
 POĽOVNÍCKE ZARIADENIA 
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Poľovnícke mapy 
Mapa poľovného revíru: 

-orientácia v revíri 

-správne poľovné obhospodarovanie 

-plánovanie všetkých biotechnických opatrení 

-lov zveri 

-evidencia rozmiestnenia najdôležitejších poľovníckych zariadení 

Najdôležitejšie poľovnícke zariadenia zakresľované do máp poľovníckeho hospodárenia : 

- kŕmidlá, krmoviská, kŕmne bunky, 
- lúky, políčka, ohryzové plochy, 
- sklady krmív, posedy,  

- soľníky a napájadlá, 
- hranice zverníc a bažantníc, 
-chytacie zariadenia, 

-vnadiská, bahniská, kalužiská, 
-migračné trasy, miesta koncentrácie zveri, 
-poľovnícke chodníky a pod 

Pri zakresľovaní týchto objektov do máp sa používajú dohodnuté značky 
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Najvýznamnejšie poľovnícke zariadenia: 

 
 Kŕmidlá,  

 

 Soľníky, 
 
 Posedy 

 

 Poľovnícke chodníčky  
 

 Sklady na krmivá   
  

 Zariadenia na chytanie zveri 

 

 Zariadenia na ochranu proti škodám spôsobovaných zverou  
 
 Ďalšie špeciálne zariadenia (zdochliniská, umelé brlohy, cvičné zverničky atď.)  
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Zásady budovania poľovníckych zariadení:  

- využívať prírodné materiály, predovšetkým drevo 
 

- majú dobre zapadať do krajiny,  
 

- majú byť účelné, funkčné a bezpečné,  
 

- uprednostňovať mobilné poľovnícke zariadenia 
 

- stabilné poľovnícke zariadenia dôkladne ukotviť 
 

- celoročná prístupnosť 
 

- strešná krytina z prírodného materiálu   
 

- pravidelná údržba a oprava poľovníckych zariadení, 
 

- drevené diely  odkôrniť a konzervovať, 
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- údržba blízkeho okolia  poľovníckych zariadení,  
 

- pravidelne čistiť a asanovať, 
 

- účelne rozmiestňovať, 
 

- prístupnosť pre zásobovanie vozidlami, 
 

- dostatočná početnosť 
 

- nefunkčné poľovnícke zariadenia likvidovať,  
 

- chaty musia zodpovedať hygienickým požiadavkám, 
 

- stavbu vopred dohodnúť a legalizovať, 
 

- vybudované zariadenie zaevidovať, 
 

- dodržiavať zásady OZBP 
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Podľa druhu zveri: 
a) kŕmne zariadenia pre raticovú zver (líšia sa veľkosťou)  
b) kŕmne zariadenia pre malú zver (líšia sa podľa toho, či sú určené pre zajačiu 

alebo pre pernatú zver ( rozdielne pre bažanty, jarabice i divé kačice). 

ZARIADENIA NA PRIKRMOVANIE ZVERI 

Rozdelenie: 

Podľa druh krmiva: 
a) kŕmidlá na suché objemové krmivo (seno), 

b) dužinaté krmivo (osobitne na siláž), 
c) na jadrové krmivo (sem patria aj zariadenia na tzv. odvádzacie prikrmovanie 

diviačej zveri)  
d) kombinované (spravidla na seno a jadro).  

Podľa funkčnosti:  
a)   samoobslužné kŕmidlá (ktoré fungujú na princípe samospádu krmiva)  

b)   automatické dávkovacie (ktoré sú riadené elektronicky)  

c)   kŕmidlá s pravidelným doplňovaním.  
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Podľa spôsobu umiestnenia:  - stabilné  

                                                    - mobilné  

Dobré kŕmidlo musí spĺňať tieto podmienky:  
 

- ľahké a nenáročné napĺňanie  
- dokonalá ochrana krmiva pred dažďom a snehom  
- prístupné čistenie a bezproblémová asanácia  
- prístupnosť a bezpečnosť pre zver 

Z hľadiska použitého materiálu: 
 
- jeden druh prírodného materiálu 

- kombinácia viacerých prírodných materiálov 

- kombinácia prírodných a cudzorodých materiálov 

Prikrmovanie nezneužívať na: - udržanie nadmerných početných stavov  
                                                 - hromadné lákanie zveri zo susedných revírov 
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Zákon o poľovníctve - ukladá užívateľovi PR zver prikrmovať najmä v čase 
nedostatku potravy, osobitne v zimnom období.  

