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LOVECTVÍ  

Podle zákona o myslivosti se lovem rozumí chytání, střílení nebo jiné usmrcování zvěře. 

Jednotlivé způsoby lovu můžeme proto v zásadě rozdělit podle použité techniky na: 

 lov zvěře odstřelem, 

 lov zvěře odchytem (u živé zvěře užitkové) a 

 lov zvěře lapáním (u šelem a dravců — při tomto způsobu lovu se zmocňujeme zvěře 

buď živé a nebo již zhaslé). 

Každý způsob lovu může mít více technologií, při čemž jsou možné i jejich mnohé kombinace. 

Lov zvěře odstřelem 

Tato nejběžnější a nejoblíbenější lovecká technika spočívající na použití střelných zbraní 

se v myslivecké praxi uplatňuje v mnoha variantách. Jsou to jednak 

 lovy společné neboli hony a jednak 

 lovy osamělé, jejichž součástí jsou i některé zvláštní způsoby lovu.  

Lovy společné či hony 

Společným lovem se rozumí podle zákona takový hon, na němž jsou přítomni nejméně 

3 střelci, s nimi nejméně 1 lovecky upotřebitelný pes a neomezený počet honců. Tyto lovy se dnes 

běžně používají při odstřelu drobné zvěře užitkové (zajíc, bažant, kachna) a pouze některé 

z nich jsou ještě povolovány k lovu zvěře spárkaté, zejména černé. 

Všechny způsoby společných lovů jsou velmi náročné na organizaci. Je totiž nutno 

si uvědomit, že hon je také společenská událost, při níž se lidé se společným zájmem - myslivci - 

mnohdy po delší době scházejí, chtějí se při této příležitosti také pobavit a konečně se chtějí ve zdraví 

opět vrátit domů. Předpokladem takovéto spokojenosti každého myslivce a honce je nepochybné 

dobrá organizace honu. 

Při společných honech mohou být střelci v leči bud v pohybu společně s honci anebo stojí 

na vykázaných stanovištích při obvodu leče a honci procházejí většinou lečí. V prvém případě se jedná 

o ploužení v různých obměnách (v převážně lesních honitbách to bývá ploužení prosté, ploužení 

s křídly a česká leč, v převážně polních honitbách to bývá kruhová leč a ve smíšených honitbách 



 

slídění či hledání), v druhém případě se jedná o vyčkávání v různých obměnách a používá se zejména 

v převážně lesních honitbách (naháňka představená a obstavená, nátlačka a patří sem i čekaná 

na divoké kachny na tahu). 

Organizace společných lovů 

Sebevětší výřad neuspokojí účastníky honu tak, jako dobrá organizace honu. Česká myslivost 

je touto příkladnou organizací světoznámá a proto je i do budoucna třeba ji dále vylepšovat. 

Příprava honu spočívá především ve včasném návrhu jednotlivých honů v honitbě. Honitba se rozdělí 

na hony a na tzv. komoru, která nebude lovena a jejíž výměra má činit 1/5 až 1/4 z celkové honební 

plochy honitby. Komora má být přibližně uprostřed honitby, má být dobře zazvěřena, aby se zdravá 

zvěř po skončené lovecké sezóně opět natáhla do více méně vystřílených částí honitby. Zbývající část 

honitby se vhodně rozdělí do jednotlivých lionů, jejichž velikost se řídí druhem lovené zvěře, 

terénem, krytem, počtem střelců a honců a také časovými možnostmi. Hon musí být organizován tak, 

aby začátek nebyl příliš brzy, konec zase příliš pozdě, aby zbyl čas na polední přestávku, 

aby se nepřetížili ani střelci ani honci, ani lovečtí psi. Po tomto vymezení honů se naplánují data 

konání jednotlivých honů a na předepsaném formuláři se včas nahlásí ke schválení na příslušnou 

státní správu myslivosti. 

Vlastní organizací honu bývá pověřen myslivecký hospodář. Ten se stává vedoucím honu. 

Zpravidla určí 2 závodčí střeleckých řad a vedoucího honců, případně myslivce zodpovědné za výřad. 

S těmi projde předem celou plochu plánovaného honu, vybere vhodná místa na zahájení honu, 

rozdělí hon na leče, určí způsob lovu v jednotlivých lečích, rozhodne o zavádění střelců a honců, 

o místech výloží, polední přestávky a výřadu. V honitbách se stálým počtem střelců se označují 

i stanoviště těchto střelců stálými nebo dočasnými značkami s čísly a někdy se staví pro ně i záštity 

nebo zástěny. Po tomto rozdělení lečí se doporučuje zhotovit pro účastníky honu mapky, v nichž jsou 

zásadní údaje o honu zakresleny. 

Pozvání na hon se týká střelců, honců a také lovecky upotřebitelných psů. K pozvání střelci slouží 

pozvánka, na níž je uvedeno jméno střelce, datum konání honu, hodina a místo srazu, druh lovené 

zvěře (pro správnou volbu velikosti broků) a předpokládaný počet nábojů (počítá se tak, že preliminář 

odstřelu se násobí 4, výsledek se dělí počtem střelců a k tomu se přidává zhruba 50 % „na jistotu"). 

Hodina ukončení honu se na pozvánkách zpravidla neuvádí. Pozvánky se zasílají včas, aby se hosté 

mohli na hon připravit anebo se omluvit. Platí při tom jedna ze zásad myslivecké slušnosti: „Nemám-li 



 

pozvánku, pak na hon nejdu a dostanu-li pozvánku, pak se snažím přijít a nemohu-li, pak se včas 

omluvím." Z toho též vyplývá, že pozvánka je nepřenosná. Pozvánka na hon nahrazuje v den honu 

povolenku k lovu. 

Při zvaní honců je třeba si uvědomit, že to jsou strůjci úspěchu celého honu a proto je třeba 

vybírat ty, kteří se v místě vyznají, kteří mají zkušenosti a kteří se podřídí příkazům vedoucího. 

Zkušené honce stavíme na místa, která jsou nepřehledná a orientačně obtížná. 

