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díky svým zkušenostem a schopnostem vyvinul 
vábničky Nordik Predator, ale též sám rozsáhlou 
sbírku vábniček vlastní. Dostalo se mi tak každý 
večer příležitosti k tlumočení naprosto vzrušující 
výměny zkušeností obou pánů a jejich zážitků 
z lovů vábením, které se pokaždé protáhly až do 
ranních hodin. 

Nerada přiznávám, že spousta poznatků z lovů 
vábením, které nám ze své praxe Per–Arne Åhlén 
popisoval, pro mne byly zcela nové. Nejen proto, 
že jsem jako jistě spousta dalších myslivců kdysi 
odložila pár vábniček s tím, „že nefungují“, jelikož 
jsem nevěděla, čím, kdy, kde a v jakých časových 
intervalech vábit, a jaké hlasy mám vlastně na-
podobovat. Snad tím největším překvapením pro 
mne byl zcela nový způsob, jakým švédští lovci při 
vábení pracují s vanoucím větrem. Řeknete si – co 
na tom je těžkého, jít s větrem tak, aby vás zvěř ne-
navětřila, jenže oni používají pravý opak. Vyberou 
si otevřené, přehledné prostranství a usadí se pří-
mo na jeho okraj tak, aby vítr šel od nich směrem 
do prostoru, který mají možnost kontrolovat. Za-
vábí, v přesně daných intervalech, aby zvěř měla 

kračovali jsme dále na jih na Národní myslivecké 
slavnosti na loveckém zámku Ohrada u Hluboké 
nad Vltavou, kde jsme na sobotu 27. června měli 
připravenou přednášku o lovech vábením a švéd-
ských vábničkách, které Per–Arne Åhlén vyvinul. 
Přestože počasí slavnostem zrovna nepřálo, pre-
zentace Per–Arne Åhlén, v rámci doprovodného 
programu slavností, uvedená mistrem ve vábení 
Václavem Svobodou, se vydařila a měla dost po-
sluchačů, kteří se zájmem sledovali jeho ukázky. 
Byla to prostě povedená česká premiéra před 
zcela zaplněným nádvořím.

Od toho dne již byl Per–Arne Åhlén jen náš. 
Přesunuli jsme se společně do útulného penzionu 
a hned večer jsme se všichni celí nedočkaví vy-
pravili na první lov vábením. Musím podotknout, 
že deštivé počasí nám od toho večera po celý 
týden značně ztěžovalo podmínky. Všichni tiše 
našlapovali a já byla vděčná za každou chvíli ti-
cha, kdy jsem nemusela překládat. To jsem ještě 
netušila, jaký bude první společný večer. Setkaly 
se totiž dvě velice zajímavé osobnosti – Václav 
Svoboda, kterého nejen já považuji za českého 
mistra ve vábení zvěře a je i majitelem nejpočet-
nější sbírky vábniček u nás, a Per–Arne Ahlén, 
švédský biolog divoké zvěře, který kromě jiných 
úkolů v současné době pracuje na projektu švéd-
ské vlády na zastavení expanze psíka mývalo-
vitého do Švédska a Norska. A který nejen, že 

Ač nepocházím z myslivecké rodiny, kde se 
myslivost dědí z generace na generaci, jak to 
u nás v Čechách bývá zvykem, myslivost mi před 
devíti lety učarovala a stala se mým koníčkem. 
Společně s mým dnes již stárnoucím drsnosrstým 
foxteriérem jménem Aris, který si za své zásluhy 
mezi myslivci zasloužil označení „Pan Pes“, jsem 
prožila nespočetně vzrušujících loveckých zážit-
ků. Tentokrát se s Vámi chci podělit o nové zážitky 
– moje nové poznatky z lovu zvěře vábením. 

Začátkem tohoto jara mě oslovil můj kamarád 
s prosbou o pomoc s uvedením švédských váb-
niček Nordik Predator na český trh. Zhlédla jsem 
dvě švédská instruktážní DVD o lovu lišek a srnců 
vábením a tento způsob lovu mi učaroval. 