Prikrmovaním zabezpečujeme: 

 -  prekonanie obdobia nedostatku potravy,                                                                          

 - udržanie dobrej kondície a zdravotného stavu zveri 

 - podávanie liečiv prostredníctvom medikovaných krmív 

Krmovisko a jeho lokalizácia: 

- prístupnosť miesta aj v zime pre potrebný prísun krmív    

- pokoj, relatívne teplo, ticho a sucho  

- spravidla v starších porastoch  (obhryz zverou nehrozí) 

- v prípade diviačej zveri čo najďalej od polí 

- pri miestach kde zver liehava aby do polí vychádzala čo najmenej  

Počet krmovísk závisí od druhu a počtu zveri  
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KRMOVISKÁ PRE RATICOVÚ ZVER 
Srnčia zver: 

Prikrmovanie  v lese rozptýleným spôsobom 
 

Pre každú rodovú skupinu (3 – 10 jedincov) jedno krmovisko, (na každých 100 ha 

má byť aspoň jedno).  
 

Srnčie kŕmidlá (resp. časť krmoviska) oplotiť proti väčším druhom zveri 

Jelenia, danielia a muflónia zver: 

Pre každú čriedu (cca 15 ks) jedno krmovisko (približne na každých 500 ha) - 

zamedzenie veľkých koncentrácií zveri.  
 

Vybavenosť krmoviska - dostatok kŕmidiel na všetky druhy krmív a zásobníky 

nielen na seno, ale aj na uskladnenie dužinatého krmiva a zásob jadra. 

Diviačia zver: 

Jedno krmovisko na každých 300 – 500 ha, teda pre každú čriedu (cca 10 ks). 
Vybavenosť krmoviska - kŕmidlá na jadro,  hrobľa na okopaniny (zemiaky). 
 

Pri odvádzacom prikrmovaní  musí byť krmovisko čo najďalej od polí a čo 
najbližšie pri húštinách, v ktorých zver cez deň zalíha. 
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Na každých aj začatých 15 ks  
raticovej zveri (okrem diviačej) sa plánuje 1 
krmovisko s nasledovnou výbavou: 
 

1 kŕmidlo so zásobníkom na objem. krmivo 

1 zastrešený válov na jadrové krmivo 

1 soľník  
vo zvernici +  

1 silážna hrobľa 
3 až 4 kŕmne stoly na podávanie siláže 
 

Na každých 70 ha výmery PR 1 soľník 

Zariadenia na prikrmovanie raticovej zveri: 

Pre diviačiu zver na každých aj započatých 
500 ha sa plánuje 1 krmovisko na jadrové 

a dužinaté krmivo vybavené: 
 

1 zásobník na jadrové krmivo 

1 válov na podávanie jadrového krmiva 

 

Pri intenzívnych chovoch: 

1 zariadenie na podávanie siláže a 
dužinatého krmiva 

 

Zariadenia na prikrmovanie malej zveri: 

Pre malú zver sa plánujú tieto kŕmne zariadenia: 
 

zajačia zver    - 1 kŕmidlo a 1soľník na každých aj začatých 100 ha výmery PR   

                          1 napájadlo na každých aj začatých 50 ha 

bažantia zver  - 1 násypec na každých aj začatých 50 ha bonitovanej plochy 
divé kačice      - 1 prikrmovacie zariadenie na jadrové krmivo  pre 200 kusov 

jarabičia zver  - 1 násypec na jeden kŕdeľ 

Poľovnícke zariadenia podľa Vyhlášky 344/2009 
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KŔMIDLÁ PRE RATICOVÚ ZVER  

Kŕmidlo s posuvnou strechou (tzv. oboroh) 

- seno navrstvené do výšky medzi 4 stĺpy  

- na koloch posuvná strecha klesajúca s vrstvou sena  

- zamedzenie kontaktu sena so zemou pomocou roštu 

Kŕmidlá na suché objemové krmivo 

Jasličkové kŕmidlo   

- dostatočne veľké, aby sa nemuselo často doplňovať  
- strecha má dobre chránila krmivo pred dažďom 

- môže byť pevné alebo prenosné  

- môže byť kombinované so samospádovým zásobníkovým kŕmidlom na jadro  

Zásobníkové kŕmidlo  
- je kombinácia senníka s jasľami (rebrinkami) 

- potrebná  pravidelná kontrola a nahŕňanie sena do jasieľ 
- rozmery závisia od druhu a početnosti zveri 

- možno ho upraviť aj ako zásobník na jadrové krmivo a okopaniny 
- rebriny nesmú byť  veľmi úzke, ani široké. 
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Najjednoduchší  spôsob uskladnenia krmiva 
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Oboroh – senník s posuvnou strechou 

Srnčí oboroh 
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Kŕmidlá na jadrové krmivo 

Válovec  
- v primeranej výške nad zemou so širokou striešku proti dažďu a snehu 

- pre jeleniu zver strieška vyššie položená 

- na dne válovca vyvŕtaná diera na odtok dažďovej vody 

- dostatočný počet v primeranej vzdialenosti od seba, denne doplňovať  

Samospádové kŕmidlo 
- pozostáva zo zásobníka a válovca. 

