
Noční lov beze zbraní 

Cíl: zažít noční přírodu, blíže se seznámit s různými nočními živočichy a zkusit některé odchytit 
Použitelné: cca duben až říjen v chladnější části roku jen omezeně 

Prostředí a provedení:  Osvědčilo se nám spojit noční lov s přespáváním v přírodě. Prožitek z lovu a 
noční přírody je rozhodně větší, když účastníci spí ve spacáku pod širákem či plachtou než když 
vyrážejí z teplé postele pod střechou. Lze se však obejít i bez toho. Jedinou podmínkou je blízkost 
vhodného loveckého místa. 
Vhodné místo pro lov je například když…tudy vedou zvířecí stezky, jsou tu napajedla, bahniště a 
úkryty…je tu pestrost různých prostředí (stromy, křoví, louka, vodní plocha, skály)…je umístěné 
poblíž nocoviště, ale ne moc blízko, abychom zvířata nerušili. Je dobré, když organizátoři předem 
vytipovanou lokalitu za dne navštíví a rozmyslí, kam umístit jednotlivé pasti, velice to usnadní 
orientaci v noci. 
 
Jaké pasti lze použít a co vše se do nich může chytit? 
1) Fotopast  
Na koho: hlavně na velká zvířata: srnky, lišky, zajíci prasata…  
Co to je: krabička, co reaguje na pohyb - když kolem jde zvíře, spustí se a zvíře vyfotí, či nahraje na 
video, většinou funguje na 8-12 tužkových baterií (AA) a přidělává se popruhem na strom 
Jak na to: vhodné je fotopast umístit na zvířecí stezku, poblíž napajedla, bahniště, krmelce či na jiné 
frekventované místo 
- pokud je možnost, aby na daném místě visela i pár dní předem a účastníci ji pouze sklízeli, zvýší to 
šanci na úspěch (když ji jde pověsit celá skupina naráz, dané místo natolik „zasmrdí“ lidským 
pachem, že se tam v noci pravděpodobně žádné zvíře neukáže) 
Dobré mít s sebou: náhradní baterie, kus provazu na případné prodloužení popruhu fotopasti 
 
2) Živolovné pasti na malá zvířata 
Na koho: myši, myšice, rejsci, norníci, hraboši, plši a plšíci…  
Co to je: existují různé typy a provedení, my máme vyzkoušené dřevěné pasti (A na fotce, které ale 
takřka nejsou k sehnání a člověk si je musí sám postavit), běžně v nabídce jsou kovové (C), z pletiva 
(D) či plastové (B) - v principu se ale vždy jedná o nějakou krabici, do které zvíře vleze za návnadou a 
cestou spustí mechanismus, který zavře dvířka a zabrání mu v úniku 
Jak na to: pasti se nastraží večer na předem vytipovaná místa, kde mají myši nory a cestičky; poté je 
nutné pravidelně po cca dvou hodinách kontrolovat, jinak by mohlo dojít k úhynu chyceného zvířete 
stresem nebo hlady (hlavně rejsci, kteří mají extra rychlý metabolismus) 
- osvědčilo se, si již předem dohodnout s účastníky „hlídky“ – tzn. kdo, kdy, a jestli vůbec vstane 
- jako návnada jsou vhodné například těstíčko z ovesných vloček, rybiček a banánů nebo aromatický 
sýr či jiné „voňavé“ věci  
 - úlovek si lze lépe prohlédnout, když ho z pasti vyklepneme do velké zavařovací láhve či průhledné 
přepravky na zvířata  
- ulovená zvířata zpravidla umí pořádně kousnout, proto je lepší je nebrat do holé ruky 
Dobré mít s sebou: pasti, návnadu, velkou sklenici s víčkem/plastový box na zvířata, atlas drobných 
savců 



  
Různé druhy živolovných pastí. 
 
3) Lapání hmyzu na světlo  
Na koho: můry a různý jiný létající hmyz 
Jak na to: poblíž nocoviště se mezi stromy napne prostěradlo a za něj pověsí co nejsilnější zdroj 
světla  
- světlo přiláká hmyz, který si posedá na prostěradlo a je relativně dobře pozorovatelný či 
polapitelný (například do skleničky od jogurtu) 
Dobré mít s sebou: zdroj světla, prostěradlo, provázek, nůžky, může se hodit žebřík, skleničky na 
úlovky, atlas hmyzu, náhradní baterie 
 
4) Lapání hmyzu do kelímkových pastí  
Na koho: brouci, mravenci, lezoucí hmyz, slimáci… 
Jak na to: kelímek (od jogurtu, na pití…) pomocí lopatky zakopeme tak, aby byl okraj kelímku 
v úrovni terénu či mírně pod ní, a umístíme do něj návnadu (kus uleželého masa, přezrálé ovoce 
nebo to, co jsme dali do živolovné pasti) a necháme na místě přes noc 
- ráno zkontrolujeme úlovek  
- osvědčilo se nám, když kelímky zakopávali sami účastníci – každá skupinka měla svůj a sama 
vybírala vhodné místo, kde by se podle nich toho mohlo hodně chytit 
Dobré mít s sebou: kelímky (ideálně papírové), lopatky, návnadu, atlas hmyzu 
 
5) Poslouchání netopýrů  
Na koho: netopýři, vrápenci, ale je slyšet i různý hmyz, praskání ohně či šustění oblečení 
Co to je: detektor na netopýry (= malá černá krabička) zachycuje neslyšitelný vysokofrekvenční 
ultrazvuk netopýrů a převádí ho na frekvence mezi 100 Hz až 12kHz, které už jsou lidským uším 
slyšitelné 
- laděním na jednotlivých frekvencích lze identifikovat jednotlivé druhy netopýrů, neboť každý druh 
vysílá na jiné frekvenci 
- osvědčil se nám jednoduchý detektor Magenta 4 (nebo Magenta 5 ), se kterým zvládnou pracovat 
i děti 
Dobré mít s sebou: klíč k určování hlasů netopýrů (pěkný například: 
https://www.ceson.org/klic.php), atlas netopýrů – předem si vytipovat pár nejhojnějších, které je 
možné na místě potkat 



 
6) Lov ušima 
Co to je: procházka nočním lesem bez světla a v tichosti 
Dobré mít s sebou: trpělivého organizátora, který dovede lidi zklidnit a pomůže jim nepropadnout 
strachu ze tmy a neznámých zvuků 
 

 

 

Tato metodika vznikla jako součást projektu „Divoši v divočině“. 

Projekt byl podpořen MŽP, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

 


