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SPOLEČNÉ LOVY SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Nátlačka 
 Tohoto způsobu lovu se zpravidla účastní jen málo    

např. pět střelců, dva honci a lovecky upotřebitelný pes. 

 Honci zvolna procházejí lečí a zvednutou zvěř pomalu 
natlačují na střelce, kteří většinou stojí u ochozů. 

 Úspěch lovu závisí na dokonalé znalosti terénu, kázni      
a klidném průběhu nátlačky. 

 Směr  případného výstřelu určí závodčí tak, aby nedošlo       
k poranění účastníků nátlačky. 

 

Ing. Lukáš Kandler 
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SPOLEČNÉ LOVY SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Nadháňka 

Místo honců nadhánějí zvěř na střelce psi. 

Ve většině případů však jde do leče i několik 
honců se psy, popř. i střelec, aby zalehlou 
zvěř, kterou psi hlásí, mohli nadehnat            
na představené střelce. 

Ing. Lukáš Kandler 
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SPOLEČNÉ LOVY SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODSTŘELEM 

Naháňka 

Střelci stojí na obvodu leče. 

Při obstavování leče je třeba zachovávat klid 
a dbát na směr větru. 

Honci procházejí pomalu lečí v menších 
rozestupech (15 až 20 kroků), aby zvěř 
neprorážela zpět a vytlačují zvěř z leče ven. 
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LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODCHYTEM 
 Spárkatá zvěř se chytá do odchytových zařízení např.     

za účelem zazvěřování nebo z výzkumných důvodů. 

 Odchytové zařízení může být stabilní (většina zařízení     
k hromadným odchytům) nebo přenosné (menší 
zařízení k individuálnímu odchytu zvěře). 

 Odchytové zařízení je třeba využívat k přikrmování, 
ještě před zahájením odchytové sezóny, aby si zvěř 
zvykla. Odchytové zařízení je nutno chránit před 
nežádoucími návštěvami predátorů, toulavých psů,      
musí být na nerušeném místě a je rovněž nutno             
jej pravidelně asanovat. 
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LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE ODCHYTEM 
 Padací vrata se ovládají buď z posedu, kazatelny a nebo 

automatickým zařízením, kdy zvěř sama spustí vrata 
pomocí klopýtadel. 

 Z odchytového zařízení se zvěř zažene do záběhu,         
kde se zvěři seřezávají parohy a odtud se přepustí         
do transportní bedny. 

 Nejmodernějším způsobem lovu živé spárkaté zvěře       
je zásah střelou s imobilizační drogou, po níž zvěř 
upadne do hlubokého spánku nebo způsobí její dočasné 
ochrnutí. Výhodou jsou zejména minimální náklady        
a velká prostorová pohyblivost. Nevýhodou nepřesnost 
střelby a malý dostřel. 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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