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Spomienky
starého
rysiara

Zorientujeme vás v známom
kaprárskom revíri

Presné servírovanie
návnady

Kŕmny
kalíšok Iný pohľad na pokles

jeho stavov

Úsvit
hlucháňa

Mláďatá

Rys
sa bráni
útokom

ZelenépekloOchráni ich len
materinská láska?



Plecniak Lahu sa vyznačuje hladkými,
zaoblenými tvarmi. Má rozmery 13 x 28 x 44
centimetrov. Hlavný aj predný priestor sa uzat-
várajú na zips. Vyrába sa v troch farebných pre-
vedeniach, a to čierny, zelený a modrý
z materiálu P/600 D Dobby. Môže sa prenášať
za rukoväť ako taška alebo s popruhmi na ple-
ciach. Stojí okolo 60 € (1 807 Sk).

Plecniak

Poľovačka za šera, súmraku a počas
splnu Mesiaca je bez presne nastrelenej
zbrane, kvalitného pozorovacieho
a puškového ďalekohľadu takmer
nemysliteľná. Na spracovanie diviny je
nevyhnutná profesionálna mäsiarska
súprava. Na uloženie zbraní kvalitný trezor.
Nuž a na spríjemnenie pobytu na chate si
môžete pozrieť poľovačky a rybačky na
DVD filmoch takmer z celého sveta.
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trhové novinky

Triéder MINOX HG 8 x 56 BR je
vhodný na pozorovanie zveri aj

za šera, súmraku a pri splne Me-
siaca. Zväčšuje osemnásobne,

priemer vstupnej pupily objek-
tívu je 56 milimetrov, priemer

výstupnej pupily okulára 7 mili-
metrov a svetelnosť 49 jedno-

tiek. Výkonnosť za šera dosahuje
17,1 jednotky smerného čísla. Zorné pole predstavuje 109 met-
rov v 1 000 metroch, to jest 6,2 stupňa. Dioptrická korekcia je
± 3 dioptrie. Ďalekohľad je plnený dusíkom, má rozmery 196
x 145 x 66 milimetrov a hmotnosť 1 040 gramov. Vodotesný je
do ponoru 5 metrov. Orientačne stojí 679 € (20 455 Sk).

Pozorovací
ďalekohľad

Sedemdielna mä-
siarska súprava OUT-

PAK OT-1 obsahuje
sekerku, pílku s puz-
drom, rozťahovač re-

bier, dlhý filetovací
nôž, kvalitnú

osličku, veľký nôž
s hákom na vyvrhova-
nie, malý nôž na dra-

nie s puzdrom, ochranné rukavice, pero, čistič rúk, meter a pásky.
Celá súprava uložená v ochrannom obale je veľmi praktická do kaž-

dej poľovníckej chaty. Stojí okolo 140 € (4 217,60 Sk).

Mäsiarska súprava

Za šera aj pri mesačnom splne

Skriňa pre päť dlhých zbraní Diana 5PE má samo-
statnú schránku na strelivo. Jednoplášťová konštruk-

cia je z trojmilimetrového oceľového plechu, dvere sú
dvojplášťové. Súčasťou je aj francúzsky trezorový

elektronický zámok LA-GARD. Trojbodový mecha-
nizmus s čapmi má priemer 18 milimetrov. Rozmery

skrine sú 1 500 x 376 x 260 milimetrov. Patria
k nej dva očíslované a dva bezpečnostné

motýlikové kľúče, molitanová
vložka a opierka zbraní. Skriňa je
zelenej polyuretánovej farby RAL

6005 a váži 60,5 kilogramu. Orien-
tačne stojí 440 € (13 255,40 Sk).

Skriňa na zbrane

Laserové nastreľovače
Sightmark® s dosahom
do 100 metrov a rozpty-
lom ± 5 centimetrov umož-
ňujú pohodlný spôsob nastrelenia
zbrane jednoduchým zasunutím do nábojo-
vej komory. Samotnou streľbou sa nastrelenie môže doladiť.
Najbežnejšie sú SM39001/.223 Rem.; SM39002/7.62 x 39;
SM39003/.30-06 Spr., .270 Win., SM39004/7 mm Rem. Mag.,
SM39005/.308 Win., .243 Win., 7 mm. Stoja okolo 54,15 €
(1 631,30 Sk). Vyrába sa aj SM39014 – Universal Red Laser,
ktorý možno získať približne za 61,88 € (1 864,20 Sk),
a SM39024 – Triple Duty Universal Red Laser s orientačnou
cenou 100,56 € (3 029,50 Sk).

DVD filmy Hunters Video
Ltd. s lovom zveri sú prelo-
žené do trinástich jazykov
vrátane češtiny. Zaujímavý

je 41-minútový inštruktážny
film „Lovecké zbrane a strelivo“ o love a etických streleckých tech-
nikách. Poradí, ako zvoliť najvhodnejší kaliber zbrane a streliva
a ako prebíjať náboje. Teória je kombinovaná s množstvom vzru-
šujúcich poľovníckych scén. Pripravuje sa aj päť nových rybárskych
DVD. Filmy sú vo formáte DVD 5-PAL 4:3. Získať ich možno pri-
bližne za 25 € (753,20 Sk).

