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Základnépotrebypol 'ovníka
Medzizákladnépotreby. polovníka patri kvalit!lá zbran a držiak s puškovým
dalekohladom, v necase aj puzdro na optiku. Dalej sú to tašticka na náboje,
strelivoa gumové cižmy.

Tašticka na náboje
Základom tašticky na ná-
boje, menšie dalekohlady
ci mobilné telefóny je
brúsený kordurový korpus
v olivovejfarbe, alebo kožený hnedo-
zelený korpus s pripevnením na
remen. Kožený remienok sa zaistuje
vpredu centrálnym zámkom. Rovna-
kým zámkom je proti nechcenému
vytiahnutiu chránená aj vnútorná vý-
menná vložka, ktorá sa dá lubovoIne menit podIa potreby. V cene
tašticky je jedna vložka bud pre 12guIových alebo 6 guIových nábo-
jov a 4 brokové, ci 8 brokových nábojov s možnostou dokúpenia dal-
ších. Celá tašticka sa nehlucne uzatvára chlopnou pomocou
magnetu. PokiaIje chlopna otvorená, dá sa zastrcit dovnútra, takže
neprekáža a nebráni rýchlemu prebitiu. Orientacná cena korduro-
vého korpusu je 53,10 € (1599,70 Sk) a koženého
65,56 € (1 975 Sk).

doplnková vložka

Gumové cižmy

Vyššie celorocné gumové cižmy majú vnútrajšok
zateplený 4-milimetrovým vlepeným filcom Con-
dor (a) alebo dvojvrstvovým neoprénom Scandic
(b). Hlavný plášt je vyrobený z jedného kusa
a minimalizuje možnost prasknutia. Špeciálne
zvýšený priehlavok umožnuje Iahké obutie aj vy-
zutie. Jednodielna stredne tvrdá podrážka je tiež le-
pená. Na filcových cižmách sa môže horný okraj
s mäkceným lemovaním stiahnut k nohe a nohavi-
ciam pomocou golierového hrdla so šnúrkou,
na neoprénových pomocou bocného zipsu
s popruhom a plastickou prackou. Scandic sú
vhodné najmä do velmi vlhkých a chladných pod-
mienok, rýchlo sa vysušia. V prípade potreby možno vnútraj-
šok cižmy opláchnut vlažnou mydlovou vodou a odstránit tak
necistoty i zápach. Cižmy s filcom Condor stoja okolo 35,70 €
(1 075,70 Sk) a s filcom Scandic 36,78 € (1 108 Sk).

Nemecké držiaky puškových da-
lekohladov MAK patria k najlep-
ším a najvariabilnejším. Takmer
každá optika a zbran sa dajú nimi
spojit. Maximálny dôraz sa kladie
predovšetkým na dlhodobú
funkcnost a presnost, ktoré zaru-
cujú aj po mnohonásobnom od-
montovaní a opätovnom
namontovaní optiky s držiakom
ku zbrani. Dá sa použit základna
od 3 do 10 milimetrov. Krúžky sú
s výškou základne od 1 do 7 mili-
metrov. Všetko možno dodatocne
zvýšit alebo znížit pomocou dis-
tancných krúžkov, lícovaných
plôch a množstva redukcií i mon-
tážnych líšt. Dajú sa dopasovat na staré základne a v ponuke sú aj
držiaky obvyklých typov s krúžkami 25,4 a 30 milimetrov,
držiaky pre lišty Zeiss, Swarovski a Schmidt Bender, pre kolimá-
tory Docter, Zeiss, ale aj Picatinni Rail, Weaver a MIL Systém.
Jednotlivé typy stoja 65,68 až 307,75 € (1 978,60 až 9 271,30 Sk).

Puzdro na
d'alekohlad
Použitím neoprénového puzdra
odpadá nurnost nosit iné kryty.
UšIachtilý vrchný materiál v spojení
s neoprénom zarucuje velkú odolnost proti opotrebeniu
a je dokonalou ochranou optiky. Vdaka vhodnému strihu puzdro
tesne obopína puškový dalekohlad a chráni šošovky pred usadzovaním
necistôt i vody. Zmiernuje teplorné šoky spôsobené prechodom naprík-
lad z vyhriateho auta do mrazivého pocasia. Nezanedbatelná je aj cias-
tocná ochranná funkcia proti pádu. Výhodou je jednoduchá a rýchla
obsluha. Vyrába sa v ciernej farbe v rôznych velkostiach: S - objektív
24, M - objektív 42, L - objektív 50 - 56, XL - objektív 50 - 56 mili-
metrov a dlžka puškového dalekohladu nad 380 milimetrov. Puzdro
získate približne za 24,90 € (750,10 Sk).

