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1) Lov odstřelem 

a) Lovy osamělé 

 Čekaná 

 Šoulačka 

 Přikrádání 

 Slídění 

 Lovy lestné 

 Lov na obnově 

2) Lov odchytem 

 

b) Lovy společné 

 Nátlačka 

 Nadháňka 

 Naháňka 
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OSAMĚLÝ LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Čekaná 
 Nejjednodušší způsob individuálního způsobu lovu,              

kdy podstatou je čekání na zvěř, s dobrým větrem, u houštin, 
na jejich ochozech, přechodech, na místech pastvy,                
na říjištích apod. 

 Při tomto způsobu lovu využíváme kazatelny nebo posedy, 
které by měly být co nejlépe sladěny s okolím a musí z nich 
být co nejlepší rozhled. 

 Čekaná poskytuje dost času ke zhodnocení zvěře s hlediska 
chovnosti a odstřelu a dále pohodlnou a klidnou střelbu.  
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OSAMĚLÝ LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Šoulačka 
 Je náročnější způsob individuálního lovu, neboť se při něm 

opatrně pohybujeme honitbou (šouláme) a je zde nutné 
zpozorovat zvěř dříve, než ona zpozoruje nás, vybrat vhodný kus 
na odstřel a přesněji na něj zamířit. V oborách se šoulá                       
i na lovecké bryčce. 

 Při tomto způsobu lovu se nejvíce uplatňuje znalost života zvěře, 
jejich zvyků, stop, loží, trusu, apd. 

 Nesmíme opomenout kontrolovat směr větru a podle možností 
postupovat vždy proti němu nebo alespoň s bočním větrem. 

 Šoulat můžeme volně v terénu nebo předem připraveným                
a udržovaným loveckým chodníkem = šoulákem. 
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 OSAMĚLÝ LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Přikrádání 

Myslivec se přikrádá (v poslední fázi šoulačky)         
ke zvěři, o které již předem ví, a má tudíž možnost 
lépe využívat kryty a zvolit si směr s nejvýhodnějším 
větrem. 

Slídění 

 Je lov zvěře v houštinách nebo v rákosí za pomoci 
psa, přičemž myslivec střídavě popochází                    
a předstupuje. 
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OSAMĚLÝ LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Lovy lestné 

a) Vábení 

 Způsob lovu prováděný při šoulačce i na čekané. 

 Při lovu vábením napodobujeme například hlas soka (např. u 
jelenů) nebo hlas samice (např. u srnců) nebo hlas mláděte 
(např. hlas srnčete). 
 

b) Vnadění 

 Způsob lovu používaný k redukci početních stavů hlavně 
černé zvěře. 
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OSAMĚLÝ LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Lov na obnově 

 Lov na čerstvě napadeném sněhu se uplatňuje 
zejména při lovu zvěře černé, kdy se tato zvěř 
stopuje až do místa zálehu. Zejména za sychravého 
počasí se divočáci neradi zdvíhají z lože a opatrně    
se pohybující myslivec může dojít až do jejich těsné 
blízkosti a pokusit se zvěř ulovit.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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