
 

 

Pružinový jateční přístroj 
s upoutaným tloukem, k porážce drobného zvířectva 

 

 
 

  
 

Návod k použití 
Jateční přístroj je určen k rychlému usmrcování drobného zvířectva, bez 

zbytečné bolesti a stresu. Přístroj lze použít především k zabíjení králíků, 

veškeré drůbeže a ryb. Jedná se omračovací přístroj bez potřeby použití 

nábojek - s upoutaným tloukem (úderníkem). Vzhledem k tomu, že napínací 

síla je menší než 150N, nejedná se o mechanickou zbraň kategorie D ve 

smyslu § 7 písm. g) zákona o zbraních. Tato skutečnost nezbavuje uživatele 

povinností uvedených v níže uvedených provozních podmínkách 

 

Kupující zakoupením tohoto přístroje stvrzuje, že je osobou starší 18-ti 

let, je osobou svéprávnou a že přístroj bude používat dále popsaným 

způsobem a k danému účelu až po přečtení tohoto návodu! Je zakázáno 

přístroj jakkoli upravovat či pozměňovat a používat k jiným než 

stanoveným účelům! 

 

Návod k použití: Jateční přístroj - (dále jen pistoli) - dostáváte 

smontovanou v nenapnutém stavu. Z ústí přední části pistole vyčnívá 

nerezový tlouk (dále jen úderník), z boku tělesa kulaté tlačítko spouště. Ze 

zadní části pistole vyšroubujete napínač úderníku - nabiják, nasadíte na tlouk 

a svislým tlakem o plochu stolu, nebo jiné podložky, zatlačíte úderník do 



 

 

tělesa pistole až nadoraz. V tom okamžiku vyskočí tlačítko spouště a zajistí 

úderník v napnuté pozici. Pistole je nabitá, připravena k použití. 

S nabitou pistolí je třeba zacházet opatrně a nesmí se s ní nikdo ohrožovat   

 

Postup při zabíjení králíka: Zvíře přeneseme na pracovní stůl, 

postavíme na nohy a zklidníme jej.  Potom králíka uchopíme jednou rukou 

za uši a lehce mu přitlačíme hlavu. Druhou rukou přiložíme připravenou 

pistoli ústím zezadu mezi uši namíříme do oblasti mozku, lehce přitlačíme a 

stisknutím spouště vystřelíme. Takto pronikne úderník až do mozku zvířete a 

ve zlomku sekundy jej omráčí - s následkem smrti. Poté doporučujeme 

králíka vykrvit zaříznutím obvyklým způsobem. Tento doporučený způsob 

usmrcení - ukončení všech životních funkcí zvířete je v souladu s požadavky 

ukládanými chovatelům zákonem o ochraně zvířat! 

V případě neúspěchu – špatného omráčení, doporučujeme hlavu zabitého 

zvířete uvařit a následně se zorientovat v anatomii a ujasnit si jak je třeba 

mířit – vést smrtící úder. Nikdy nestřílejte králíka mezi oči jak je tomu při 

porážce prasat, protože tam se mozek nenachází a způsobíte zvířeti jenom 

bolest 

 

Postup při zabíjení velkých ptáků jako je krůta nebo husa:  Ptáka 

uchopíme za zobák, který stlačíme až na krk, druhou rukou přiložíme 

napnutou pistoli na střed hlavy cca 2cm od ušních otvorů směrem k zobáku 

(spodní část lebky – oblast mozku) a vystřelíme.  Je možné se také orientovat 

podle důlku, který nahmatáme v místě napojení lebky ptáka na první obratel. 

Ústí pistole přitlačíme cca 1,5 - 2 cm od tohoto důlku směrem k zobáku.  

Drůbež není třeba dávat do pytle nebo do koše, protože po vniknutí úderníku 

do mozku je ochromena a při zařezávání sebou nemlátí tak, aby si zbůsobila 

podlitiny. Tento doporučený postup platí i pro ostatní hrabavou a vodní 

drůbež a to i při použití jatečních (zařezávacích trychtýřů)   

 

Provozní podmínky: Při používání jatečního přístroje je třeba dbát 

nejvyšší opatrnosti, abychom si nepřivodili zranění.  I když se nejedná o 

střelnou zbraň, může dojít při nesprávné manipulaci k nepříjemnému 

poranění. Nabiják se nesmí ponechat po natažení v těle přístroje, nesmí se na 

nikoho mířit a spouštět přístroj naprázdno!  Jateční pistole se nikdy nesmí 

použít proti lidem, ale ani na větší zvířata jako je prase, koza, ovce!   

Pistole není schopna tato zvířata usmrtit, pouze jim způsobí bolest! Jednalo 

by se tedy jednoznačně o týrání zvířat! Přístroj uchovávejte na uzamčeném 



 

 

místě v rozloženém stavu! Znesnadníte tím případnou manipulaci 

nepovolanou osobou, především dětí a podstatně prodloužíte životnost 

pracovní pružiny.  Stálým stlačením dochází postupně k únavě materiálu. K 

opětovné montáži pistole (sešroubování) je zapotřebí vyvinout tlak a jistou 

manuální zručnost. Tento fakt působí jako bezpečná pojistka proti úrazu dětí.  

Po použití nezapomínejte na konzervaci tukem, například sádlem. Pozor, 

nepouřívejte rostliné tuky, které časem mechanismus dokonale zalepí Tlouk 

je z nerezové oceli a je oboustranný. Tato konstrukce prodlužuje životnost a 

splňuje hygienické předpoklady použití přístroje k danému účelu. Dvoudílné 

tělo pistole je  vyrobeno z uhlíkové oceli a je poniklované. 

 

V žádném  případě  jateční  přístroj  nepatří  do dětských  rukou!! 

 

Sestava jateční pistole 

 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nefunkčnost přístroje:  Velmi často se stávalo, a může se to stát i Vám, 

že zákazník po prvním rozebrání a opětovném složení pistole přístroj 

reklamoval jako nefunkční, protože pistoli již nemohl natáhnout, nabít. 

Pistoli je samozřejmě občas třeba vyčistit a namazat a to bez rozborky 

samozřejmě nejde.  Reklamace ale oprávněná není, stalo se pouze to, že při 

sestavování pistole došlo k pootočení válcové spouště s příčným vrtáním o 

180° podél osy. Jde o to, že příčné vrtání, kterým prochází úderník, je z jedné 

strany kulaté a z druhé strany je rozšířené tak, že uprostřed úderníku je jasně 

patrný ,,srpek měsíčku“ do kterého zapadne skluzná hrana úderníku. Délka 

nabijáku neumožňuje vytlačit úderník o celý průměr spouště a hrana úderníku 

nemá za co zachytit. Stačí tedy pistoli opět rozšroubovat, vytáhnout 

z předního dílu úderník, spoušť pootočit podél rotační osy o 180°, tak aby 

měsíček byl nahoře, na straně závitu, zasunout úderník, nasadit pracovní 

pružinu a oba díly těla pistole opět sešroubovat. Pistole bude opět fungovat 

na 100% 
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