Základné prevedenie guIového dvojaka Sabatti Classic 92 Express je dostupné v kalibroch 9,3 x 74 R; 8 x 57 JRS;7 x 65 R; .30 R Blaser, .444
Marlin:a 45-70 Gov. Má vytahovace, krátke zámkové dosky so strojovou poIovníckou rytinou, pažbu s bavorskou lícnicou z luxusného ore-
choveno dreva a gumovou ciapockou, jednospúšt i manuálnu poistku. Dfžka hlavní je 600 milimetrov. K výbave dvojaka patria aj nastavitelné
mieridlá s vláknom vodiacim svetlo a predpríprava pre držiak puškoveno dalekohladu. Orientacne stojí 2045,41 € (67 895,20 Sk).

Zdroi: WW'N.arms-cz.cz
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Meostar Rl 7 x 56 RD je velmi
výhodný cez den, ale najmä za šera, sú-
mraku a pri splne mesiaca. Zorné pole dosa-
huje maximálne 5,7 metra, priemer výstupnej
pupily je 8 milimetrov, svetelnost 64, výkonnost za
šera 19,8 smerného císla, minimálny rozsah rektifikácie 116
centimetrov na 100 metrov a hmotnost 495 gramov. Zamierovacia osnova
4c je v zadnej ohniskovej rovine. Tubus puškových dalekohladov Meopta
Meostar Rl je vyrobený z duralovej zliatiny, ktorá umožnuje povrch ano-
dizovat, tzv. eloxovat na cierno alebo strieborne, co zarucuje vysokú odol-
nost proti ošúchaniu a chemickým vplyvom. Nezanedbatelný je tiež
elegantný matný vzhlad. Osvetlený cervený bod zamierovacej osnovy je
vyjadrený písmenami RD - red dot. Dalekohlad stojí približne 650,60 €
(19600 Sk).Zdroj: www.meopta.com

Zatváracínôž

Diamantovábrúskananože
Diamantová brúska na nože

GRAEFje jednoduchá a bez-
pecná. Vdaka svojim rozme-
rom si urcite nájde miesto
v plecniaku. Velkost brúsky ,
je 17,5 x 5,5 x 5,5 centimet-
rov,hmotnost 30 dekagramov.
Orientacná cena je 39,95 € (1 203,50 Sk).
Zdroj: katalóg Eduard Kettner 2009.

Na ošetrenie.srnca, to ~amená ""'<"&
na vyvrhnutle a rozpílerue~~ .

zámku, sa hodí kvalitný
štvordielny pofovnícky

'\zatvárací nôž PUMA, ktorý má dfžku cepele 6,9 centi- ~
metra a celkovú dfžku 15,8 centimetra. Velmi dobre sa ., "\.
osvedcí aj páracik s pílkou a vývrtka. Nôž možno získat pri- "-..J

bližne za 227 € (6 838,60 Sk).Zdroj: katalóg Eduard Kettner 2009.

VábnickyZOslamy

Na srnciu zver dobre poslúži
aj jednoduchá vábnicka zo
slamy. Pät ich mám od nestora
slovenského pofovníctva Mar-
tina Kulicha. Pri fotografovaní
som z nich ešte aj po takmer
30 rokoch vylúdil obstojné
tóny. Zdroj: Tomáš Krivjanský., ,,_---.

Vábnicky Z parohu

Odporúcam vda druhov novodo-
bých vábniciek, ktoré som už opí-
sal v našom casopise, napríklad
srnciu nastavitelnú vábnicku

svätého Huberta z parohu od
ceského výrobcu Zubícka. Ladí sa
posunom plastového krúžku na jazýcku po vyskrutkovaní
stredovej casti. Orientacne stojí 12,95 € (390,10Sk).
Zdroj: katalóg CZ, a. s., UB, www.czub.cz

Držiakyd'alekohladov

Z držiakov puškových dale-
kohladov odporúcam jed- I
nodielne zásuvné, ktoré sa
pre gufovnice CZ 550 vyrábajú
v dvoch rozmeroch. Na pev-
nom mOStlKUsú uchytené dve
objímky s vnútorným prieme-
rom kruhu 25,4 alebo 30 mili-
metrov, co zodpovedá
priemerom stredného tu-
busu puškových daleko- .

