21-25 NOVEMBER 2018
Onsdag 21/11
Ankomst Prag flygplats
Buss hämtar alla på en och samma gång på flygplatsparkeringen.
Ankomst hotell
Middag och jaktförberedelser
Torsdag 22/11
Frukostbuffé
Buss till revir
Drevjakt på gris, mufflon, sikahjort, predatorer. Två stora såtar med
mellanliggande lunch. På detta revir finns det stor chans att komma till skott på
kapitala sikahjortar för den som känner för det
Jaktavslutning följt av traditionsenlig streckenlegung
Tre rätters middag och mängder med öl
Fredag och lördag 23 - 24/11
Frukostbuffé
Drevjakt på gris, kronhjort, dovhjort, predatorer. Fyra-fem drev på vårt bergsrevir
med mellanliggande lunch
Jaktavslutning med streckenlegung
Middag och mängder med öl
Söndag 25/11
Frukostbuffé
Buss lämnar alla på flygplatsparkeringen

Följande INGÅR onsdag t.o.m söndag
• Komfortabel buss tur och retur Prag flygplats – jaktområde
• 4 övernattningar på bra hotell mitt i markerna i dubbelrum
• Fritt wifi
• Bastu
• Riklig frukostbuffé
• Tre rätters middag med soppa, huvudrätt och efterrätt. Som vanligt så
föreslås goda och vällagade tjeckiska klassiker typ segedin gulash, vrabec
och schnitzel och så köttben och öl på fredagen
• Bordsvatten
• Lunch i skogen under jaktdagarna
• CZ Jaktkort
• Obligatorisk CZ jaktförsäkring
• Jaktorganisation & svensk tolk
• Alla transporter inom jakten
• Skadeskjutningar
• Eftersök
Fri avskjutning / lovligt vilt 22, 23, 24 november
• Keiler upp till medaljgräns, cirka 4 år
• Alla grisar upp till och med ca 70 kg
• Kronvilt – hindar, kalvar
• Dovvilt – hindar, kalvar
• Sika vilt – hindar, kalvar
• Mufflon – tackor, lamm
• Predatorer - räv, mårdhund
Pris euro vid drevjakt
• Sikahjort – 500 till max 1300 Euro
• Mufflon – 500 till max 1300 Euro
• Medaljkeiler – brons 500, silver 1000, guld 1500 Euro
Straffavgift
• Kultingförande/spendragen/ensam stor sugga, från cirka 75 kg och uppåt 500 Euro
• Rådjur. Bock 300, Get/kid 100
Pris per jägare med fri avskjutning
Tre dagar drevjakt med fri avskjutning – 40.500 kc/jägare, per den 20 mars med kursen 25.5
blir det 1 590 Euro per person.

Trunkning för felskjutning
100 Euro/jägare trunkas kontant dagen innan jakten påbörjas. Detta för att täcka
upp för eventuellt felskytte där skytten ej är medveten eller kanske ej vill ge sig till
känna eller där det ej med säkerhet kan fastställas vem som skjutit fel. Hela
summan eller resterande återgäldas naturligtvis efter att jakten avslutats.
Jaktgenomförande/skadeskjutning/eftersök/jaktetik/antal jägare
Vi jagar oftast cirka 3-5 såtar per dag med mellanliggande bra lunch i skogen.
Skyttet sker från skyttetorn men även från fåtal platser på marken och utmed
vissa vägpass. I vissa av såtarna ställer vi även ut skyttar inne i såtarna vilket ökar
chanserna för fler skyttar att få vilt i pass. Räkna med professionella drevkarlar
med hundekipage specialiserade på gris samt bra eftersöksekipage. Vi förutsätter
att våra gäster respekterar högsta tänkbara moral och jaktetik för viltet trots att
pengar finns avsatta för eventuellt felskytte. Eftersök påbörjas oftast efter jakten
avslutats men beroende på den specifika situationen.
Förväntad sträcka
Arrangören Jaktitjeckien.se kan baserat på erfarenhet lova gott om lovligt vilt. Efter tre dagars
drevjakt och med svensk genomsnittlig skyttestandard förväntas minimum 60 vilt
vid ca 150 avlossade skott. En sträcka om närmare 100 är möjligt med kvalitativt
aggressivt skytte. Förra året sköt svenskarna (med rätt mediokert skytte) 85 vilt
på denna jakt.