- môže byť samostatné alebo v kombinácii so senníkom,  

Diviačí násypec 

- na koloch postavená strieška, pod ktorú sa nasype jadrové krmivo 

- pripomína veľký bažantí násypec 

- nevýhodou je, že krmivo sa na zemi pod strieškou značne znehodnocuje 

Na odvádzacie prikrmovanie sú vhodné nádoby s navŕtanými dierkami zavesené 

voľne na reťazi pod strieškou.  

18 



Rô
zn

e 
ty

py
 v

ál
ov

co
vý

ch
 k

ŕm
id

ie
l  

19 



Rô
zn

e 
ty

py
 s

am
os

pá
do

vý
ch

  k
ŕm

id
ie

l n
a 

ja
dr

ov
é 

kr
m

iv
o 

20 



Rô
zn

e 
ty

py
 k

om
bi

no
va

ný
ch

 k
ŕm

id
ie

l p
re

 s
rn

či
u 

zv
er

 

21 



Rô
zn

e 
ty

py
 n

ás
yp

co
v 

pr
e 

di
vi

ač
iu

 z
ve

r 

22 



Kŕmny automat Profesionál 
Kŕmne automaty na jadrové krmivo 

Mini slinger alebo New day. 

KŔMNE AUTOMATY 
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A) Plastová nádoba 
B) Plastový kontajner 
C) Kŕmny bubon 
D) Kŕmny valec 

Odvádzacie 
prikrmovanie 

A B 

C 
D 
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Kŕmidlá na dužinaté krmivo 

Okopaniny a jablká môžeme raticovej zveri podávať vo válovcoch, ktoré sú na 

krmovisku, ale aj na zemi (napr. pod senníkom). Nemali by sa dávať do veľkých 

kôp, lebo sa skôr skazia. Okopaniny uskladňujeme v pivnici alebo v hrobli. 

Kŕmne stoly na podávanie siláže – musia sa denne napĺňať.  
 

Výhodnejšie sú zastrešené a na podstavcoch ležato položené súdky, z ktorých 

si zver vyberá siláž podľa potreby 

KŔMIDLÁ PRE MALÚ ZVER  

Kŕmidlá pre zajace 

Jasličkové kŕmidielka pre zajace (a divé králiky) Do válovčekov pod rebrinky sa 

dáva aj jadrové krmivo a soľ. Možno ich prípadne kombinovať aj s násypcom pre 

bažanty.  

Šibeničkové kŕmidielko - na objemové krmivo (do zeme zarazený stĺpik navrchu 

s pribitým latkovým krížom (prípadne so strieškou), na ktorý  sa upevníme seno.  
 

Repa, jablká aj ohryzová hmota (napr. konáre z jabloní a pod.) sa môžu dávať na 

zem. 

25 



Kŕmne zariadenia pre zajace 26 



Kŕmidlá na seno pre zajace 

Šibeničkové kŕmidielko 
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Kŕmidlá pre bažanty 

Násypce pre bažanty sú v podobe väčších striešok na 4 koloch vpredu vyšších, 
vzadu nižších. Predná zvýšená strieška násypca smeruje do voľnejšieho priestoru 

s dobrým výhľadom, zadná znížená do húštiny. Násypec má byť dostatočne veľký, 
aby bolo pod ním sucho.  
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Násypece pre bažanty 
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Kŕmidlá pre jarabice 
 
Robia sa v podobe ihlanovitých “búd” z kukuričného kôrovia, trstia, alebo čečiny 

upevnenej na kostre z latiek alebo tyčiek, prípadne v podobe viacnásobne 

lomeného “stanu” z kukuričného kôrovia na drevenom rámiku. Poslúži však aj dutá 
ihlanovitá búda z konárov, čečiny, trstiny alebo z balov slamy.  

 

Dôležité je, aby plevy a zrno boli chránené pred dažďom, jarabice pred vetrom, a 

aby mali možnosť úniku pre predátorom. 