Laserové
nastreľovače

Poľovnícke
a rybárske

filmy
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Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk
Zdroj: www.minox.com, www.rapier.sk, www.lltrezor.sk, www.vaude.com



lovecké potreby

Kožená lesnícka taška
má rozmery 230 x 310 x
80 milimetrov a vyrába
sa z hovädzej hladenice

v svetlohnedej alebo tma-
vohnedej farbe. Vnútri

má dva priečinky. Keďže je
praktická, svoj tvar si s vý-

nimkou malých obmien stále
zachováva. Orientačne stojí

82,95 € (2 499 Sk).

Lesnícka taška

Poľovnícka taška sa vyrába z kva-
litnej mäkkej kože, do ktorej je vy-

tlačený poľovnícky motív. Môže to
byť jeleň, daniel, diviak, srnec, kačice,

listy javora alebo svätý Hubert. Vnútri
má jeden zatvárateľný a jeden otvorený

priečinok. Podšívka je z jemnej hovädzej
kože. Tašku zís-

kame pri-
bližne za
132,44 €

(3 989 Sk).

Kožené puzdro na šesť
guľových nábojov je vyrobené z mäkkej kože v tma-
vohnedej alebo vo svetlohnedej farbe (a). Orientačne
stojí 8,27 € (249,10 Sk). Kožené puzdro na päť guľo-
vých nábojov, je zdobené vzorom basket a vyrába sa
z hovädzej hladenice (b). Stojí približne 17,09 €
(514,90 Sk). Kožené puzdro na päť brokových ná-
bojov, zdobené vzorom basket je vyrobené z hovä-

dzej hladenice (c). Získame ho približne
za 17,59 € (529,90 Sk).

Koža zvierat bola od úplného začiatku najvhodnejším a najdostupnejším materiálom
lovcov. Dodnes je najpraktickejšia na výrobu výstroja a pomôcok pri love. Lesníci,
poľovníci a sokoliari ju napriek súčasným umelohmotným materiálom stále
uprednostňujú práve pre jej prirodzené vlastnosti ako sú pevnosť, pružnosť,
nepremokavosť a v neposlednom rade aj hmotnosť.

Kožený guľobrokový ná-
bojový pás na 20 broko-

vých a 5 guľových
nábojov je podšitý zele-
ným filcom. Vyrába sa

z mäkkej kože vo svetlo-hne-
dej alebo tmavohnedej farbe.

Stojí okolo 44,11 € (1 328,60 Sk).

Nábojový pás

Kožená sokoliarska brašna býva jedno-
stranná alebo kombinovaná s prednou

stranou ako plecniak a zadnou s mo-
sadzným kruhom, s prie-
merom 200 milimetrov,

s rozmermi 390 x
440 milimetrov.
Stojí od 117,51

do 139,41 €
(3 540,10 Sk až
4 199,90 Sk).

Sokoliarska brašna

(a)

Kožená sokoliarska taška
má poklop z tvrdej

kože s ručne tlačeným
motívom a jedno

vrecko. Orientačná
cena je 132,44 €

(3 980,90 Sk).

(c)

Pre poľovníkov aj so

Poľovnícka taška

Puzdrá na náboje

Sokoliarska taška

(b)
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1Kožená sokoliarska čiapočka
je vlastne kukla s otvorom
pre zobák, ktorá sa nasadzuje
dravcovi na hlavu. Poznáme
dva základné typy. Európsky
typ sa lepí a orientálny, čiže
ázijsky alebo indický, sa zo-

šíva. Oba sa tvarujú na forme v podobe dravcovej hlavy, ktorá je pre-
važne z pálenej hliny. Niekedy býva aj glazúrovaná.
V Ázii sa čiapočka používa pre
sokoly aj pre orly. V Európe sa
orlom dáva zriedkavejšie,
občas sa však nasadí
jastrabom. Tým je
daná tiež rozsiahla
škála veľkostí ako

aj rôznych tva-
rov a kombinácií

farieb. Čiapočky vyrá-
bajú zväčša sokoliari špecialisti. Získať ich

môžeme už od 12 € (361,50 Sk).

Kožené sokoliarske rukavice v rôz-
nom prevedení sa vyrábajú pre so-

kola, jastraba a orla. Môžu byť
letné a zimné. Stoja od 52,78 €

(1 590 Sk) do 99,25 € (2 990 Sk).

Ochránia ruky

koliarov

Dravcovi na hlavu

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk
Zdroj: www.falco.sk, www.falconry.sk, www.jkweb.cz, Ing. Ivan Maroši, www.stanislavsfalconry.com, t.schindler@seznam.cz
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