Na každém honu musí být přítomen určitý počet lovecky upotřebitelných psů. Počítá 

se na první tři střelce jeden a na každých dalších i započatých 10 střelců opět 1 lovecky upotřebitelný 

pes. Na běžných honech majitelé psů také střílejí, na velkých honech procházejí se psy 

až v odhoněných lečích a tam zvěř dohledávají. Součástí přípravy honu je také zajištění řidiče 

či kočího a povozu pro odvoz zvěře, provázků na svazování zvěře, případně štítků, jestliže zvěř musí 

projít veterinární kontrolou. V tularemických oblastech je proto třeba zajistit i veterinární vyšetření 

zajíců ve vyhovujících prostorách. Do přípravy honu patří také organizace poslední leče (zajištění 

místnosti, pohoštění, organizace tradičního pasování na myslivce, mysliveckého soudu atd.). 

Průběh honu bude takový, jak pečlivá byla předcházející příprava. Začátek je vlastně 

už na místě srazu, kam se mají všichni dostavit včas. Každý nově příchozí má obejít všechny přítomné 

myslivce a s kloboukem v levé ruce pozdravit je „Lovu zdar!" a těm, které nezná, se představit. V tom 

případě platí, že i mladý myslivec přichází ke staršímu a nabízí mu k podání ruku, i když podle 

společenských pravidel je tomu naopak. Po přivítání myslivců mezi sebou následuje buď losování 

linek (červená - modrá, nebo sudá - lichá) nebo se střelci na vyzvání vedoucího honu postaví za sebe 

do dvou řad a každá řada pak tvoří jednu linku. Někdy mají závodčí střelce své linky rozdělené 

předem a pak pouze přečtou jejich jména. 

Následuje vlastní zahájení honu, při němž se obvykle staví střelci do dvou řad, proti nimž jsou 

v řadách honci a na kratší straně takto vzniklého obdélníku tak, aby měl střelce po pravé ruce a honce 

po ruce levé se staví vedoucí honu. Proti němu uzavírají tento pomyslný obdélník trubači. Psovodi 

bývají většinou také střelci a stavějí se na levé křídlo střelců. První střelec v prvé řadě bývá zpravidla 

vedoucí činitel v honitbě. Jakmile je tento nástupní útvar uspořádán, dá vedoucí honu pokyn 

trubačům, aby zatroubili „všeobecné vítání". Tradičné se používají Dykovy lovecké signály. 

Při troubení všichni smeknou a stojí s pažemi volně u těla, jen střelci mají držet levou rukou 

pušku za hlavně. Po ukončení zahajovací fanfáry je možno si nasadit klobouky. Vedoucí honu 

se obrací k prvnímu ze střelců a podává mu hlášení - například: „Pane předsedo (řediteli atp.), 



 

na dnešním honu je přítomno 24 střelců, 20 honců a 6 lovecky upotřebitelných psů". Poodstoupí, 

aby mohl vystoupit z řady jmenovaný vedoucí činitel, který krátce všechny přivítá a zakončí 

pozdravem „Lovu zdar!" Všichni odpoví „Zdar!" a slova se ujímá opět vedoucí honu, který v krátkosti 

seznámí účastníky honu s organizačními pokyny. 

V prvé řadě seznamuje všechny s tím, co je povoleno na honu střílet (např. „Na dnešním honu 

se střílí zajíc, bažant kohout a lišky."). 

V druhé řadě zopakuje základní bezpečnostní pravidla a upozorni zejména na nebezpečí 

vyplývající z neznámého terénu, z počasí a případné nekázně. Každý myslivec si musí totiž soustavně 

uvědomovat základní pravidla bezpečnosti v zacházení se zbraní a podle nich se řídit. Proto není 

možno střílet (ale ani mířit) ve směru, kde se nachází a nebo kde by mohl být nějaký člověk. Musí 

se počítat s odraženými broky - zejména na zamrzlé zemi, od vody, od kamenů, od stromů, 

či od sloupků na vinicích apod. Není možno střílet na nízko letící kohouty a na zvěř na horizontě. 

Zásadně se nesmí střílet na nic, co dřív bezpečné nepoznáme. Platí staré pravidlo, že „i prázdná 

zbraň zabíjí", a proto je třeba s ní zacházet tak, jako by byla nabitá. Zásadně ji nabíjíme jen při lovu. 

Mezi lečemi musí být vybitá, stejně tak, jako když se zdolává terénní překážka (potok, žebřík, ohrada 

apod.). Základem spokojenosti účastníků honu je bezpečnost a tomu napomáhá i zákaz používání 

alkoholických nápojů v průběhu honu. 

Konečně v třetí řadě uvede vedoucí honu zásadní organizační pokyny, v nichž sdělí všem kolik 

je lečí, jak se budou hnát, případné některá upřesnění lovu v jednotlivých lečích atp. Oznámí jména 

závodčích první (modré, liché) a druhé (červené, sudé) linky a jméno vedoucího honců. 

Vedoucí honu je povinen se přesvědčit, zda všichni přítomní střelci mají u sebe platný lovecký 

lístek, zbrojní průkaz, průkaz nesené zbraně a úhradu pojištění ze zákona (členové ČMMJ předloží 

členský průkaz). 

Potom dá pokyn trubačům, ti zatroubí fanfáru znamenající nástup honu za opětného 

smeknutí klobouku u všech účastníků. 

Potom se všichni rozejdou podle pokynů závodčích. 

Vzhledem k tomu, že závodčí dále přímo odpovídají vedoucímu honu za průběh honu, je třeba 

je bez meškání následovat a řídit se jejich pokyny. 

Střelci jsou závodčími rozestavováni podle předem dohodnutého principu na stanoviště. Určíli 

závodčí střelci místo, popřeje mu současně „Lovu zdar!" smekaje klobouk. Střelec také smekne 

klobouk a poděkuje a zůstává na určeném místě. Jakmile skupina se závodčím poodejde, střelec 



 

se rozhlédne a určí si možná místa bezpečné střelby, potom máváním kloboukem a nebo jiným 

vhodným tichým způsobem oznámí sousedním střelcům místo svého stanoviště, načež může nabít 

a v tichosti vyčkávat signálu znamenajícího začátek leče. 

Po tomto signálu střelec buď klidně stojí a vyčkává až na něj honci vytlačí zvěř (při naháňce 

apod.) nebo se pohybuje tak, aby dodržoval řadu se sousedy a současně i stejné vzdálenosti 

(při ploužení apod.). U některých způsobů lovu se troubí signál, znamenající, že střelci zůstanou stát 

a nesmí střílet do leče, kterou dále ženou honci. Jakmile je leč prohnána, troubí se signál znamenající 

konec leče. 

