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Anomálie
diviačích klov



Štíhla predĺžená až 20-centimetrová poľovnícka dýka
s jednostranným ostrím.

Nevyhnutný nástroj sokoliara
pri usmrtení zveri ulovenej

dravcom. 

Sokoliarsky záražec

Poľovnícke nože sa delia na zatváracie a dýky. Môžu byť jednofunkčné
alebo multifunkčné. Dýky sa vyrabajú aj s vymeniteľnymi čepeľami
a násadcami. Používajú sa na vyvrhovanie, dranie a vyháčkovanie ulo-
venej zveri, prípadne na záraz postrelenej zveri, ako aj na spracúvanie
a porciovanie diviny. Ďalej na prácu v prírode, naprí -
klad odrezanie vetiev či nasekanie alebo naštiepanie
dreva na oheň. Záraz zveri nožom nahradil v súčasnosti
dostrelný výstrel. Klasické záražce používajú už iba sokoliari. 

lovecké potreby

Poľovnícky nôž je základným nevyhnutným
doplnkom poľovníka pri love. Najčastejšie
sa používa poľovnícka dýka alebo
poľovnícky zatvárací nôž s poistkou proti
samovoľnému zatvoreniu. Vybrať sa do
revíru bez poľovníckeho noža alebo dýky je,
akoby šiel ženích na svadbu bez obrúčok.

Majú jednu
štandardnú čepeľ
s poistkou. Naj-

známejšími
u nás sú nože
Mikov z Čes -
kej repub liky 

a nože Puma z Nemecka.

Zdobený nôž v tvare
predĺženej až 50-centi-
metrovej dýky. Používa
sa pri sláv-
nostných 

príležitostiach. Najčastejšie pri pasovaní za poľov-
níka po zložení skúšky z poľovníctva alebo za lovca jed-

notlivých druhov zveri pri jej prvom ulovení.

Poľovnícky tesák

Poľovnícke nože zatváracie,
jednofunkčné

Dvojstranu pripravil TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk

FOTO: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, KATALÓG FRANKONIA JAGD, KATALÓG KETTNER, KATALÓG WAFFEN PETRONICS

Majú okrem štandardnej pevnej če-
pele rôznej dĺžky a tvaru aj

ďalšie čepele a ná-
radie, ako
páračik,

vyháčkovač
a pílku,
ktoré sa

zatvárajú do rukoväti
s poistkou.

Nôž, nástroj lovca od prvopočiatku...

Poľovnícke dýky, multifunkčné
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Majú okrem štan-
dardnej dlhej, prí-
padne aj krátkej
čepele ešte

ďalšie náradie, ako páračik,
pílku, háčik na vyháčkovanie
pernatej zveri, pilník, otvárač

na konzervy, otvárač 
korunkových uzá-

verov fliaš, vý-
vrtku, nožničky,
šidlo, špáradlo,

skrutkovač, meter
a ďalšie. Najznámejšími u nás sú Mikov 

z Českej repub liky, 
Puma z Nemecka 

a Wenger zo
Švajčiarska.

Poľovnícke nože zatváracie,
multifunkčné
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Ponúkame  nové modely vo vysokej kvalite. 
Luxusné spoločenské oblečenie ako aj pracovné

poľovnícke potreby 
Výhradný dovozca firmy Zanako®

Veľkoobchod - Maloobchod
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Majú jednu štandardnú pevnú
čepeľ rôznej dĺžky a tvaru.
Najznámejšími sú
Puma z Ne-

Poľovnícke dýky, jednofunkčné

mecka a se-
verské nože
z Fínska, zo Švédska 

a z Laponska. 

Nôž, nástroj lovca od prvopočiatku...



trhové novinky

Kovový cengáč s možnosťou uchy-
tenia suchým zipsom je účinná po-
môcka do prírody a všade tam, kde
vám hrozí stretnutie s medveďom.

Vhodný je najmä pre turistov, 
hubárov, ale aj poľovníkov, ktorí sa

vracajú z lovu cez oblasti s výskytom
medveďa. Vydáva silný zvuk, ktorý

pôsobí rušivo, má priemer 40 milime-
trov, hmotnosť 5 dekagramov a vý-

robca naň poskytuje záruku dva roky.
Orientačná cena je 190 Sk (6,31 €). 

