
my a vy

18      Lovu zdar! – č. 9 – september 201618      Lovu zdar! – č. 9 – september 2016



P osledné júlové dni sme teda 
strávili s  výhercami v revíroch pri 
mestečku Szeghalom na juho-
východe Maďarska  neďaleko 

rumunských hraníc. Tento rok sa šťastie 
usmialo na Pavla Bedeho z Moravského 
Svätého Jána, Ladislava Martinčeka z De-
diny Mládeže, Štefana Peráta zo Strop-
kova a Antona Sádeckého z Domaniže 
a Jozefa K. z Dunajskej Stredy, ktorý sa 
však na poľovačke sa napokon nezúčast-
nil. V Szeghalome sme sa stretli aj so sku-
pinou českých poľovníčok z klubu Diana, 
ktoré tam v tom čase tiež boli na poľovač-
ke. Aby bola poľovačka nezabudnuteľná, 
ale najmä úspešná, aj tento rok sme ju 
naplánovali na obdobie srnčej ruje. 

Cesta revírmi
Cestou do Szeghalomu nás zastihla 
poriadna búrka. Nič príjemné, ale ako 
poľovníkov nás to potešilo. Predpokladali 
sme, že po daždi sa pôjde zver osušiť. 
A tak aj bolo.

Od piatkového večera do nedeľného 
rána nás po dvoch revíroch s rozlohou 
vyše štyristisíc a šesťtisíc hektárov v rovi-
natej krajine hortobáďskej pusty rozvážali 
skúsení poľovnícki sprievodcovia. Boli 
to profesionálni strážcovia zveri v týchto 
revíroch.

V našom pickupe nás revírom spre-
vádzal skúsený strážca Lajos Földi s ne-
odmysliteľnou vábničkou zavesenou na 
spätnom zrkadle. Príjemne nás prekvapila 
asfaltová cesta v značnej časti revíru, zato 
nás poriadne potrápili nájazdy húfov ko-
márov, ktoré sa na nás vrhli hneď v aute. 

V nekončiacej rovine sme míňali husté 
porasty kukurice aj slnečnice. Všetko to 
bolo popretkávané pásmi, ale aj menšími 
remízkami vŕb a topoľov, premiešaných 
s dubom, jaseňom a jelšou. Najčastejšie 
po okrajoch takmer vyschnutých vodných 
kanálov. Najviac však prevládali pokose-
né lány lucerny a miestami aj obilia. Naše 
oči blúdili po okolí a vyzerali srnce, no 
nebolo ich. Videli sme dropy a mladé zaja-
ce, podľa Lajosa ich ulovia len v menšom 
z oboch revírov okolo tisíc ročne.

Terezina chvíľa
Trochu som si Lajosa doberal, že u nás 
na Slovensku vychádzajú večer srnce 
o päť minút sedem. Smial sa a zrazu nám 
gestom naznačil, že máme všetci potichu 
vystúpiť. Nás chlapov nechal pri aute, 
zobral z korby streleckú palicu – trojnožku 
a už aj kráčajú s českou poľovníčkou Tere-
zou z klubu Diana k slnečnici. Neprešli ani 
tristo metrov a Lajos rozkladá trojnožku. 
Tereza vzápätí zalíci a mieri smerom do 

topoľov. My pri aute neveríme vlastným 
očiam, veď sú tak blízo pri nás. To už ale 
Lajos s Terezou postupujú ďalej. Po chvíli 
Tereza opäť mieri a bác! V ďalekohľade 
vidím, že nám Lajos máva, aby sme 
prišli k nim. Naštartujem a pomaličky sa 
vezieme cez strnisko a priekopu pri ceste. 
O chvíľu sme pri Lajosovi a aj pri šťastnej 
lovkyni s úlovkom. Fíha, ale s akým! Srnec 
má krásne, pravidelné a pomerne vysoké 
parožie šestoráka, s dlhými prednými 
a kratšími zadnými výsadami. Pozriem sa 
na hodinky – je o sedem minút sedem. 
Nemôžem sa ubrániť úsmevu. 

Dvetisíckrát
Kmene Terezkinho srnca sú svetlé, sivo-
hnedé, s priemernou hrúbkou a slabým 
perlením, ale ich dĺžka je impozantná. 
Odhadujem ich najmenej na 23 centimet-
rov. Hroty výsad sú tupé a nevybielené. 
Pravá ružica z vonkajšej strany výrazne 
strechovitá, podľa toho ide o staršieho 
pána. Pohľad na predné zuby, zbrúsené 
do polovice to tiež naznačuje. Prechá-
dzam ukazovákom po oboch stranách 
chrupu v roztiahnutej papuli. Zodraté viac 
ako do polovice. Pod bruškom prsta cítim 
takmer rovnú plochu bez náznaku ostrej 
hrany. Miestami prechádza ukazovák aj 

DVANÁSŤ DO TUCTA
Výhercom našej súťaže o poľovačku na srnca bol svätý Hubert naklonený
Súťaž o poľovačku na srnca 

v Maďarsku, ktorú každý 

rok organizujeme pre 

našich čitateľov, sa stala 

už tradíciou. Nemohla preto 

chýbať ani toto leto.

Tomáš Krivjanský

okrem terezy boli v prvý 
večer úspešní aj naši dvaja 

výHercovia pavel bede 
a ladislav martinček.

Zámok Kárász s priľahlým 
pavilónom. Tu sme bývali.

Slepačo-baraní perkelt na privítanie
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po sánke. Konštatujem osem rokov. Lajos 
prikyvuje a dodáva. Možno sedem. Uvidí-
me po vyvarení lebky.

Zabratý posudzovaním trofeje si až 
teraz začínam všímať šťastnú a usmiatu 
lovkyňu. Nasleduje Lovu zdar! Potom fo-
tografovanie a poďakovanie sprievodcovi 
za dosiahnutý úspech.