Po tomto signálu už není dovoleno střílet (stejně tak jako před signálem „Začátek leče") 

a střelec se odebere směrem, který mu určil závodčí - při tom pomůže honcům donést zvěř na výlož. 

Úspěch honu není však odvislý jen od dobré střelby myslivců, ale také od dobrého honění. 

Je možno říci, že na dobrém výřadu se podílejí honci téměř stejnou měrou jako střelci. Práce honců 

je při honu někdy dosti namáhavá. V lesích to bývá špatný terén, mlaziny, sníh, na polích zase bláto, 

těžká zvěř atd. Vedoucí honců musí proto své lidi předem dobře poučit, vybrat si 2 nejzkušenější 

honce, vysvětlit jim tvar a způsob honění leče a poslat je na křídla a nebo na taková místa, 

kde je zapotřebí znalců místních poměrů. Vedoucí honců sám zůstává uprostřed řady honců, 

aby je mohl povely dobře řídit. Často dělá vedoucího honců vedoucí honu (myslivecký hospodář) jako 

člověk nejlépe seznámený s honitbou, který je si dobře vědom významu práce honců. Povinností 

honců pak je zejména řídit se pokyny vedoucího honců, pokud možno neobcházet terénní překážky 

a hlavně udržovat se v řadě s ostatními honci (to je nepředbíhat ani nezůstávat pozadu) a udržovat 

příslušné rozestupy, které se řídí šířkou leče. Jestliže se leč zužuje, budou i rozestupy mezi honci 

menší, při rozšiřování leče tomu bude naopak. Znamená to, že každý honec musí udržovat neustálý 

styk s oběma sousedy, krajní honci (křídelní) pak jdou podle řady střelců. To není pouze otázka 

dobrého odhonění leče, ale také otázka bezpečnosti honců. 

Obdobná pravidla platící pro případ, že honci tvoří samostatnou řadu platí i tehdy, jestliže 

honci jdou v řadě mezi střelci - při ploužení. V tom případě se honci vyrovnávají v řadě i se střelci 

a navíc musí sbírat střelenou zvěř a nést ji k výloži. Stane-li se a zajíc či bažant spadne až za řadu, musí 

se řada zastavit a vyčkat, pokud se honec s nalezenou zvěří nevrátí a opět nezařadí. Pamatujme, 

že lépe hon zdržet o malou chvilku, či ho o jednu leč zkrátit, než si vyčítat případné zranění člověka 

nebo někdy třeba psa. 



 

Výlož je povinen zajistit vedoucí honu po každé leči. Je to svým způsobem malý výřad 

a dodržují se při ní stejné zvyklosti. Donesená zvěř (zajíc se nosí za zadní běhy, bažant za hlavu) 

se pokládá do řad podle druhu zvěře vždy na pravý bok a výlož se nesmí překročit. Každý desátý kus 

odleva se z řady vytahuje hlavou výš pro snazší přehled. Po ukončení výlože se střelci odebírají 

k nástupu na další leč. 

U spočítané zvěře zůstává pověřený honec, který pomáhá zvěř vymačkat, svázat, bažanti 

se váží po dvou hlavami k sobě, zajícům se svazují zadní běhy každému zvlášť přičemž je možno zajíce 

i křižovat, to je provléci jeden zadní běh otvorem v druhém (proříznutím mezi šlachou a kostí 

nad patou) a navléci na ráhna a naložit na vůz. 

Vedoucí honu volí sled tečí tak, aby bylo možno na příhodném místě kolem poledne udělat 

přestávku na oběd. Po odtroubení konce leče vytroubí trubači polední přestávku, během níž každý 

pojí ze svých zásob (pokud není nachystáno společné občerstvení - většinou alespoň s čajem), 

odpočine si, popovídá s přáteli a na další troubení znamenající konec polední přestávky se všichni 

ukázněně odebírají za svými závodčími k nástupu další leče. 

Po závěrečné leči následuje výřad. 

Výřad má svá pravidla, která je třeba trvale zachovávat. Všechna střelená zvěř se soustředí 

na příhodné místo, nejlépe loučku o vhodné velikosti apod. a tam se klade podle pravidla, že nejdříve 

je v řadě zvěř spárkatá, nyní pouze divočák, samčí a samicí, potom zvěř drobná srstnatá, následuje 

drobná pernatá a konečně šelmy a dravci. Při honech na drobnou zvěř bývají pro svou vzácnost šelmy 

a dravci kladeni někdy i před zvěř užitkovou. 

Zvěř se na výřadu ukládá tak jako na výloži; ukládá se na pravý bok, každý desátý kus 

se povytahuje výrazně z řady hlavou ven. Zvěř na výřadu se nepřekračuje. 

Následuje konec honu, při němž se účastníci honu seřadí stejně tak jako při zahájeni a tím, 

že v hlavách zvěře na výřadu stojí střelci a honci stojí proti nim. Na pokyn vedoucího honu stojícího 

vlastně za hřbety vyložené zvěře, začnou trubači stojící proti němu (tedy před běhy vyložené zvěře) 

troubit konec honu. 

Při tomto troubení se všichni účastníci honu chovají tak jako při zahájení, to jest smeknou 

a dávají poslední poctu ulovené zvěři. Potom se vedoucí honu obrací k prvnímu ze stojících střelců 

a podává hlášení (např.: „Pane předsedo /řediteli/, na dnešním honu se ulovilo 25 zajíců, 15 kohoutů 

a 1 liška."). Poodstoupí a jmenovaný vystoupí z řady, poděkuje všem za jejich spolupráci na honu, 

za dobrou organizaci i za bezpečnost a většinou zve přítomné na „Poslední leč". Svůj projev ukončí 



 

pozdravem „Lovu zdar!", načež všichni přítomní odpoví „Zdar!", trubači odtroubí na pokyn vedoucího 

honu závěrečné Halali a vlastní hon končí. 

