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STRELECTVO

~jJlibera výpovedná
;9dnota strely

Ivníkmusí byt presvedcený, že zbran a optika,
'ú práve používa, je úplne v poriadku, dobre

$trelená, ale najmä presná, a kaliber má
~tatocnú energiu strely (obr. 1) na spôsobenie
frtiaceho úcinku zveri, na ktorú striel'a.
~ol'ovníckejterminológii sa tomu hovorí "verit
ani a strelivu", ale najmä verit sám sebe, svojim
19pnostiam zasiahnut a usmrtit zver tak, aby
tocne netrpela. Aj skúsenému pol'ovníkovisa
~edy stane, že po niekol'kých neúspešných
treloch stráca dôveru k zbrani alebo k urcitému
hu strely. Málokedy je však na vine zbran alebo
livo. Väcšinou sú to nepriaznivé vplyvy, ci
i;írodné (pocasie, prostredie), alebo osobné

_,psychický stav), ktoré spôsobia, že pol'ovník
'~stáva verit.sám sebe, zbrani a strelivu.
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Vol'bu kalibru ovplyvnuje množstvo faktorov: pol'ovnícka etika (ka-
liber primeraný druhu zveri, vnemový pocit pri strel'be, podrobná zna-
lost problematiky), predpokladaná vzdialenost strel'by, druh zveri,
prostredie, povaha lovca a druh pol'ovacky.

Polovnícka vzdialenost
Ked chceme striel'at zásadne na pol'ovnícku vzdialenost, ktorá je

do 100 m, stacia kalibre priemerného i slabšieho výkonu, a to aj na
pomerne vitálnu zver. Pri strel'be na väcšiu vzdialenost (do 200 m)
je vhodné používat kalibre s vysokým výkonom, ale aj dobrou balis-
tikou, ktoré majú dostatok energie schopnej vyvolat smrtiaci úcinok.
Na väcšie vzdialenosti, ak to nie je nutné (postriel'aná zver, chorá
a pod.), nestriel'ame ani v tom prípade, ked máme dojem, že zásah je
istý, najmä cez viacnásobne zväcšujúci puškový dalekohl'ad. Pribú-
dajú tu aj dalšie faktory, ktoré zaprícinujú chybný zásah, ako nedos-
tatocná opora zbrane, 10m svetelných lúcov v optike, tepelné vlnenie
vzduchu nad hlavnou - refrakcia pri použití mechanických mieridiel
a pod. Ked takýto výstrel riskujeme, takmer vždy si narobíme zbytoc-
né nepríjemnosti, charakteristické pre každé chybenie.

Vol'bu kalibru ovplyvnuje tiež telesná dispozícia strelca. Ženy, prí-
padne strelci subtílnejších postáv by nemali používaf kalibre nad 7
mm. No práve tu vystupuje do popredia pravidlo komparácie, že clo-
vek slabšej telesnej konštrukcie chce mat istotu, a preto si kontrapro-
duktívne volí tažký kaliber.

Pri vzdialenosti strel'by je urcujúcim prvkom výkon zbrane - kalib-
ru v závislosti od vel'kosti, hmotnosti a vitality zveri. Výkonom v tomto
prípade rozumieme energiu strely, schopnú vyvolat smrtel'ný úcinok.
K tomu priradujeme ešte balistické vlastnosti použitej zbrane a streli-
va (klesavost a stabilita strely).

Ak striel'ame prevažne na vitálne slabšiu zver, nie je potrebné, aby

1. Rôzne kalibre a druhy pol'ovníckych striel

s nami gul'ovnica "cvicila", až nám z toho duní v hlave. Ked budeme
pol'ovat prevažne na tažkú, vitálnejšiu zver, orientujeme sa na kalibre
s vysokým smrtiacim úcinkom. Nestotožnujme však pojmy vel'ký ka-
liber a vel'ký výkon, pretože do 200 m niektoré menšie kalibre majú
vyšší' smrtiaci úcinok ako tažké - vel'ké kalibre.

