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Pohlad technika: Nechcem
hodnotit, kto má v com pravdu,
alebo ci ide o otázku polemiky,
ale nemiešajme vecivzájomne ne-
miešatelné. Som pravdepodobne
na rozdiel od autora spomína-
ného clánku technika preto ma
zarazili hned prvé slová úvodnej
vet~: "Terminálna balistika nie je
exaktnou vedou.II Dovolím si
upresnit: Balistika pracuje vyslo-
vene s technickými jednotkami

a je exaktnou vedou. Terminálna ~z
balistika je štvrtým clenom špe- ffi
ciálnejklasifikáciebalistiky, a teda ~
bez diskusie exaktnou vedou je. g
Všetky úkazy vychádzajúce z ba- 2
listiky možno matematicky na- strelných zbraní, kde každý prí-
hradit, teda sa musia dat císelne pad má, aj ked neštandardné, ale
vyjadrit. vlastné špecifické vysvetlenie.

Následné správanie zveri po Nakoniec i na Slovensku máme
zásahu už nie je vôbec problema- prípad chlapca, žijú-
tikou balistiky. Ide o biologické ceho s brokom
technológie. Som rád, že autor v mozgu. Preto v po-
odborne a zrozumitelne rozpísal lovníckom strelectve
príciny okamžitej smrti pre po- môžeme hovorit iba
lovnícku verejnost, co pokladám o n,ajväcšej pravde-
za velmi užitocné. Nepochybu- podobnosti ocaká-
jem ani o tom, že "páni inžinieriII vaného správania
to vedia tiež, no písali pre všet- zveri po zásahu. Tak isto tlakové
kých polovníkov, ktorým každý vlny zobrazené v priložených fo-
jav treba vysvetlit zrozumitelne. tografiách sú iba nedokonalou re-

produkciou ich úcinnosti,
zvýraznené dokreslenými ciarami
z podkladov dávno uverejnených
v ceskom casopise Stfeleckárevue.
Nie je zobrazený najvyšší tlak na
hrote strely, ktorý spôsobuje pri
extrémne rýchlych strelách
známe "vyholeniell okolia vstrelu
i prvý a najsilnejší prepocítatelný
špecifický hydrodynamický efekt.
Zvýraznená ciara tlakovej vlny sa
nemôže preto dotýkat hrotu

polemika

N
ajskôr ~priamimv??-
zornost na pOUZlt:J.e
zvratu "smrt v ohnill.
V zásade sa totiž ne-
hovorí o smrti v oh-

ni, ale v kontexte: po zásahu -
zver zostala v ohni, ciže na
mieste, kde sa nachádzala, ked ju
zasiahla strela. Ide teda o priesto-
rovú velicinu. Navyše zver ešte.
mohla žit a bola usmrtená až do- t

strelným výstrelom. Nemožno
teda do tohto termínu vkladat ' ~

slovo "smrtll,lebo tá je výsledkom"
dalšieho rozsiahleho diania, co
už je zasa casová velicina. Ak by
sme chceli zdôraznit, že zároven
i zhasla, treba uviest: Zver po zá-
sahu zostala v ohni zhasnutá.

Život S di~rou v hlave: Nikdy
nehovor nikdy je osvedcené poli-
tické heslo, platné aj vo vede. Tak
isto autor nemôže tvrdit, že jedi-
ným zásahom, spôsobujúcim
okamžitú smrt, je zásah miechy
a mozgu. Môže nastat iba ochro-
menie orgánov, ale aj neuveritelné
prežitie, co dokumentuje na prí-
padoch z vietnamskej vojny Ad-
rian Gilbert v publikácii Balistika
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strely,lebo v tom mieste ide o naj-
silnejší impulz jej tvorenia, šíriaci
sa podla povahy prostredia, kto-
rým preniká do okolia, pricom

iba z dôvodov neznalosti proble-
matiky. Je smutné, ak sa také
názvy objavia i v právnych nor-
mách, napríklad: vetrovka, co je

v podstate plynovka,
ci "chemický zámokll
zbrane, pricom ide
o zámok mechanický.
Žial, je dost autorov,
ktorí túto skutocnost

neberú vážne a použí-
vajú nevhodné a ne-

správne názvy. Napríklad: krátka
zbran vystrelujúca paralyzujúce
látl<yna princípe palnejzbrane ne-
môže byt zaradená medzi
chladné zbrane, a teda nemôže
byt plynovkou, aj ked sa pod
týmto názvom v súcasnosti pre-
dáva. Necudujme sa. Polovnícke
strelectvo, no najmä jeho termi-
nológia, nemá na Slovensku dlho-
dobú tradíciu, a preto je ešte dost
nekonsolidovaná aj v novovytvá-
raných slovníkoch, ktoré by už
mali mat technicky nespochybni-
telný obsah.

Odborru1<sa vždy vyjadruje
vecne, zrozumitefne a presne,

najmä al<ide o písomný prejav
v odbornom casopise.

postupne znižuje svoju úcinnost
až do úplnej eliminácie, vylúcenia
ci zánil<u.

Vtáka poznáš po perí a...: Tu
by som chcel upozornit na ne-
vyhnutnost jednoznacnosti v po-
menovaní rôznych dejov, prvkov
a cinností. Nebyt Linného systé-
mového názvoslovia v botanike
a tak isto latinského v medicíne,
mali by sme v týchto odvetviach
chaos. Platí to i pre technikov, aby
pri novom pomenovaní vecí
a dejovneplietlipiate cez deviate