J hladov. Šírka zásuvnej rybiny
je 18,6 milimetra. Môžu byt bez podhladu (a) alebo s pod-
hladom (b). Záruka je 24 mesiacov. Orientacná cena držiaka
bez podhladu je 41,07 € (1237,30 Sk).
Zdroj: katalóg CZ, a. s., UB, www.czub.cz

Opakovaciagulovnica

Na srnca je vhodné
použit opakovaciu gufov-

nicu kalibru .243Winchester, napríklad CZ 550. Má nábojovú schránku
alebo zásobník na pät nábojov, dvojpolohovú neh!ucnú poistku, ktorá sa odistuje

v smere strelby, otvorené nastavitelné mieridlá, perUckovúmušku a ciefniks rybinami pre namonto-
vanie puškového dalekohladu. Vyrába sa v modeloch ŠTANDARD, LUX,FS,AMERICAN,

SCANDINAVIA a VARMINT. Váži 3,3 kilogramu. Jednotlivé modely získate za 753,61 až 867,32 € (22 703,20 Sk
až 26 128,90 Sk). Zdroj: katalóg CZ, a. s., UB, www.czub.cz
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Predpokladompre lovsrncaje pedektná

vábnicka a primeraný kaliber so strelbou od
50 do 100 metrov. Pri starom "profesorovi" sa

však musíme pripravit aj na strelbu z ovela
väcšej vzdialenosti, a tu musí nastúpit

kvalitný pozorovací i puškový dalekohlad.

(

Podložky pod srncie trofeje sú vyrobené z lipového dreva. Môžu byt
rucne vyrezávané (a) alebo strojovo frézované (b). Všetky sú po-
vrchovo upravené. Na základe objednávky výrobca vyrobí podložky
podla motívu zákazníka. Môžete si ich kúpit priamo na internete
alebo v 31 predajniach v Cesku a na Morave. Pre srncie, danielie tro-
feje a lebky šeliem je v ponuke 27 druhov vyrezávaných a 6 druhov
frézovaných podložiek, z ktorých každý druh sa vyrába v dvoch roz-
meroch, menší a väcší. Orientacná cena podla druhu a velkosti je od
9,35 € (281,70 Sk) do 32,43 € (977 Sk). Zdroj: www.drevonovak.cz

Pozorovací dalekohlad

Z pozorovacích dalekohladov triédrov odporúcam Meostar Bl 8 x 56,
ktorý má zväcšenie 8 x, priemer vstupnej pupily objektívu 56 milimet-
rov, priemer výstupnej pupily okulára 7 milimetrov, svetelnost 49 jed-

notiek, výkonnost za šera 21,2 jednotky smerného císla
a zorné pole 111metrov vl 000 met-

roch, to jest 6,35 stupna.
Vzdialenost výstupnej

pupily je mini-
málne 21,5

milimetra od

oka, diop-
trická korekcia
minimálne :t 3

dioptrie, mini-
málna pozorovacia

vzdialenost 5 metrov a hmotnost

1 120 gramov. Dalekohlad stojí
okolo 765 € (23 046,40 Sk).

Zdroj: www.meopta.com

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk

lovecké potreby

Na vyváranie trofejí

Vdaka praktickému flexibilnému sys-
tému nemôže parožie skfznut
spät do vriacejvody. Zariadenie
na vyváranie srncích trofejí bolo
odskúšané a overené praxou. Stojí
približne 35,95 € (1 083 Sk). Zdroj:
katalóg Eduard Kettner 2009.

Polovnícka dýka

Kvalitná polovnícka dýka sa osvedcí
najmä pri draní srnca. Nemala by
chýbat vo výstroji žiadneho po-
lovníka. Rucne vyrobená
pomvníckadýkaLASKY
v koženom puzdre má ~~
dfžku cepeJe 8 centimetrov a cel-
kovú dfžku 18 centimetrov.

Stojí približne 215,76 €
(6500 Sk).
Zdroj: www.Jasky.sk

Na prepravu srnca

Á
,

autom dobre po- ,; "

slúžitransportná " :1,
vana z PVC ..,o.

V tmavoolivovej

farbe s dvomi po-
pruhmi z pedonu.
Rozmery vane sú: dfžka
90, šírka 60 a výška 20 centimetrov. Objem dosahuje 115lit-
rov, hmotnost asi 5 kilogramov. Orientacná cena je 59 €
(1 777,40 Sk). Zdroj: katalóg ALP JAGD a www.alpjagd.at

1- NOCNÉ VIDENIE ~~5X
o..Navštívtenás na D211C-'6X \.~')i" ~,- D216

~.t~hunt.sk . ...
a poznteSI ~ HY
ponukunovýchprístrojov ,

. DIPOLGen1 a 2+ ,..r)~"1I~1:t/f"7I;;;.l d.J)/J 'I~( II jill / 'jrr) r,) I
; IR- .:...l , J .rtl:.t ...;,.r~!lt..:J~ i./ J ~.,JJ
prfdavnýlaserovýinfražlarf~ KVALITA-CENA - SPOLAllLIVOST

. ~90mw

; ~ Zastupujemebieloruské 3x monokuiar- spolocnostiDIPOL.--.. ,

F120~
X ' ,

. , '" tthunt@tthunt.sk .
D212 0905147921 D142 '

Polovníctvoa rybárstvo 8/09 21