Popri fotografovaní Lajos srnca vyvrhol 
v rekordne krátkom čase. Priznám sa, že 
som také niečo ešte nevidel. Koľkokrát 
predtým to už robil? Asi dvetisíckrát, znela 
odpoveď.

Čas hrá proti nám
Potom srnca na korbu auta a poďme 
na ďalší lov. Slnko bolo ešte vysoko. 
Pomaly sme sa presúvali k náprotivnému 
lesíku. Na strnisku po našej pravici sme 
spozorovali srnu a trochu ďalej za ňou 
aj srnu so srncom. Vyrušené autom sa 
nám stratili v lesíku. Pokračovali sme 
v jazde po poľnej ceste. Po ľavej strane 
nízke kry a strnisko, po pravej strane les, 
pred ním kroviny. Na úseku necelých 
500 metrov sme na pravej strane videli 
najprv srnu. Za ňou srnčí pár a v diaľke 
ďalší. Z vysokej trávy bolo vidieť iba krky 
s hlavami. Pohyb auta ich zatlačil naspäť 
do lesa. Sprievodca zastavil. Zopakovala 
sa posunková scénka, ale s tým rozdie-

lom, že pri aute som ostal ja s Terezkou 
a s Lajosom odchádzal Juraj, ktorý sa 
na poľovačke zúčastňoval ako hosť. No 
nastupujúce šero, napriek Lajosovmu 
vábeniu, neumožnilo istý výstrel. Okrem 
Terezy boli v prvý večer úspešní aj naši 
dvaja výhercovia Pavel Bede a Ladislav 
Martinček.

Pavel Bede sa pochválil, že po ulovení 
srnca videli so sprievodcom na ďalšom 
mieste ešte poriadneho  „srnčiska“ 
s kmeňmi ako jeleň. Domáci poľovníci ho 
videli naposledy pred dvomi rokmi, mys-
leli si, že sa „stratil“. To, že ho dnes znovu 
objavili, je pre revír z chovateľského aj 
finančného hľadiska veľmi potešujúca 
sprava.

Štefan Perát s manželkou a sprievod-
com Imre Nagyom videli zajace a dravce, 
ale aj viacero srncov, ktoré ušetrili, keďže 
usúdili, že sú mladé a nádejné.

Ďalšie lovy
Štefan Perát so sprievodcom nakoniec 
natrafili na výradového, asi štvor- až 
päťročného srnca s tenšími parožkami 
a kratšími výsadami. Na pokyn sprievod-
cu si ho zamieril. V optike uvidel, že ich 
srnec registruje a pomaličky začína od-
chádzať. Sprievodca ho hlasom vábničky 
zastavil vo vzdialenosti asi 120 metrov. 
Srnec sa otočil na blat a priam ponúkal 
komoru. Po výstrele značil zásah na lo-
patku. Otočil sa a odbiehal. Asi po tridsia-
tich metroch urobil kotrmelec a padol na 
zem. Po chvíli čakania sa pustili k nemu. 
Sprievodca uznanlivo pokýval hlavou 
nad dobre umiestnenou strelou a vyjadril 
strelcovi uznanie. Nasledoval zálomok, 
posledná pocta ulovenej zveri a blahože-
lanie sprievodcu  k úspešnému lovu. 

Posledná možnosť uloviť srnca bola 

v nedeľu ráno. Začali sme šťastne. Pár 
metrov pred autom nám preskočila srna. 
Po niekoľkých metroch druhá. V diaľke na 
oboch stranách sme zaregistrovali srnčiu 
zver. Medzitým nám neustále prebiehali 
pred autom mladé bažanty a poskakovali 
mladé zajace. 

Po chvíli sprievodca zaparkoval pred 
kukuricou. Ďalej sme pokračovali pešo. 
József občas zavábil. Prešli sme po str-
nisku ku kanálu pred nami. Bol zarastený 
krovím a nevysokým šáchorom. Vtom 
József rozložil trojnožku a rukou ukazuje 
Antonovi srnca pred kríkmi. Bol od nás 
vyše 200 metrov. S trojnožkou sa v po-
hotovostnej polohe posúvali pričupení 
dopredu. Anton mieri zalícený v trojnožke 
a strieľa. Podarilo sa. Nakoniec ani Anton 
neostal bez trofeje. 

Čo dodať na záver? V mene výhercov 
súťaže vyslovujem poďakovanie magazí-
nu Lovu zdar! a poľovníckym priateľom 
v Szeghalome za ochotu, trpezlivosť 
a poľovnícku profesionalitu. Za dva dni 
priviedli účastníkov poľovačky – výher-
cov súťaže i hostí – v dvoch susediacich 
revíroch k dvanástim úlovkom srncov 
a nespočetným poľovníckym zážitkom.�n FO

TO
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„Pri prvom mierení z trojnožky mi La-
jos napískal mladého srnca. Druhého 
vytiahol z topoľov tiež vábením hlasu 
srny. Srnec dobehol asi na 70 metrov 
a zastal predkom šikmo proti nám. 
Preto sa presne umiestnený zásah 
so vstrelom na lopatke zdá trochu 
vpredu. Strieľala som guľovnicou ČZ 
550 Lux s puškovým ďalekohľadom 
Meopta Meostar R1r 3-12×56 so zväč-
šením 4×. Použila som náboj S&B 
kalibru 308 Winchester s novou 11,7 g 
strelou PTS Hornady so zeleným 
polymérovým hrotom.“

Ako lovila Tereza

v diaľke na obocH stranácH 
sme zaregistrovali srnčiu 

zver. medzitým nám neustále 
prebieHali pred autom 

mladé bažanty a poskakovali 
mladé zajace..
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