Pokračování mělo rychlý spád, na konec červ-
na byla domluvena návštěva švédského biologa 
Per–Arne Åhléna v Čechách. Několik dní před 
pátkem, kdy jsem ho měla vyzvednout na letišti, 
mi nedala nervozita spát, zda mu budu při tlumo-
čení rozumět, zda znám dost slovíček z oblasti 
lovu a zda všechno klapne, jak jsme si domluvi-
li. Ale moje obavy byly zbytečné. Na letišti jsem 
vyzvedla usměvavého, sice trochu unaveného, 
ale na první pohled energií nabitého Per–Arne 
Åhléna a již cestou do jižních Čech se naše auto 
otřásalo smíchem. Jeho vyprávění dávalo tušit, 
že nás čeká opravdu vzrušující společně strá-
vený týden. Proběhlo přivítání s ostatními a po-

Na nesprávném místě. Je teplý srpnový soumrak. Pomalu odeznívá cvrkot lučních koníků a utichá 
ptačí zpěv. Usedám do vysokých kopřiv v menším neproniknutelném houští s jasným cílem – vytáh-
nout vábením lišku nebo odrostlé lišče z velkého remízu, vzdáleného zhruba 150 m, kde mají každý 
rok svou noru. Přijdou, vím to. Napodobený hlas naříkajícího poraněného ptáčka je pro ně neodo-
latelný. Zapískám a zvolna se otáčím do stran, aby zvuk obletěl širší prostranství. Tiše odkládám 
vábničku a snažím se nevnímat hejno komárů. Po chvíli ucítím liščí pach. Pomalu přejíždím očima 
tmavnoucí otevřené prostranství ve snaze vypátrat kmotru lišku dřív, než překvapí ona mne. Nikde ani 
chlup, pach odvál vítr. Tak nevím – zdálo se mi to, nebo ne? Byla to doopravdy liška, nebo si to jen 
namlouvám? Chvíli setrvám, zapískám znovu a dávám do zvuku ještě více nářku, až srdce usedá. 
Okamžitě mě znovu praští do nosu liščí pach, tentokrát vím, že se nemýlím. Je tak pronikavý – tak kde 
je? A pak mi to konečně dochází. Musí stát sotva pár kroků za mými zády, dobře skrytá v kopřivách. 
Sedím přímo u jejího úkrytu, který si ten den zvolila v mém neproniknutelném houští… Ten večer jsem 
ji nedostala. Zato v sobě dusím smích ještě dnes a kmotra liška jistě také. 

Lockjakt – lov zvěře vábením Švédský biolog P-A. Åhlén přivábí dvě lišky najednou

P–A. Åhlén vábí a loví lišky během dne. Ví, že 
neodolají

P–A. Åhlén a Ulf Lindroth s uloveným liškákem, 
přivábeným za bílého dne
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tipy, radami a podrobným vysvětlením, jak nejlépe 
vábit srnce i v podmínkách, které jsou považová-
ny jak na vábení, tak lov jako velmi těžké. Zároveň 
se v tomto filmu divák dozví, jak kombinovat vábe-
ní srnčí zvěře s vábením lišek.

Stejně tak film o vábení lišek ve Švédsku 
uchvátí každého již prvními záběry, při kterých 
ani nedutáte. Je to napínavý, překrásnou hudbou 
doplněný film, včetně kapitol věnovaných dobrým 
radám a trikům, jak a čím přelstít tyto bezpochy-
by nejchytřejší predátory. Toto DVD je zároveň 
instruktážním filmem, jak úspěšně vábit lišky 
nejen ve skandinávských podmínkách, dozvíte 
se plno o tomto vzrušujícím způsobu lovu. Film 
obsahuje záběry a poučení od příchodu a výběru 
stanoviště, přes vlastní vábení, příchod lišky až 
po konečný výstřel, vše je doplněno autentickým 
zvukem, tedy žádné filmové aranžované záběry. 
Prostě realistické a reálné prostředí se skutečným 
poučným prožitkem. 

A v tu chvíli mi vytanul na mysli plán, že by se 
Mikaelovy filmy mohly dostat i na český trh, k ru-
kám všech, kteří touží zhlédnout tyto vzrušující 

zážitky ve svém rodném jazyce. Vzápětí následo-
valo rozhodnutí a bezpočet dalších příprav. A tak 
pro všechny z vás, kteří se chtějí dozvědět více 
nejen o našich společných zážitcích, ale i pro ty, 
kteří mají zájem zhlédnout ukázky z výše zmíně-
ných DVD o nových technikách lovu zvěře vábe-
ním, jsou připraveny ke zhlédnutí filmy s českým 
překladem. A je na rozhodnutí každého mysliv-
ce, zda si koupí DVD jen na poučení a zhlédnutí 
doma ve svém přehrávači, nebo zda bude DVD 
kupovat jako doplněk vábniček Lockjakt a film pak 
bude vlastně sloužit k vábničkám jako obrazový 
manuál. Více informací můžete získat na webo-
vých stránkách www.lockjakt.cz. 

