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VIANOCE Z RYBNÍKA
KAPOR NIE JE BROJLER

strelectvo

ArmyTek Barracuda XP-L Hi v.2

Tréning robí majstra a ten strelecký úspešného lovca.
Nestačí mať kvalitnú zbraň, treba jej i sebe veriť.

ROZKVITNUTÁ RUŽA

»»» TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

Poľovník by si mal byť istý výstrelom a veriť svojej zbrani.
Absolútne to platí pre streľbu z guľovej zbrane. Musí byť
presvedčený, že zbraň je úplne v poriadku, dobre nastrelená,
GeletaTurbo_9.indd
presná a kaliber má dostatočnú zásobu energie na usmrtenie
práve lovenej zveri.
Pri presnej streľbe musí strelec všetku pozornosť sústrediť
na pokojné a presné zamierenie, teda umiestnenie mieridiel
na cieľ. Pritom plynulo tlačí na spúšť, pokiaľ nedôjde k výstrelu. Dobre odpálený výstrel musí strelec „vidieť“. To znaAutor má takmer 50-ročnú
prax v poľovníctve. Napísal aj
knihu Poľovnícke strelectvo,
ktorá bola preložená
do češtiny.

PREDNOSTI TRENAŽÉRA

Výcvik vodičov a pilotov sa so zreteľom
na úspory realizuje najskôr na trenažéroch a až potom adepti jazdia alebo lietajú
na skutočných strojoch. Prečo by to tak
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PRIPRAVENOSŤ NEPLYTVAŤ

Na laserovej či skutočnej strelnici nie je hanba
netrafiť alebo zle zasiahnuť terč, lebo to
nespôsobuje škody. Naopak, máme možnosť
sa zdokonaľovať. Veľkou chybou by bolo
zavrhovať návštevu strelnice s tvrdením, že
si nemôžeme dovoliť „vyhadzovať penia-

Novinky firmy HAWKE
Hľadajte v poľovníctvach vo vašom meste

– 30 mm tubus
– plne mnohovrstevná optika (11 vrstiev)
– zámerné osnovy vyleptané do skla
– červené a zelené podsvietenie (5 stupňov jasu)
– 1/4 MOA nízkoprofilové vežičky
– plnený dusíkom, nárazuvzdorný, vode a hmle odolný
– testované na všetkých kalibroch
– Hawke® 10-ročná záruka

VANTAGE
kompletná súprava pozorovacieho
ďalekohľadu s trojnožkou
– 2 modely (20-60x60 a 24-72x70)
– plne vrstevná optika (BK-7 Porro hranoly)
– zaostrenie od 7 a 9 metrov,
– zorné pole 38-17m/1000m a 28-14m/1000m
– odolné pogumované telo
– plnený dusíkom, vode a hmle odolný.
– Hawke® 10-ročná záruka

PR152605/02

NEHÁDŽTE FLINTU DO ŽITA

kvalitná anglická optika
Všetky optické produkty Hawke sú plnené
suchým dusíkom a majú 10-ročnú záruku 3.8.2015 16:28

Puškohľad Vantage IR (30mm tubus)
3-12x50 L4A Dot (14271)
2,5-10x56 L4A Dot (14272)

mená registrovať umiestnenie mieridiel na zveri v okamihu
výstrelu. Pri použití silných kalibrov sa dokáže takto odosobniť iba skúsený poľovník, ktorý strieľa ročne niekoľko kusov
veľkej zveri. Z osobnej praxe uvádzam, že po výstrele dodnes
registrujem v puškovom ďalekohľade zásah (vstrel) priamo
na tele zveri. Hovorím tomu „rozkvitnutie ruže“, čo je červený fliačik rôznej veľkosti podľa vzdialenosti a uhla výstrelu.
Aj skúsenému poľovníkovi sa stane, že po niekoľkých neúspešných výstreloch začne strácať dôveru k zbrani. Na vine
však nemusí byť zbraň. Môžu byť za tým takisto nepriaznivé
vplyvy, či už prírodné (počasie, prostredie), alebo osobné (zlý
psychický stav). A na priveľké vzdialenosti, ak to nie je nutné
(postrelená či chorá zver), radšej nestrieľame. Ani keď sa nám
zdá, najmä cez viacnásobne zväčšujúci puškový ďalekohľad,
zásah istý. Pribúdajú tu faktory spôsobujúce chybný výstrel
ako lom svetelných lúčov v šošovkách, refrakcia a podobne.
Nabudúce si povieme niečo o kalibroch a že väčší ešte nemusí byť účinnejší.
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veľkoobchodný kontakt:
PYRA, spol. s r. o.,
tel.: 02/4910 1302
e-mail: vo@pyra.eu

Japonské jednorázové ohrievače

Jednorázové, vzduchom aktivované
ohrievače nôh, rúk, prstov na nohách a tela už

od 0,79 € s DPH
* len do vypredania zásob!

viac na webe vo.pyra.eu
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nemohlo byť v poľovníctve? Môže. Napríklad
v Rakúsku už zaviedli povinnosť absolvovať
pred praktickým výcvikom streľbu na laserovej strelnici, ktorú má takmer každý okres.
S priateľom Ing. Antonínom Brzobohatým
z Brna predvádzame laserové strelnice už
viac rokov na poľovníckych výstavách a rôznych akciách po celom Slovensku a v Česku.
Veľký záujem o túto streľbu zo strany
poľovníkov, ale aj ich manželiek a detí nás
presviedča, že je to správna cesta vo výcviku
budúcich poľovníkov či športových strelcov.

ze“ za streľbu do vzduchu
alebo do papierových terčov.
Zanedbanie tréningu sa nám
môže vypomstiť oveľa väčšou
stratou v podobe vyplytvaného streliva, ktorým sme
minuly v revíri zver, znehodnotením úlovku po zlom zásahu, ale takisto stratou času
stráveného na „neúspešnej
poľovačke“. Vynikajúci strelci, reprezentanti Slovenského
poľovníckeho zväzu, ktorí
dosahujú takmer absolútne
výsledky na strelniciach,
ale aj vysokú úspešnosť pri
love, prízvukujú, že ustavičný tréning je samozrejmosť
a preskúšanie guľovej zbrane
pred poľovačkou nutnosť.

Po výstrele registrujem v puškovom
ďalekohľade zásah na tele zveri.

FOTO: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ
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vičenie v streľbe v súčasnosti
uľahčujú už aj rôzne druhy
laserových strelníc. Minimálne
šetria peniaze vynakladané
na strelivo. Napríklad nový
švédsky softvér ponúka dokonca značenie
v momente zamierenia, ale aj výstrelu znázornené šípkami, ktoré kopírujú dráhu strely
pri prieniku telom zveri. Strelec okamžite dostane informáciu o veľkosti predsadenia a vie
ho v nasledujúcej položke korigovať. Na tele
zveri sú vyznačené aj životne dôležité orgány. Pri ich zásahu zver znakuje tak, ako je to
opísané v literatúre, alebo padá na mieste.

DOSAH SVETLA 975 METROV
VÝKON 1470 LUMENOV
CENA: 130 €
CENA ZA FULL SET: 193 €
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Keď DO REVÍRU,
tak aj NA STRELNICU
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