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ODCHYT DROBNÉ ZVĚŘE SRSTNATÉ 
 Tenata 

 Zajíci se chytají do tenat skládajících se ze dvou 
dosti pevných vnějších (zrcadlových) sítí, vysokých 
1-1,2 m s velkými oky 25 x 25 cm, mezi nimiž            
je nařasena 2-2,4 m vysoká pružná jádrová síť s oky 
5 x 5 cm. Tenata se staví do míst většího zazvěření     
v délce (500 a více m), která záleží na počtu chytačů 
a honců. Když zajíc vběhne do sítě, protlačí                
se zrcadlem, narazí do husté sítě jádrové                        
a zamotaná se do druhého zrcadla. Ze sítí je opatrně 
vyproštěn a později strčen do transportní bedny.     
Je pochopitelné, že se zajíci podrobují 
veterinárnímu vyšetření a karanténímu opatření.
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 Příkrajník 

Králíci se chytají do příkrajníků, které tvoří 
čtvercové sítě 1 x 1 m, na jejíchž rozích jsou 
připevněna asi 2,5 kg závaží. Sítě se položí    
na východy z nor a do nor se pustí fretka 
(norník). Prchající zvěř vyskočí z nory, je sítí 
obtočena a v tu chvíli musí chytač přiskočit, 
zvěř vyprostit a dát do bedny nebo pytle.   

Ing. Lukáš Kandler 



 
 

LOVECTVÍ 
 
 

ODCHYT DROBNÉ ZVĚŘE SRSTNATÉ 

Králičí měch 

Používá se obdobně jako příkrajník. Měch     
je také síť, ale kuželovitého či pytlovitého 
tvaru a v jejím obvodu je motouz,               
který se přiváže ke kolíku u vchodu nory. 
Fretka opět vypudí králíka, ten vběhne         
do měchu a tlakem na jeho dno se utáhne 
motouz při okraji měchu a králík je chycen.   

Ing. Lukáš Kandler 
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Králičí sklopec jámový 

Jednoduchá jáma dostatečně hluboká, 
zakrytá pohyblivým víkem v úrovni králičích 
chodníčků, na něž králík doskočí, propadne  
se a víko se opět vrátí do původní polohy. 
Tímto způsobem je možno chytat i zajíce.     
Je však třeba dbát na to, aby nedošlo              
k frakturám dlouhých kostí, k vnitřním 
zhmožděninám a také aby se neporanila 
světla chycených kusů. 

Ing. Lukáš Kandler 



Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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