Zdroj: www.tromf.eu

Skladá sa z jednoručného ťahadla s rukoväťou so špe-
ciálnym zdvojeným 95-centimetrovým lankom, päť cen-
timetrov širokého a 95 centimetrov dlhého uzavretého
popruhu cez plece s oceľovým pútkom a zo špeciál-
neho tri metre dlhého lanka s karabínou. Poľovník si
môže zvoliť optimálnu konštrukciu z mnohých mož-
ností pri ťahaní, ale aj nesení ulovenej zveri jednou
rukou do veľkosti srnca alebo menšieho diviaka. Pri ťa-
haní väčšej a hmotnejšej zveri pomocou popruhu cez
plece má obe ruky voľné. Pomocou popruhu ťahadlo umožňuje
ľahšie ťahanie pridvihnutím hlavy úlovku. Možno ho využiť aj na
zavesenie úlovku, ako vôdzku poľovného psa, škrtidlo pri úraze
a poskytuje aj veľa ďalších možností. Špeciálne lanko podobné pa-
dákovej šnúre v zelenej farbe znesie ťah viac ako 300 kilogramov.
Orientačná cena je 600 Sk (19,92 €). Zdroj: www.wild-bergehilfe.de

Multifunkčné ťahadlo ulovenej zveri

Pri streľbe na životnú trofej sa oplatí mať istotu,
najmä ak strieľame na väčšiu vzdialenosť. Exis -

tuje viac výrobcov a veľa druhov meračov
podľa technických a cenových možností.

Tento má rozsah merania od 10 do 640 met -
rov, zväčšenie 6 x, rozmery 38 x 70 x 102 mili-

metrov a hmotnosť 193 gramov. Súčasťou je
puzdro a popruh. Napájanie zabezpečuje baté-
ria CR2. Dosah merania je pri reflexných plo-

chách do 640 metrov, stromy do 520 metrov, zver do
275 metrov s presnosťou plus/mínus jeden meter. Orien-
tačná cena je 13 830 Sk (459,07 €). Zdroj: www.tromf.eu

Laserový merač vzdialeností
Yardage Pro Sport 450

Benzínový zapaľovač v praktickom kože-
nom puzdre s možnosťou uchytenia na

opasok pomocou pružnej kovovej spony
s doživotnou zárukou. Neoceniteľný po-
mocník, bez ktorého sa v prírode nezao-

bídete. Zápalky vo vetre
väčšinou zhasnú. Zapaľovač
Zippo nezhasne, pokiaľ po-
užívate originálne Zippo ka-

mienky, knôt a benzín
(lighter fluid). Orientačná

cena je od 600 Sk (19,92 €)
do 1 350 Sk (44,81 €). 

Zdroj: www.zippo.prodejce.cz

Cengáč na medvede

Sú neoceniteľným doplnkom poľovníka pri
slávnostnejších príležitostiach, napríklad

výročné členské schôdze, chovateľské pre-
hliadky a výstavy poľovníckych trofejí,

ale najmä poľovnícke plesy. Väčšinou
sú z ružíc srnčej, ale aj jelenej zveri.

Môžu byť aj z bočných rezov parožia
jelenej zveri vo forme platničky. Naj-

častejším motívom je raticová zver,
najmä hlava s parožím srnca, jeleňa,

daniela, diviaka, muflóna a iné motívy,
napríklad lesnica. Ich výrobou sa na

Slovensku zaoberá viacero umelcov rez-
bárov. Niektorí sú uvedení na webovej

stránke www.polovnictvo.com v kategórii
„poľovnícke šperky“. Kravatu symbolu svätého Huberta, jelenie

parožie s krížikom v jelenej ružici s priemerom 7,5 centimetra
mám od Štefana Ambrúža z Lúčky v okrese Rožňava.

Poľovnícke kravaty
z parožia

Stranu pripravil TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk
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Zapaľovač Zippo

Vždy poruke
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