, eindigt dit bij sika’s nog een maand later. Zoals bij de meeste 
landen geldt voor wilde zwijnen geen sluitingstijd. Daarbij komt dat Tsjechië al jaren verlost is  
van het Afrikaanse varkenspestvirus. Inmiddels zit de populatie weer in een zodanig stijgende  
lijn dat we weer kunnen spreken van een groot maar ook gezond bestand.

Het strekken van kaalwild is typisch voor de najaarse en winterse jacht. Daarom plannen we uw vier-
daagse verblijf het liefst tussen september en januari. Uw gids weet welke hoogzitten in trek zijn bij 
het wild. Hij zal u laten plaatsnemen in een kansel die zijn vertrouwen geniet. In de regel zult u tijdens 
elke outing een aanblik kunnen verzilveren. 

Wat verder deze reis bijzonder maakt is dat u na vier dagen niet met lege handen terug in de auto 
stapt. Want sikavlees staat te boek als een ware delicatesse, dit moet u zelf een keer geproefd  
hebben. Maar nog fijner is het om hier samen met uw gezin bij thuiskomst van te genieten.  
Daarom krijgt u naast een mooie herinnering ook het verpakte wildbraad van een eigen  
geschoten sika mee. 

AANZITTEN EN GENIETEN
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Via Neurenberg zult u over Autobahn A6 Tsjechië binnenrijden. In tegenstelling tot de hoger  
gelegen snelwegen zijn hier beduidend minder wegwerkzaamheden en files. Voor de meesten  
onder ons betekent dit een autorit van acht uur. Dan zou moeten volstaan om op de parking  
van het hotel aan te komen. Uw verblijf is overigens direct aan het jachtveld gelegen.

Vervolgens staan er zes outings gepland en tijd wordt hier niet aan verspild. Nog diezelfde avond 
wordt u opgehaald om voeling te krijgen met het revier en natuurlijk de hoogzit te beklimmen.  
Ongetwijfeld komt wild in aanblik en zal ook een eerste kans zich aandienen. Na twee volle jachtdagen 
met telkens een ochtend- en avondaanzit volgt op de vierde dag nog een laatste outing voordat u 
weer huiswaarts keert.

Tot slot staat deze reis in het teken van volledige ontzorging. De accommodatie, maaltijden, ophalen 
voor elke outing, aan werkelijk alles is gedacht. Vanaf het moment dat u het hotel binnenstapt tot u 
tevreden bij het tableau staat terwijl de jachthoorns hulde aan het wild brengen. ‘Lovu Zdar!’   

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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INCLUSIEF 

• 3 Jachtdagen
• Zes outings     
• Zes stuks kaalwild/overlopers < 50 kg 
• Alle vervoer in het jachtveld   
• Tsjechische jachtvergunning   
• Engelstalige begeleiding   
• Drie overnachtingen    
• Op basis van volpension   
• Wildbraad van een sikahert

TARIEVEN EN DETAILS

Getroffen geldt als geschoten. 

NEVENKOSTEN 
     
• Heen- en terugreis 
• Dranken en fooien

Kaalwildjacht in Tsjechië  -  van 1 september tot 31 december

3 JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER      € 1.390
Deze jachtreis kunt u individueel of met een gezelschap tot drie jagers vastleggen.

BIJKOMEND AFSCHOT PRIJS €

OVERLOPER TOT 50 KG 125

SIKA KAALWILD 150

REEGEIT / KITS 125
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