Kŕmidlá pre divé kačice 
 
Môže to byť násypec na brehu (podobný ako pre bažanty) alebo na zakotvenej 

plťke. 

Ak je plťka vyššia, má mať “rampu”, aby kačice mohli na ňu pohodlne vystúpiť 
z vody. Prikrmovať kačice sypaním krmiva priamo do plytkej vody (do 20 – 30 cm) 

je účelné len vtedy, ak chceme prikŕmiť aj ryby, čo však v zime neprichádza do 

úvahy. 
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Jarabičie búdky 
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Divé kačice 

Kŕmny stôl Hniezdne búdy 

Kŕmna búda Hniezdne búdy 
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Solisko - miesto, kde sa zveri podáva soľ, prípadne miesto so zasolenou pôdou.  

V blízkosti soliska má byť vodný zdroj na uhasenie smädu, ktorý soľ vyvoláva.  
 

Soľník - je zariadenie, v ktorom sa soľ zveri podáva. 
 

Soľ sa zveri podáva vo forme: 

- kusovej (kamennej) alebo  

- ako lízanku, (zmes soli s jemnou zeminou napr. ílom, prípadne so sypkým 

minerálnym premixom alebo ako minerálnu miešanku v lisovanej forme).  

Typy soľníkov 

Válovčekový soľník Stĺpikový soľník Pňový soľník 

SOLISKÁ A SOĽNÍKY 



SOĽNÍKY 

a) jasličkový 

b) ráštepový 

c) stĺpikový 

d) guliačový 

e) debničkový 

f) korýtkový 

g) pňový 



POSEDY 

Vysoké posedy: 

- slúžia na pozorovanie a lov zveri 

Požiadavky na vysoké posedy sú :  
 

-správna lokalizácia, 
 

-bezpečné pre používateľa, 
 

-nenápadné v krajine, 
 

-správne dimenzie, 
 

-kontrola a údržba, 
 

- bezpečnosť streľby 

Mobilné posedy: 
a) prenosné - sú spravidla skladacie rebríky (rebríková sedačka), 
b) prevozné - namontované na traktorovej vlečke (môže byť aj väčší uzavretý 
a zastrešený posed) 
Stabilné posedy: 
- stavajú sa na miestach, kde môžu plniť svoju funkciu mnoho rokov 
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Rôzne typy uzavretých kazateľnicových posedov - vysokých 



Rôzne typy uzavretých mobilných  posedov  



Rôzne typy rebríkových posedov  



Typy vysokých posedov  

A- rebríkový      B- kazateľnicový      C- uzavretý kazateľnicový posed  



Zásed  Plastová búda, resp. nízky posed 



Zdroje vody pre zver 



Zariadenia na chytanie zveri 



Lapák na škodnú zver s nábehmi 



Asanácia stabilných prikrmovacích zariadení: 
 

-vykonáva sa po skončení zimy  
-vyčistenie prikrmovacieho zariadenia 

-likvidácia  potravných zbytkov 

-asanácia blízkeho ale aj širšieho okolia  
-nespotrebované potravní zbytky spáliť alebo zakopať do dostatočnej hĺbky 

-opraviť vadné časti prikrmovacích zariadení 
 

Čím asanovať? 
 

- kŕmidlá a okolie asanovať napr. nehaseným vápnom, v množstve 0,3 – 0,5 kg/m2 

- aplikácia 5% roztokom Chloraminu B  

- 3 – 5% roztokom chlórového vápna postriekať  zeminu 

 

  firemné prípravky: 

 

- 2,5% Dikonit, Suprachlor, Stalon F,  

- 4% roztok formaldehydu,  

- 10% roztok lúhu sodného a ďalšie, ktoré majú svoje výrobné označenie. 



  

Prenosné prikrmovacie zariadenia: 

 

-po skončení prikrmovacieho obdobia odstrániť z prostredia 

 
Pred skladovaním ošetriť  
-2% roztokom modrej skalice  

-miesta kde sa nachádzali asanovať zarytím potravných zbytkov do pôdy  
 

Pastevné plochy a lúky pre zver: 
 

-pred vegetačným obdobím  agrotechnicky ošetriť ( smykovanie, odstránenie 
stariny, hrubých nečistôt, dosievanie, hnojenie). 
 

Napájadlá:  
 

-na jar vyčistiť  
-podľa potreby opraviť aby udržali čo najdlhšie dostatok pitnej vody pre zver  
-pri znečistenej vode zabezpečiť nápravné opatrenia  
 

Údržba zariadení na tlmenie počtu predátorov v revíri – (lapáky) 













???... 

































OBJAV ROKA 