Preto je potrebné vždy sa riadit vzdialenostou stre/'by, hmotnostou
zveri a prqstredím. Pre bežnú orientáciu môžeme dodržiavat zásadu,
ktorú vyslovil môj priatel' Ing. Vojtech Križan, a ktorá sa v praxi osved-
cila: "Používajme iba zbran kalibru, ktorého úderová energia v danej
vzdial~nosti sa rovná alebo je väcšia (J) ako odhadnutá hmotnost
striel'anej'zveri. Napríklad: 100 kilogramový kus zveri vo vzdialenosti

100 m = E100minimálne 1000 J a viac."
Pod pojmom prostredie máme na mysli zloženie porastového kry-

tu, lesa aj pol'a, so zretel'om na pohyb strely. Tažšie strely sú stabil-
nejšie ako I'ahké. Stabilitu strely priaznivo ovplyvnuje vyššia rýchlost.
Nesmieme však prechádzat do extrémov. tahká a osobitne rých-
la strela sa I'ahšie rozkladá, a drobné fragmenty strely nemôžu taž-
kej zveri spôsobit vážne zranenie. V hustých porastoch s možnostou
nárazu strely do vetiev, preto dáme prednost tažším kalibrom nad 7
mm. Ale ani to 'nám nedáva záruku, že sa strela pri náraze na pre-
kážku neodkloní od pôvodného smeru, alebo sa nerozloží na men-
šie casti. .

Umenie strelby
Pri presnej strel'be musí strelec celú svoju pozornost sú-

stredit na pokojné a presné zamierenie, t. j. umiestnenie mieri-
diel na ciel', pricom plynulo tlací na spúšt, pokial' nedôjde k vý-
strelu, ktorý .by ho mal prekvapit. Dobre odpálený výstrel mu-
sí strelec "vidiet". To znamená, že musí registrovat umiest-
nenie mechanických aj optických mieridiel na tele zveri
v okamihu výstrelu, a musí vidiet aj znakovanie zveri. Tí skúsenejší
dokonca v optike zaregistrujú zásah zaprášením sa z tela zveri, a do-



2. a 3. Rôzne tvary hríbov - pohl'ad zhora...

konca postrehnú aj vznik tzv. ruže, t. j. sfarbeného miesta vstrelu. Pri
používaní silných kalibrov sa takto vie odosobnit iba skúsený pol'ov-
ník, ktorý striel'a rocne niekolko jedincov raticovej zveri.

Ak chceme poznat výpovednú hodnotu strely, ktorou sme zasiah-
li urcitú zver, musíme sa k nej alebo k jej zvyškom v tele zveri dopra-
covat. Niekedy je to hned pri vývrhu, castejšie však pri draní alebo
až pri delení diviny. Nie vždy je to však možné, pretože pri priestre- .

le opustí strela telo zveri. Má to svoju výhodu pri dohl'adávke, ked
zver farbí na obidve strany, ale nevýhodou je, že strela neodovzdala
striel'anému jedincovi všetku svoju dopadovú energiu. Pri priestreloch
sa nám obcas podarí strelu "vydolovat" aj zo zeme, prípadne kmena
stromu, ak zistíme miesto jej dopadu. Táto práca "navyše" sa kaž-
dému pol'ovníkovi niekol'konásobne vráti v dobrom pocite, že použí-
va primeraný kaliber s vhodnou strelou, ktorá by sa mala deformovat
do tvaru hríba (obr. 2 až 4). Táto deformácia strely spôsobuje väcší
vstrelový kanál s najvyšším úcinkom na telo zveri, co môžeme najlep-
šie vidiet v balistickej želatíne (obr. 5).

V Qptimálnom prípade strela uviazne v tele zveri pod kožou, na
protil'ahlej strane vstrelu. Strela odovzdala všetku svoju ener'giu, ~ co
je najdôležitejšie, spôsobila párový šok tým, že zasiahla obidve polo-
vice tela zveri. Platí to pri kolmom zásahu z boku, pri strel'be "na blat",
ale aj pri strel'be pod šikmým uhlom. Neplatí to pri strerbe spredu "na
ostro" so zásahom hrude. Striel'at na raticovú zver zozadu a za behu

je nepol'ovnícke. Niekedy sa to vypomstí odstrelením trofeje alebo jej
casti, napríklad danielej lopaty.

Najvyššou výpovednou hodnotou strely po zásahu, je jej deformo-
vaný tvar v spojitosti s miestom nálezu v tele zveri, ale aj mimo neho.
Nie vždy a nie každá sa deformuje do najúcinnejšieho tvaru hríba.
Môže byt takmer neporušená, alebo len ciastocne porušená. Môže
byt málo sploštená, alebo len bez olovenej špicky (obr. 6 a 7). To sig-
nalizuje bud nekvalitný materiál strely, zlú vol'bu druhu strely na prí-
slušnú zver, nesprávny uhol strel'by, ale najcastejšie nesprávny okra-
jový zásah hrubšej kosti, najcastejšie na nohe zveri. Vtedy by sa mal
každý strelec zamysliet nad použitým druhom strely, ako aj spôso-
bom svojej strel'by, ale najmä nad miestom, kde zver zasiahol, a ci ju
mal v úmysle tam zasiahnut.

