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Vlček 
 Hranolový rám potažený sítí a mající po stranách chytací 

dvířka. Jsou to většinou volně zavěšené dráty nebo 
hranolky, které se vyklápějí pouze směrem dovnitř, 
zatímco ven to není možné vlivem profilovaného 
prkénka na spodním rámu. Vlček se umístí do zásypu, 
dvířka se zajistí v otevřené poloze, dokud si koroptve 
nebo bažanti nezvyknou do vlčku běžně chodit. Potom 
se dvířka spustí a chycenou zvěř denně vybíráme. Menší 
vlček (1,5 - 2,0 x 0,5 m) se používá pro koroptve, větší 
pro bažanty. Zvěř odchytáváme v zimě.  
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Podražec 

Dřevěný čtvercový nebo obdélníkový rám                   
o potřebné velikosti je svrchu potažený sítí. Umístí 
se pod zásyp a podloží se na jedné straně tyčkou,           
k níž je přivázán motouz vedený k vhodnému 
úkrytu. Odtud zatáhne za motouz chytač, vidí-li,       
že v zásypu jsou shromážděni v dostatečném 
množství bažanti nebo koroptve. Obtížné bývá 
vytahování zvěře z podražce. 
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Náhonec 
 Síť vysoká asi 6 - 9 m a dlouhá 300 a více m se postaví 

na příhodné místo v dobře zazvěřené části honitby             
- nejlépe na terénní hřeben. Síť se staví na tyče - sošky, 
upevněné k zemi provazy - větrnicemi. Spodní okraj      
se podhrne a připevní k soškám tak, že tvoří nad zemí     
tzv. chobot. Honci se rozestaví kolem náhonce z jedné 
strany do podkovy a po větru do něho nahánějí 
koroptve a bažanty. Zajíci, případně srnčí zvěř podbíhají 
pod zdviženým chobotem, letící koroptve a bažanti 
narážejí na síť a padají do chobotu a protože se 
nemohou odrazit od země ani od sítí, zůstávají tam 
pokud je honci - chytači nevyprostí. 
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Rukávník 
 Síť natažená na půlobloukovitých tyčích zaražených 

do země. Tvar nálevkovitý až po bludník,                  
což je nejužší konec sítě, kam se koroptve 
postupným sklápěním žeber naženou a odkud         
se vyprošťují a dávají do košů. K usměrnění cesty 
koroptví do rukávníku slouží zábradla - sítě 
roztažené na obě strany od vchodu trychtýřovitým 
způsobem. Aby koroptve neunikly z rukávníku ven, 
zřizuje se za vstupní částí - nebesy, síťový můstek 
postupně se zdvihající směrem dovnitř, který 
koroptve přelezou a chtějí- li se vrátit, vlezou pod 
něho. Ing. Lukáš Kandler 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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