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polemika

"

mr!
v ohni,
ako a kedy?

Po precítaní clánku
PAVLAHANUSlZU Smrt
v ohni v marcovom císle
Polovníctva a rybárstva

pokladáme za povinnost
reagovat na jeho obsah~

N
aším príspevkom nazvaným
Kedy nastáva usmrtenie zveri?,

,

'

ktorý bol uverejnený v prvom
tohtorocnom císle Polovníctva

a rybárstva, sme chceli doku-
mentovat, že rozhodujúcu úlohu pri
usmrtelÚ zveri zohráva vykrvácanie, okrem
zásahov jednotlivých castí centrálnej nervo-
vej sústavy, ktoré nastáva okrem iného aj
rozbitírn aorty. Tá vystupuje z lavej srdcovej
komory a v'oblúku sa rozvetvuje na hrubú
tepnu, takzvanú lavú spolocnú krcnicu (na
opacnej strane krku je pravá spolocná
krcnica), ktorá prebieha medzi svalmi na
lavej, prípadne na pravej strane krku a záso-
buje'krvou mozog. Rozbitím aorty nad
srdcom nastáva pocas niekolkých sekúnd
"vyliatieIIkrvi z aorty spät do hrudníka
a tým aj zastavenie prítoku krvi do mozgu
a okamžitá smrt. Ak je zver v behu, môže
ešte urobit dva ci tri kroky. Takýto stav ne-
nastáva vtedy, ked srdce síce zasiahne strela,
no spojenie aorty so srdcom sa nepreruší.
Vtedy totiž polmesiacikovitá chlopna za-
bráni spätnému toku krvi z aorty smerom
k srdcu. Krv nachádzajúca sa nad chlopnou
pôsobí v mozgu a preto aj zver môže unikat
na urcitú vzdialenost.

Vedecky dokázané: Uvedené skutoc-
nosti sú vedecky potvrdené, napríklad po-
predným odborníkom na polovnícke
strelectvov Nemecku Petrom Pulverom,

ktorý v casopise Jäger císlo 9/2007 napísal:
"Ked je aorta oddelená od srdca, zver väcši-
nou náhle padá v ohni ako zasiahnutá bles-
kom.II PeterPulverpritomuvádza,že by
mozog v tomto prípade potreboval nejaký
cas na zastavenie svojejcinnosti. Hovoríme,

že sa to deje v zlornk;.tsekundy.

Argument PavlaHanusku, že ked sa
ponoríme pod vodu, náš mozog je tiež odre-
zaný od prístupu kyslíka a predsa neumie-
rame hned, je nelogický. Áno, neumierame,
ale iba preto, že zastavením dýchania pod
vodou sa krvný obeh nezastavuje, srdce pra-
cuje dalej a dodáva do mozgu krv, hoci aj
menej okyslicenú.

Naše názory sme podrobne konzultovali
so znalcom v polovníckom strelectve Tomá-
šom Krivjanským a bývalým primárom
nemocnice v Bojniciach polovníkom
MUDr. Teodorom Streicherom. Obaja v pl-
nom rozsahu súhlasili s našimi názormi

a s uverejneným príspevkom.

Šok je, ked...: Na potvrdenie našich
názorov zo sedemdesiatych až osemdesia-
tych rokov, ktorým sa venujeme aj dnes
v nových podmienkach v Polovníckom
združení Podmagurie, uvádzame príklad
nášho hokejistu v NHL Richarda Zedníka, ,

ktorému spoluhrác rozrezal korculou pravú
spolocnú krcnicu.
V priebehu niekol-
kých minút stratil
dva a pol litra krvi,
pricom strata viac
ako jedného a pol
litra krvi už vážne

ohrozuje život, a to
napriek okamži-
tému poskytnutiu
prvej pomoci. Keby
mu bol spoluhrác
rozrezal aj lavú spo-
locnú krcnicu, hoke-
jista by to urcite
neprežil. Zo života
športovcov sú

známe prípady okamžitej smrti priamo
pocas pretekov v dôsledku prasknutia srdca
alebo aorty. Takisto nesúhlasíme s autorom,
že údajne našiel páchatela, ktorým je trau-
matický šok. Ten vraj spôsobuje, že zver po
rane neodbieha. Pretože podla lekárskej lite-
ratúry sa šokom nazýva vážny zdravotný
stav, pri ktorom sa zníži množstvo obiehajú-
cej krvi s následným nedokrvením orgánov
a tkanív, co spôsobuje ich poruchy, pricom
jednou z prícin môže byt napríklad úraz.

Peter Pulver opisuje šok slovami: "Každá
forma zlyhania krvného obehu sa oznacuje
ako následok šoku, prípadne ako šok. Ide
pritom vždy o zlyhánie krvného obehu vy-
krvácaním. II Podstatou teda nie je šok, ale
zlyhanie krvného obehu.

Aj my sme v praxi zistili, že diviak stre-
lený na komoru odbehol v zotrvacnosti pár
metrov a mal rozbitú aortu, lebo bol strelený
v behu. Tu zohráva dôležitú úlohu telesný
stav zveri, ale aj to, v akej situácii sa na zver
vystrelilo, ci v státí alebo v behu.

.príprava podkladov a vypracovanie zmlúv
o nájme výkonu práva polovníctva

.zabezpecenie podkladov k žiadosti o uznanie
alebo zmenu uznaného polovného revíru

.zastupovanie v správnych konaniach

.založenie a registrácia združení vlastníkov
polovných pozemkov a polovníckych spolkov
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www.hunternh.sk
e-mail: hunternh@hunternh.sk

tel.: 0905/922794
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