Závěrem bych chtěla poděkovat Per–Arne 
Åhlénovi a Mikaelu Thamovi za jejich přátelství 
a předání zkušeností a poznatků, které mi ote-
vřely nový obzor. S přáním nezapomenutelných 
zážitků všem, kteří se nechají inspirovat jejich ra-
dami a zkušenostmi. S díky za všechna osudová 
setkání

Kateřina CheNíčKOVá

možnost rozpoznat směr, ale zároveň, aby nepřišla 
přímo za zvukem tak rychle, že nebudete mít čas 
zareagovat. Největší výzvu shledávají v přelstění li-
šek, které jsou podle nich nejchytřejšími z predáto-
rů. Liška přesně ví, co má udělat. Nejde za zvukem 
přímo, ale z vrozené obavy, že by se mohla setkat 
s větším a silnějším predátorem, si jde pro „váš“ 
vítr. Přímo do míst, které máte před sebou. Pak už 
je všechno jen a jen na vás, zda budete rychlej-
ší, než liška zjistí, že něco není v pořádku. Sám 
Per–Arne Åhlén se při vzpomínkách na své zážit-
ky usmívá a doplňuje své neuvěřitelné vyprávění 
věrohodným tvrzením, že tímto způsobem ulovené 
lišky již počítá k tisíci… 

Ten týden uběhl tak rychle, že se to ani nedá 
popsat. Stále si v hlavě přehrávám napínavé 
vyprávění, výbuchy smíchu nad neuvěřitelnými 
zážitky a příhodami, tiché našlapování lesem, 
ozvěny výstřelů a napjaté čekání, jaký se podařil 
úlovek. A pak najednou rozpálené asfaltové plo-
chy Ruzyňského letiště a vkrádající se smutek 
s pohledem na letadlo mizející v oblacích. 

Druhý den po odletu Per–Arne Åhléna jsem za-
sedla ke svému počítači a pustila si znovu DVD 
o lovech vábením, které Per–Arne Åhlén natočil 
společně se svým kamarádem, švédským filma-
řem a spisovatelem Mikaelem Thamem, abych 
si připomněla alespoň část našich společně strá-
vených dnů. Přehrávám si nádherné záběry DVD 
Vábení srnců pořízené při vábení srnců v pře-
krásné krajině Anglie, s rozlehlými poli, loukami 
a remízy, kde díky menší hustotě srnčí zvěře a za 
téměř neustávajícího větru vůbec není jednodu-
ché srnce přivábit. Přesto, znovu a znovu sleduji, 
jak střídavě Per–Arne Åhlén a Mikael vábí mla-
dé i staré srnce, kteří jim přicházejí na pár kroků. 
Kromě nádherné přírody a zajímavých záběrů 
přivábených srnců je celé DVD doplněno dobrými 

Lockjakt – Vábení srnců
Video z vábení srnců od Mikaela Thama
Mikael Tham a biolog volně žijící zvěře Per–Arne Åhlén 
vábí srnce v období srnčí říje a mají možnost ulovit ně-
kolik starých zkušených srnců, které je jinak velmi těž-
ké navábit. Ve filmu k sobě přivábí srnce opravdu velmi 
blízko a to i z velkých vzdáleností. Zároveň vám uká-
ží, jak lze zkombinovat vábení srnců s vábením lišek. 
Uvidíte a uslyšíte několik dobrých tipů a rad a k tomu 
i podrobného vysvětlení, jak se stát úspěšným lovcem 
srnců při použití srnčích vábniček Nordik.
Délka 75 min., český komentář, 
kat.č. 10/181, cena 649 Kč

Lockjakt – Vábení lišek ve Švédsku
Video z lovu lišek od Mikaela Thama
Zúčastněte se lovu lišek vábením ve Švédsku, společně 
se zkušeným lovcem Ulfem Lindrothem, který je úspěš-
ným lovcem lišek a píše o divoké přírodě, a Per–Arne 
Åhlénem, biologem volně žijící zvěře, který vás kromě 
jiného naučí i prakticky používat vábničky Nordik.
Toto DVD je zároveň instruktážním filmem, jak úspěšně 
lovit lišky nejen ve skandinávských podmínkách, zkuše-
nosti uplatníte jistě i v našich podmínkách, dozvíte se 
více o tomto efektivním a vzrušujícím způsobu lovu.
Délka 60 min., český komentář, 
kat.č. 10/180, cena 649 Kč

Ulf Lindroth předvedl neuvěřitelnou reakci a ulovil lišku 
poté, co zjistil, že si zapomněl nabít…. vše zachyceno 
filmařem!

Pozor, Výhodná akce! 
Při objednání obou dVd společně 

cena 1100 kč
ke koupi i k objednání na dobírku v knihkupectví 

Myslivost, v prodejně Myslivost v jungmannově ulici 
nebo elektronicky na www.myslivost.cz
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