Honci pomohou naložit zvěř na vůz, aby mohla být odvezena do skladu a později vydána 

zájemcům. Někde se zvěř prodává ihned z výřadu. V tularemických oblastech musí však být zvěř 

zaječí dříve prohlédnuta příslušným veterinářem. Pak se stává, v zájmu zrychlení prodeje atp., 

že zajíci jsou již v průběhu honu uloženi na nějaké vhodné místo, kde je veterinář podrobí zkoušce 

a mají-li tularemii nebo brucelózu, okamžitě se vyřazují z prodeje a odvážejí do kafilerie. Zdraví zajíci 

se pak mohou prodat účastníkům honu. Tito zajíci se proto někdy nedostávají na výřad, přičemž však 

vždy musí být na výloži. Také zvěř černou není možno okamžité po naháňce rozdělit, je třeba vyčkat 

vyjádření obvodního veterináře, zda nemá trichinelózu. 

Téměř všechny hony a nebo alespoň větší hony bývají zakončeny tzv. poslední lečí. Někde 

u toho bývá dokonce i hudba a tanec, přičemž se však myslivci obvykle nepřevlékají a přicházejí 

posedět v šatech, v nichž byli na honě. Jejich povinností je však bezpečné uložení zbraně, 

aby jí nemohlo být zneužito. Při poslední leči myslivci obvykle v družné zábavě vyprávějí své lovecké 

historky, které časem a častým vyprávěním dostávají nové barvy, až se nakonec nepozorovaně 

prostupují s mysliveckou latinou, což je jazyk doposud živý a užívaný hojně nejen mezi myslivci. 

Při posledních lečích zasedají také obvykle myslivecké soudy v čele s předsedou, žalobcem 

a obhájcem, které přispívají k zábavě všech účastníků honu. Pouze však tehdy, když se lov skutečně 

šťastně skončil a když jsou souzeny jen případy drobných prohřešků proti mysliveckým zvyklostem. 

Za bezpečnost na honě zodpovídá sice vedoucí honu, ale její zachovávání je povinností 

každého účastníka honu. O bezpečnostních pravidlech hovoří vedoucí honu při zahájení, 

každý účastník je povinen je znát a přesto se stává, že dochází k případům neštěstí, která jsou docela 

zbytečná. V takovém případě je nutno hon okamžitě zastavit, zavolat k místu neštěstí vedoucího 

honu, který uvědomí Policii ČR a zůstat na místě. Vedoucí honu totiž musí nakreslit plánek neštěstí, 

místo každého střelce a zúčastněné osoby, zajistit jejich zbraně i náboje, předtím ovšem zajistit 

veškerou pomoc pro postiženého. Z toho důvodu je možno doporučit, aby na každém větším honu 

byl přítomen lékař, s nímž máme domluvu, že bude mít sebou nezbytnou lékárničku. Pokud tomu tak 

není, musí každý vedoucí honu znát základní pravidla první pomoci. 

Chceme-li však, aby naše hony byly skutečné společenskou události, musíme se právě těch 

zbytečných nepředložeností v zacházení se zbraněmi vystříhat, dodržovat všechna známá 

bezpečnostní pravidla, pokyny vedoucího honu či závodčího a zejména musíme stále ukázňovat sebe, 



 

abychom odstranili případný „hlad po ráně" a s tím související střílení na velké - nemyslivecké 

vzdálenosti, ustřelování zvěře sousedům atp. Pamatujme, že správný myslivec je ten, 

který se nevnucuje na lov, který dá přednost v ráně staršímu myslivci či hostovi, nevynáší své 

střelecké umění před méně zkušenými a který vždy uposlechne bez námitek rozhodnutí vedoucího 

honu, komu případná sporná zvěř patří. Většinou při tom platí známé heslo „První kule, poslední 

brok", přičemž ovšem se jedná o smrtelné rány a nikoliv o pouhá škrábnuti apod. Správný myslivec 

také dodržuje všechny základní myslivecké zvyklosti a tradice, kterých je nejvíce právě při společných 

honech. Právě ony činí totiž naši myslivost tak přitažlivou a krásnou. Pamatujme však, že bez dobré 

organizace není dobrého honu. 

Druhy společných honů 

Společné hony dělíme podle toho, zda se po od troubení začátku leče pohybují střelci 

společně s honci a nebo zda střelci stojí na vykázaných stanovištích většinou při obvodu leče a větší 

nebo menší počet honců prochází lečí. V prvém případě se jedná o různé obměny ploužení (převážné 

v lesních honitbách bývá ploužení prosté, lesní ploužení, či ploužení s křídly a česká leč, v převážně 

polních honitbách to bývá nejčastěji kruhová leč a ve smíšených honitbách také slídění či hledání), 

v druhém případě se jedná o lovy vyčkávací, jichž je opět celá řada obměn (v převážně lesních 

honitbách se používá nejčastěji obstavené a představené naháňky, nátlačky, nadháňky a patří sem 

i čekaná na divoké kachny - na tahu). Možné jsou samozřejmě i mnohé kombinace. 

a) Ploužení 

Střelci i honci se při honu pohybují. 

aa) Ploužení prosté či řadové 

Leč se prochází pomalu v řadě, v níž jsou střídavě střelci a honci. Používá se zejména 

ve vysokokmenných porostech na zajíce, králíky či bažanty. Také v bažantnicích natlačujeme-li zvěř 

do naháňky - tam jdou obvykle střelci každý po svém úseku. Je třeba dodržovat řadu včetně 

úměrných vzdáleností k sousedům. Nejvhodnější je postup proti větru nebo alespoň s větrem 

bočním. 

 

 



 

ab) Ploužení lesní či ploužení s křídly 

Honci a s nimi pouze jeden nebo málo střelců, většinou se psy, procházejí v řadě leč 

a po křídlech leče s nimi postupují střelci. Používá se tam. kde je málo střelců, na zajíce, králíky 

a bažanty. 

ac) Česká leč či české ploužení 

Střelci s honci procházejí v řadě lečí a na křídlech postupují v zástupu střelci, kteří se na konci 

leče představí a uzavřou tak leč, učinivše z ní naháňku. Používá se na dlouhých stráních (jedno křídlo 

jde údolní, druhé hřebenovou cestou) apod. na zajíce, králíky i bažanty. 

ad) Kruhová leč 

Leč se uzavře do tvaru přibližného kruhu, po jehož obvodě jsou střídavě rovnoměrné 

rozestoupení střelci a honci. Na signál postupují všichni směrem ke středu kruhu. V bezpečné 

vzdálenosti (250 - 300 m) se na signál střelci zastaví a potom už střílí pouze na zvěř mimo kruh, 

do něhož už dále postupují samotní honci. Třetí signál znamená konec leče. Je výhodné, když středem 

takového kruhu je remíz, do něhož se zvěř před lovci stahuje. Používá se na zajíce, králíky, bažanty 

na polích. 