Podobná slabá deformácia striel sa však vyskytuje aj pri vel'mi šik-
mej strel'be na lopatku, ked strela opustí telo zveri na strané vstre-
lu, ciže na tej istej strane, na ktorú sme striel'ali. Obcas sa môže vy-
skytnút aj pri vel'mi šikmej strel'be na staré kance, ktorých pancier
sa správa ako lopatka ostatnej zveri. Poznám však takéto prípady,
ked strelec zasiahol iba svalovinu tažkej a vitálnej zveri, bez kontak-
tu strely s kostou. .

Uvediem mne známe dva prípady, ked sme pri hradaní výpoved-
nej hodnoty strelynašli striel viac. Na východnom Slovensku som bol

4. .. .pohl'ad zboku

v roku 1973 svedkom vypreparovania takmer 17 dkg "olova" z asi 10-
rocného 276 kg kanca. V roku 1976 som mal možnost spolu s mo-
jím pol'ovníckym "krstným otcom", dnes 84-rocným Jánom Lôrincom
z Lontova, ktorý ma vtedy pokrstil za lovca diviakov, zúcastnit sa na
dalšom hl'adaní. Mimochodom, už vtedy mal strelených 316 diviakov.
Spolu so strelcom a dalšími prítomnými sa nám pri delení diviny po
spolocnej pol'ovacke na diviaky podarilo vypreparovat z asi 9-rocné-
ho 180 kg kanca 8 dkg rôznych striel gul'ových, jednotných striel do
brokovníc a hrubých brokov rozlicných kalibrov. Poväcšine boli opu-
zdrené v mastných hrciach pod kožou, z ktorých pri rozrezaní vyte-
kala žltozelená tekutina. Niektoré sme našli aj vo svalovine.

Pri cítaní pol'ovníckej beletrie a poviedok v našich pol'ovníckych
casopisocha magazínochsom za posledných20 rokov nadobudol
dojem, že sa my pol'ovníCi nechceme vzájomne poucit, tak ako to ro-
bia rybári pri každom publikovanom úlovku. Uvádzajú presnú lokalitu
vodného revíru, druh, hmotnost a dfžku ulovenej ryby, dokonca v gra-
moch a milimetroch, dalej nácinie, ako sú prúty, navijaky, vlasce, hác-
ky a niekedy aj návnadu, ale najmä spôsob lovu, napríklad na prívlac,
na tažko a pod. Je to podl'a mna zdroj vzájomného poucenia.

. Nikomuneberiem krásu zážitku z opisu lovu zveri. Naopak, teším
sa, ak autor vystihne atmosféru prírody alebo chaty, horárne. Chý-
ba mivšak to najhlavnejšie.Napríklad:striel'alsom na približne70
metrov mojou nerozlucnou 7 x 64-kou a použil som 9-gramovú po-
lopláštovú strelu S &B, ci Normaalebo inú. Ten môjkrásavec (srnec,
jelen atd.) stál odo mna, tak trochu šikmo zl'ava, ale podarilo sa mi
umiestnitvýstrel za lopatku,pricomstrela opustila telo vpravo vpredu
na krku, alebo uviazla v krku a pod. Postrehol som, ako sa zlomilna
I'avejnohea odskociltakmer35 metrovkdezhaso!.Viem,viacerína-
mietate, že by to bolo suché a tak trochu zabijacke, ale ved lovomsa
zver zabíja. Ajgazdiná na dedine najprv chová hydinu alebo prasa,

, ale ked chce rodina klobásky, tak musí nasledovat zabíjacka. Ktoto
nevie pochopi.t ako zákonitost prírody, nech chrumká zeleninu.

Nuž a práve tí skúsenejší by takto pútavou formou nepriamo pou-
cili menej skúsených a dosiahol by sa hlavný ci,el'- takmer všetci by
sme striel'ali rozvážnejšie, presnejšie, a teda aj humánnejšie a zver
by menej trpela. .

Možno som idealista, ale nepoznám horšiu školu, ako na vlastných
chybách. Nuž a nepoznám lepšiu školu, ako skúsenosti profesioná-
lov v každom odbore. Samozrejme, podložené štúdiom odbornej lite-
ratúry. Som presvedcený, že to platí nielen v pol'ovníctve a strelectve.

Kto by si chcel prehfbit vedomosti o pol'ovníckych zbraniach, ka-
libroch a druhoch striel, dovolím si ho upozornit na najnovš.ie knihy
s touto teamatikou: moje Pol'ovnícke strelectvo, ktoré vychádza aj
v ceštine a Križanovu Pol'ovnícku balistiku.

5. Vstrelový kanál v balistickej želatíne 6. Strely ciastocne deformované - pohl'adzhora... Z .. .pohl'adzboku
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