ae) Slídění či hledání 

Lečí (většinou v polích) procházejí střelci s honci v řadě a lovit jim pomáhají psi - většinou 

slidiči nebo ohaři. Dříve hojně užívaný způsob honu na koroptve získává oblibu dnes v mnoha zemích 

i na ostatní zvěř drobnou - zajíce, králíky i bažanty. 

b) Vyčkávání 

Střelci při lovu stojí a vyčkávají na zvěř, kterou jim v leči se pohybující honci, lovečtí psi 

či pouze pud nutící zvěř k pohybu (k tahu) nadeženou. 

ba) Obstavená naháňka 

Střelci stojí na obvodu leče, jíž procházejí honci a vytláčejí zvěř z leče ven. Používá se běžně 

v lesních honitbách na zajíce, králíky, bažanty, u rybníků na kachny, na divočáky a případně na zvěř 

škodící myslivosti. Při obstavování leče je třeba postupovat potichu a dbát i na směr větru, aby zvěř 

leč předčasně neopustila. 



 

bb) Představená naháňka 

Střelci stojí v čele leče, z níž na ně honci natláčejí zvěř. Je to nejběžnější způsob lovu bažantů 

v bažantnicích, ale je ho možno použít i jinde, např. při nedostatku střelců apod. 

bc) Nadháňka 

Místo honců nadhánějí zvěř na střelce psi. Smí se používat pouze psů krátkoběhých - většinou 

se používá slídičů nebo honičů (brakýřů). Tento způsob lovu se u nás celkem neužívá, leda 

v nepřístupných terénech na divočáky apod. 

bd) Nátlačka 

Dříve používaný způsob lovu na téměř veškerou zvěř spárkatou byl povolován pouze státní 

správou myslivosti za účasti nejvíce 5 střelců a jednoho či dvou honců, kteří procházeli opatrně lečí 

a pomalu natlačovali zvěř na střelce. Předpokládá to dokonalou znalost terénu, spádů zvěře 

a zejména klidné natlačování, aby si střelec mohl před výstřelem zvěř dobře prohlédnout. Dnes 

je možno tohoto způsobu používat především na lov zvěře černé. 

be) Čekání na tahu 

V příhodném místě podle zkušeností se střelci rozestaví (pokud možno v úkrytu) a čekají 

na přitahující divoké kachny (husy). Dnes je to způsob společného lovu, při němž je nutno mít sebou 

i příslušný počet lovecky upotřebitelných psů. 

c) Kombinace 

Předešlé způsoby lovu je možno různě kombinovat. Tak např. se celkem běžně používá 

kombinace ploužení s představenou naháňkou. V honitbě se obstoupí les, pří čemž směrem 

k následující leči se postaví pouze střelci, kteří vyčkávají až podkova složená ze střelců a honců 

na ně ploužením natlačí zvěř. 

Takových kombinací založených na různém stupni lesnatosti či na konfiguraci terénu bývá 

při honech celá řada a všechny je možno uplatnit i v průběhu jednoho honu. 

 

 

 

 



 

Lovy osamělé 

Za osamělý či individuální způsob lovu považujeme ten, k němuž je zapotřebí pouze jednoho 

lovce. Přitom se však při odstřelu trofejové zvěře snažíme, aby zejména v honitbě a se zvěří 

neobeznámený lovec měl sebou svého loveckého průvodce. Častým průvodcem lovce bývá také 

lovecky upotřebitelný pes. Základními druhy osamělých lovů jsou čekaná a šoulačka. Tyto způsoby 

lovu, případně jejich kombinace, jsou používány zejména k lovu zvěře spárkaté a šelem. Lov spárkaté 

zvěře bývá také důvodem, proč je přidělován loveckému hostu průvodce. Ten má zvěř v honitbě 

dokonale znát. Jednak její ochozy a její zvyky, a jednak její kvalitu, aby mohl posoudit zda se jedná 

o průběrný kus a dal hostovi pokyn ke střelbě. Lovecký doprovod potom předává hostovi 

nad ulovenou zvěří úlomek, vyvrhne zvěř, pokud si ji nechce lovec vyvrhnout sám a za to mu potom 

má host nabídnout své lovecké právo, samozřejmě kromě trofeje. Význam loveckého doprovodu 

je také v tom, aby pomohl, kdyby se lovci v neznámém terénu něco nepříjemného přihodilo, 

případně aby zařídil dosled zvěře nebo její dohledávku a odvoz.  

a) Čekaná 

Lovec čeká na místě kam vychází zvěř nebo kam si ji v dobrém větru přivábí. Sám neviděn, musí však 

dobře vidět. Proto se často staví záštity a posedy mnoha různých typů. Tato lovecká zařízení musí být 

co nejlépe sladěna s okolní přírodou, musí z nich být dobrý rozhled a základním požadavkem je, 

abychom je stavěli pro dvě osoby - pro lovce a jeho lovecký doprovod. Čekaná má tu výhodu, že lovec 

si má většinou možnost před výstřelem zvěř dobře prohlédnout a posoudit její chovnou kvalitu. Ten-

to způsob lovu je navíc pohodlný, protože se pouze celkem v pohodlí vyčkává, až zvěř přijde. 

Ale je třeba si uvědomit, že zatímco čekáním plně ovládáme čas (čili pokud zvěř přijde, tak se jistě 

dočkáme), tak na druhé straně jsme omezeni na celkem malý prostor dohledu či dostřelu od posedu 

a nemůžeme tak lovecky postihnout zvěř, která vychází mimo prostor našeho pozorovaní. Cekáme 

na zvěř spárkatou, škodlivou, na tetřívky atp. Nejvhodnější dobou pro čekanou je ráno či večer 

při větších pohybových aktivitách zvěře. Také při čekané je třeba využívat vhodného větru. Na posedu 

má obvykle myslivec začínat (učí se poznávat zvěř) a ve stáří, při horší pohyblivosti či větší hlučnosti, 

i končit. 

 

 



 

b) Šoulačka 

Lovec prochází honitbou a snaží se nepozorovaně přijít proti větru či nejhůř s bočním větrem 

na dostřel ke zvěři. Šoulat se může i za pomoci povozu. I v tomto případě je třeba postupovat 

v dobrém větru, přitom pomalu a potichu, abychom viděli zvěř dříve než ona nás. Proto se také 

upravují lovecké chodníky - zejména v horách jsou to udržované chodníky po vrstevnicích – 

po nichž se lovec pohybuje, aniž musí dávat pozor na to, kam klade nohu. Šouláky vedeme pokud 

možno tak, aby protínaly co nejvíce ochozů zvěře a aby nás dovedly ke stávaništím (říjištím, 

pastvištím, kalištím) zvěře. Bystré smysly zvěře však většinou lovce zradí, zejména tehdy, nejde-li 

sám. V tom případě je třeba se například syknutím domluvit s průvodcem na okamžitém znehybnění, 

aby bylo možno si zvěř před výstřelem ještě také dobře „přečíst". Tímto způsobem lovu můžeme sice 

v honitbě ovládnout prostor (můžeme projít třeba několikrát celou honitbu a vidět velký počet 

zvěře), ale nejsme pány času, takže na místo, kde jsme byli před několika málo minutami, může vyjít 

zvěř, které bychom se dočkali, kdybychom nepostupovali dále atd. Šouláme na zvěř spárkatou, 

tetřevy, dropy atd. Nejčastěji opět šouláme ráno či navečer. 

c) Kombinace 

Z výše uvedených nevýhod obou předchozích způsobů lovů jsou vhodné mnohé kombinace. 

Předpokládáme znalost zvyklostí zvěře v honitbě a víme-li kdy a kde vychází, pak na tato místa 

šouláme tak, abychom si na zvěř mohli počkat. Takových míst v honitbě vzhledem ke známé době 

vycházení zvěře bývá více a pak je možno čekanou na těchto místech kombinovat se šoulačkou 

na přechodech zvěře. Šoulání s občasným zastavením, zavábením a tak podobně, vzrušuje také 

mnohé myslivce mnohem více než oba způsoby předešlé. 

d) J i n é  

Jako osamělých způsobů lovů je možno použít též popsaného slídění (na králíky), honičky 

(na divočáky) atp. Existuje tady opět řada kombinací, které je třeba si uvědomit. 

 

 

 



 

 

Zvláštní způsoby lovu 

Při lovech zvěře odstřelem využíváme mnohdy různých zvláštností v biologii některých druhů 

zvěře (nejenom škodné) a střílíme ji pak většinou při osamělých způsobech lovu. Zvláštní způsoby 

lovu můžeme v podstatě rozdělit na lovy lestné, na vyhánění zvěře z nor a z leče a na sokolnictví. 

Lovy lestné 

Při lestných způsobech lovu se snažíme zvěř nějakým způsobem přivábit na dostřel. 

Rozeznáváme lov vábením, lov drážděním a lov vnaděním. 

a) Vábení 

Při lovu vábením napodobujeme například hlas některého druhu či pohlaví zvěře tak, 

abychom přivábili zvěř, kterou lovíme. Může se přitom napodobovat bud hlas soka (buď v říji nebo 

v toku) - například u jelenů, u bažantů, u koroptví, u holubů, u kachen, u tetřívka, u jeřábka, 

u jestřába atd. nebo napodobujeme hlas samice (také v říji nebo v toku) - například hlas srny, hlas 

laně atd.; dále je možno napodobovat hlas mláděte (v době jejich kladení a růstu) - např. hlas 

srnčete, křik sojek, pípání kuřátek atd. a konečně je možno napodobit hlas kořisti k přilákání šelem 

či dravců, (nejlépe v době nouze - v zimě) - vřeštění zajíce či králíka, pištění myši atd. Existuje mnoho 

druhů vábniček (k napodobení hlasu srny většinou vábničky jazýčkové - mnohdy s nastavitelnou 

výškou tónu, někdy ale postačí bukový list či stéblo trávy mezi palci rukou; k napodobení jeleního 

troubení se používá více druhů řevnic - rohy z maďarských turů, tritonky, cylindry nebo bolševníky 

či trubky z PVC) a existuje i mnoho návodů k vábení. Není ovšem nad vlastní zkušenost provázenou 

velkou opatrností a trpělivostí. 

Vábením je však také vykládání umělých balabánů k oklamání zvěře, která se pak cítí v místě 

jejich nastražení bezpečná. Známé jsou např. gumové atrapy divokých kachen, méně známé 

je používání balabánů tetřívčích slepic a nebo holubů hřivnáčů. 

b) Dráždění 

Některé druhy zvěře se dají snadno vydráždit pomocí jí nepřátelských druhů. Nevraživostí 

denních dravců vůči nočním se používá např. při výrování (dnes zakázaném), právě tak dorážejí dravci 

a vrány i na lišku či na rezavého psa, psi opět pronásledují kočky atd. atd. 



 

 

c) Vnadění 

Hladový žaludek je nejlepší prostředek k přivábení jakéhokoliv druhu zvěře. I užitková zvěř 

přichází proto v zimě ke krmelcům, krmelištím, nebo na zvěřní políčka. Tím spíše vynikající čich 

dovede šelmy k odpadkovým jamám, k záměrně vykládaným újedím, vnadištím a k návnadám 

různých druhů. 

Vyhánění zvěře z nor a leče 

a) Norování 

K vyhánění zvěře z nor je možno použít buď živých zvířat (norníků, fretek) nebo různých jiných 

technik (vykuřování, vytápění), při vyhánění zvěře z leče ji usměrňujeme na střelce např. zradidly. 

Střelci obsadí východy liščího nebo jezevčího doupěte a do jednoho vsuku se vpustí norník 

(jezevčík, teriér) a čeká se až vyžene zvěř na střelce. Předpokladem úspěchu tohoto způsobu lovu 

je obeznaná obsazená nora, dobrý pes a vhodný čas. V době po vrhu mladých je matka hájí a psa 

i se zvěří musíme většinou vykopávat. Pro lepší možnost odstřelu a tlumení lišek budujeme též umělé 

nory. 

b) Fretkování 

Střelci obsadí východy z králičích nor, tvořících mnohdy i celé hrady a do jedné nory se pustí 

fretka. Králíci před ní rychle utíkají ven a tam jsou stříleni v dostatečné vzdálenosti od nor, 

aby se po případném postřelení do nich nemohli vrátit. Je vhodné fretkovat za slunného počasí. 

c) Zradidla 

Leč, v níž je obeznaná liška a nebo jiný druh zvěře, který je nutno a povoleno ulovit, se celá 

zalíkne pomocí zradidel, tzn. že po jejím obvodu se na stromy upevní asi v metrové výšce od země 

motouz, na němž jsou uvázány různobarevné pentle. Tyto cizí předměty budí ve zvěři nedůvěru, 

takže je nepodlézá, ale obchází. Na jedná straně leče se proto zradidla otevřou, na toto místo 

se postaví 1 - 2 střelci a leč pomalu prochází 1 - 2  honci. Liška vybíhá střelci na jistou ránu. 

 

 

 

 



 

Sokolnictví 

Cvičený dravec nalítne po vypuštění na zvěř a tu uloví. S dravci se loví převážně zvěř drobná 

(zajíc, králík, bažant, koroptev), je však možno je využívat i k lovu šelem (na lišky například se užívá 

orlů atd.). 

Lov zvěře odchytem 

Přestože těžiště lovu zvěře užitkové je v odstřelu, stále více se myslivci učí zvěř i odchytávat. 

Jsou pro to zejména důvody ekonomické (vývoz živé zvěře do zahraničí), ale také chovatelské 

(zazvěřování našich honiteb všestranně kvalitními populacemi). Postupem doby se vyvíjelo mnoho 

zařízení sloužících k odchytu všech druhů naší lovné zvěře. V největším množství se u nás chytá zvěř 

drobná srstnatá (zajíc) a drobná pernatá (bažant, koroptev, dříve i divoká kachna), málo již zvěř 

spárkatá (srnčí, mufloní, jelení, daňčí). 

Odchyt drobné zvěře srstnaté 

Odchyt zajíců neztrácí na významu. Používá se k němu nejčastěji tenat, ale jsou i jiná zařízení. 

a) Tenata 

Jsou to dvě sítě vnější - zrcadlové s oky o velikosti 25 x 25 cm a jedna měkká síť vnitřní - 

jádrová s oky o velikosti 5 x 5  cm. Zrcadlové sítě o výšce 1 - 1,2 m se staví na železné kolky - sošky 

do pole cik-cak způsobem tak, aby byly vypnuté. Jádrová síť je mezi nimi volně nařasená (má výšku 2 - 

2,4 m) a leží zčásti na zemi a zčásti je přehozena vrchem. Tenata se postaví v honitbě do míst většího 

zazvěření v libovolné délce (500 a více m), která záleží od počtu chytačů a honců tak, aby bylo možno 

na ně hnát zajíce postupně ze dvou stran proti sobě. Chytači zalehnou na slámu nebo na pytle asi 

20 m od tenat hlavou proti naháněné zvěři, aby ji viděli přibíhat. Jestliže je zajíc přeběhne, vyskočí 

a křikem se jej snaží poplašit, aby do sítí bezhlavě vběhl. První zrcadlovou sítí zajíc proběhne, 

jádrovou síť natáhne na sebe a ta ho uzavře jako ve vaku, když se snaží proběhnout i druhou 

zrcadlovou sítí. Potom je třeba zajíce opatrně vyjmout a dát do pytle a z něho později do transportní 

bedny. 

Honci udělají z jedné strany tenat velikou podkovu, kterou stále stahují. Musí jít neustále 

v řadě - nejlépe když mávají šálami, kabáty a podobně, aby je zajíci brzy uviděli a aby se jim opticky 

zvětšili. Za dobrého počasí (mrazík, sucho) pak jdou zajíci daleko dopředu k tenatům. Za horšího 



 

počasí (mlha, vlhko) se snaží zajíci prorazit mezi honce dozadu. Pak je dobře, aby na poli nesli honci 

vlečné sítě, od nichž se zajíci odrazí zpět na tenata nebo které se překlopí na narazivšího zajíce a tím 

se zajíc chytne. 

Někteří zajíci se odrazí od tenat, aniž by se v nich zachytili a utíkají podle nich do strany. 

V tom případě je dobré natáhnout kolmo na tenata jednoduché sítě odrazné, aby se zajíc nasměroval 

opět do tenat. 

b) Příkrajník 

Pro králíky je to čtvercová síť 1 x 1 m, na jejichž rozích jsou připevněna asi 2,5 kg závaží 

(pro lišky a jezevce je to síť asi 1,5 x 1,5 m se závažími asi 5 kg). Sítě se položí na východy z nor 

a do nor se pustí fretka (norník). Králíci před ní prchají a vyskočí-li z nory, tak je síť obtočí a v tu chvíli 

musí chytač přiskočit, králíka vyprostit a dát do bedny nebo pytle. 

c)  Králičí měch 

Používá se obdobně jako příkrajník - u východu z nory. Měch je také síť, ale kuželovitého 

či pytlovitého tvaru a v jejím obvodu je motouz, který se přiváže ke kolíku či ke kořenu 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. Je třeba ho opět rychle vypustit, aby se nezranil a nebo aby se neprokousal 

ven. 

d) Králičí sklopec jámový 

Je to automatické chytací zařízení - jednoduchá jáma dostatečné 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, zejm éna dáme-li 

na víko nějakou pochoutku. Je však třeba dbát na to, aby nedošlo k frakturám dlouhých 

kostí, k vnitřním zhmožděním a také, aby se neporanila světla chycených kusů.  

 

 

 

 

 



 

Odchyt drobné zvěře pernaté 

Stálý zájem je v honitbách o odchyt koroptví a bažantů, méně již o odchyt divokých kachen. 

K odchytu prvních dvou druhů se používá nejčastěji v drobném vlček a podražec a ve velkém 

náhonec, méně již sklopec, přívlač, tenátka a rukávník, který byl také používán k odchytu divokých 

kachen. 

a) 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. 

Kombinací tohoto vlčku je zásypový vlček, kdy se zásyp obední ze všech stran, pouze zepředu 

se dají široká vlčková dvířka. Osvědčil se i pro odchyt bažantů. 

b) Podražec 

Dřevěný čtvercový nebo obdélníkový rám o potřebné velikosti, svrchu potažený sítí se umístí 

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 a koroptve. Obtížné bývá vytahování zvěře z podražce. 

c) 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. 

 

 



 

d) Rukávník 

Sít 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. Koroptve se do rukávníku natláčejí pomalu, používalo 

se k tomu i pomalu jdoucí krávy nebo štítu, na nějž byla kráva namalována, také ale plátěného draka 

pomalovaného jako dravec, aby se koroptve držely při zemi a nevzlétly. Také rukávníku se používalo 

zejména za doby úzkých malých políček. 

Odchyt zvěře spárkaté 

Stálý zájem o odchyt spárkaté zvěře, jednak se strany zájemců ze zahraničí (především 

o muflony), jednak od tuzemských zájemců o zazvěřování či „osvěžování krve" (srnčí, jelení, daňčí 

a zejména mufloní zvěří) a jednak z výzkumných důvodů nutí nás odchytávat i zvěř spárkatou. 

V dřívějších dobách se používalo sítí různých druhů, s čímž se dnes již téměř nesetkáváme, 

zato se stavějí stabilní odchytová zařízení a v poslední době se pomáhá i tzv. imobilizací zvěře pomocí 

znehybňujících prostředků vpravených do těla zvěře speciálními střelami. 

a) Stabilní ohrady 

Kolem krmelce se postaví dostatečné vysoká ohrada (podle druhu chytané zvěře) nejraději 

s několika padacími vraty. Vrata se otevřou, zvěř se naučí chodit k předkládanému krmivu a potom 

se podle potřeby vrata nalíčí na spuštění buď z posedu (máme možnost kontroly co je v ohradě) 

a nebo automatickým zařízením, kdy zvěř spustí vrata, obvykle působením klopýtadel, sama. 

Z ohrady se potom zvěř zažene do záběhu, kde se zvěři seřezávají parohy a odtud do transportní 

bedny. Existuje celá řada variací těchto odchytových ohrad. 

Při manipulaci s neobluzenou spárkatou zvěří je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, aby jí nevznikly 

fraktury dlouhých kostí, vnitřní zranění, poškození světel, také aby nedošlo ke zranění lidí zvěř 

chytajících i vypouštějících, při čemž u zvěře nejsou tak nebezpečné její parohy či rohy jako její 

spárky. 

 



 

b) Imobilizace 

Do kýty zvěře se nastřelí speciální střela s omamnou látkou, která vnikne do krevního oběhu 

zvěře a způsobí její dočasné ochrnutí, během něhož je možno zvěř chytit a manipulovat s ní podle 

potřeby, dokud se opět neprobere k plnému vědomí. Výhodou tohoto způsobu jsou zejména 

minimální náklady a velká prostorová pohyblivost i pohotovost. Nevýhodou je zatím ještě stále 

nedokonalá konstrukce zbraní a střel, působící zejména nepřesnost střelby a malý dostřel. Je tu však 

i možnost šoků imobilizované zvěře. 

Lapání živé zvěře 

Živou zvěř lapáme proto, abychom ji použili třeba na další zazvěřování, nebo k jiným účelům 

(k měření, značkování, dalšímu sledování či výcviku norníků), anebo abychom ji vytřídili, nepotřebnou 

nebo hájenou pustili a zmocnili se té, na níž máme zájem. K lapání živé zvěře se používá řada různých 

zařízení, ale v podstatě jsou to sklopce různých druhů, patří sem umělá nora, příkrajník, jezevčí měch, 

podběrák na ondatry, láhve v zemi a jestřábí koš. 

a) Sklopec 

Je to v podstatě truhlík, v němž je nášlapné či nárazové zařízení, kterým se uvolňují padací 

dvířka uzavírající procházející zvěř uvnitř. Může být kombinován s návnadou (sklopce na psy apod.). 

Sklopce stavíme na upravené cestičky po obvodu bažantnic a nebo jinde podle potřeby, přistavujeme 

k nim zábradla z větví či jiného materiálu, která svým nálevkovitým tvarem nutí zvěř, aby sklopec 

neobešla, ale vešla do něho. Sklopců je mnoho druhů. Do sklopce se většinou chytne toulavý pes, 

kočka, tchoř, kuna nebo lasička, méně již liška. Někdy se v něm nalezne zajíc či bažant. Proto je třeba 

sklopce denně obcházet a kontrolovat. Tím se zamezí nehumánnímu uhynutí zvěře hladem a také 

se neznehodnotí kožešina zvěře. 

b) Truhlíky na lasičky 

Je to obdoba sklopce, kdy lasička vlézá do truhlíku po pohyblivém prkénku, které 

se převáží vahou lasičky a uvězní ji v širší zadní části truhlíku zapřenou volnou vzpěrou 

pod venkovní přední částí prkénka. Lasička v tomto truhlíku žije většinou pouze do doby, 

než s ní začneme manipulovat. 

 

 



 

c) Umělá nora 

Lišky rády prohledávají opuštěné nory a mnohdy se jim v nich zalíbí. Proto se stavějí nory 

umělé. Vykope se v zemi (stačí 50 cm pod povrchem) kotel asi 50 x 20 x 25 cm, na jehož strop 

je nejlépe dát nějaký plech, kolmo postavit drenážní trubky až k povrchu a zbytek až po povrch země 

zahrnout hlínou. Od kotle se vykope dvouramenná chodba o potřebné délce (cca 5 m), čímž vzniknou 

dva východy. Chodby nesmí navazovat přímo na kotel, aby v něm nebyl průvan. Do drenážních trubek 

se vsune tyč. Uhodí-li se s ní o strop kotle, plech zařinčí a liška vyběhne ven - na dostřel. 

d) Jestřábí koš 

Klec z drátěného pletiva s dvojitým dnem se umísťuje na sloupek, do spodní části se umístí 

pestrý holub s potravou a s pitím. Dravec na holuba nalétne a narazí na spoušťový mechanismus, 

jímž se pták uzavře v kleci a v některých případech se automaticky otevřou dvířka spodní klece, 

aby holub odlétl a informoval svým příletem myslivce o chycení dravce. Je mnoho konstrukcí 

jestřábích košů, které živou zvěř pouze neškodně chytají, ale dnes je jejich používání zakázáno. 

Lapání zvěře spojené s usmrcením 

V některých případech se líčí na šelmy či dravce, u nichž nepočítáme s přežitím. Můžeme zvěř 

např. trávit, můžeme ji lapat do tluček různých typů, dříve se hojně používalo různých typů želez. 

Většina těchto způsobů je dnes zakázána. 

 

 

 

 

 


