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S menomMichalaStudenicazo Šuriansa
mnohípol'ovníci,najmä na juhozápadnom
Slovensku,stretlivel'akrát.I:'!áš Michal,ako
ho poniektorí oslovujú dodnes so zretel'om
najeho úctyhodnývek 84 rokov,bol viac ako
dve desatrocia predsedomstreleckej komi-
sie Slovenského pol'ovníckehozväzuv No-
výchZámkoch.Zaslúžilsa o výstavbuokres-
nej pol'ovníckejstrelnice v Šuranoch, ale aj
mnohýchdalších strelníc pol'ovníckychzdru-
žení v Západoslovenskomkraji. Od 3. no-
vembra1978 do 2. Nna 1990 bol clenom
Streleckej komisie Slovenskéhopol'ovnícke-
ho zväzuv Bratislave.

Napriek pokrocilému veku je v pol'ovníckom
strelectvestále cinorodýclovek.Takako ne-

ustále napredujevývojvo všetkýchoblastiach I'udskejcinnos-
ti, tak aj pán Studenic pokracujeneustálevo vývojisvojichvr-
haciekkotúcovýchtercov pre brokovústrel'bu.Rozhodlismesa
predstavitVámjeho najnovšiu"rucnú" vrhackuasfaltovýchter-
cov,z ktorejvrhnetebežnevyrábanýtercovýkotúc typu "MINIs
priemerom60 mm" do vzdialenostiaž 50 metrov.Uholvrhnu-
tia do strán a do výškyregulujetenatocenímrúk, prípadnece-
lého tela do patricnéhosmeru.Vrhat môžetez úrovnestrelca,
alebo z prírodnéhokrytu, aj niekol'kometrov pred, alebo bo-
komod strelca, cím sa dosiahneväcšiavzdialenostdoletu ko-
túcovéhoterca a tým aj strel'by.Vrhackasa skladáz kovového,
farbou natretého nosnéhorámu štvorcovéhoprofilu, z ktorého
vystupujú smerom dole profilové rukoväti na uchytenie obi-
dvomi rukami. Pán Michal ich vylepšil násuvnýmigumovými
manžetami, anatomickými PVCcrienkami a najnovšie dreve-
nýmivyrezávanýmicrienkamiako na pištoliach. Vprednejcas-
ti rámuje ložiskos capom, na ktoromje uchytenýI'ahkýkata-
pult. Medzirámoma katapultomje špirálovitá pružina.Napra-
vej strane rámuje ovládací mechanizmuskatapultu, ktorý pri
zadnej rukovätiprechádzana I'avústranu rámua je ukoncený
spúštacoupáckou.Tása ovláda palcompravej rukypri súcas-
nom držanízadnej rukoväti.Prednúrukovätdržímev I'avejruke
ako to predvádzana fotografii samotný pán Studenic. Natiah-
nutie katapultu pravou rukoupri držanívrhackyv I'avejrukeza
prednú rukoväta opretie zadnej casti rámu o telo zvládneaj
mládenec, nie to dospelá osoba. Precíznostvýrobykatapultu
zvládol pán Michal ešte pri prvých vrhackách typu WM - 2.
V roku1979 sme doviezli na vtedy ešte oblastnú pol'ovnícku
strelnicu v Trnave- Štrkoch, vrhacky typu "Lapporte" z Fran-
cúzska, na ktorých boli použitéz I'ahkejzliatiny odliate kata-
pulty. Náš Michal nelenil. Užv roku 1982 munajehovrhacky
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odlievali katapultyv strojárnach
pri Banskej Bystrici vo Vlkano-
vej. Tvarkatapultu, jeho hmot-
nost, lomenie, umiestnenieza-
rážkya vodiacej gumovej lišty
tercového kotúca sú totiž hoto-

vou vedou. Katapult s vodiacou
gumovou lištou urcuje správny
smer letu asfaltovéhoterca, bez

jeho rozbitia.
Ako som už spomenul, M. Stu-
denic vyrábal vrhacky terco-
výchkotúcovWM- 2, ktoré SPZ
doviezol ešte z bývalej NDR
a vylepšenévrhacky typu Kra-
vec. Dalejvyvinul prenosnúvr-
hackuvlastnej konštrukcie,kto-
rúvyrábadoteraz.Ovšetkýchsa
zmienujem v knihe Pol'ovnícke
strelectvo.
Nazáverprezradím,že dve ruc-
né a jednu prenosnú vrhacku
má pán Studenic k dispozícií
pre prípadnýchzáujemcov.
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Najväcšípolovníckyprojekt
naSlovensku
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~ ZVÄZ Postupným'odchltom 60 kusov jele-
25 . nej zveri- karpátskéhojelena zoseve-

I rovýchodnélio'Slovenskaa pol'anské-
M . hojelenazChránenej'pol'ovnejoblasti

(CHPO) Pol'ana a cieleným krížeriím'
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týchtodvochnajkvalitnejšíchpopulá-

N ciízacaliLesySlovenskejrepublikyre-

.Q. alizovatvozverníkuBetliarpriRožnave
#". najväcšípol'ovníckyprojektnaS!oven-
W# sku.Pojeho ukoncenVbudežit v bet-
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Podl'ainformáciízástupcovLSR,š. p., BanskáBystrica,ciel'om
ojedinelého projektu je zabezpecitkaždorocnúprodukciu zla-
týchjeleních trofejí ocenenýchviac ako 220 bodmi CIC.Podo-
siahnutíciel'ovýchpoctovvšetkýchdruhovzverivozverníku,je-
lenia, muflonia,danielia, srnciaa diviacia, každorocnezískavat
výnostakmer 3 milióny Sk.

ZverníkBetliar s celkovou rozlohoutakmer 1 700 hektárovje
najväcšímzariadenímtohto druhu, ktorý na Slovenskuvybu-
dovali a zrekonštruovaliza posledných 30 rokov. Ohranicuje
ho 30 kilometrov oplotenia. Na územízverníkaje 28 km po-
I'ovníckychchodníkov, 4 pol'ovníckechaty, 23 krytých pose-
dOv,23 krmovísk, 33 solísk, 3 odchytové zariadenia, ihlic-
naté i listnaté porasty, vodná plocha, lúky a polícka. Súcast
tvorí aj 9"hektárováaklimatizacná cast. "Je to pol'ovníckyraj.
V zrekonštruovanomzverníkumôže pol'ovníkchodit celý den
a nepríde k plotu. Terén s nadmorskou výškou od 400 do
1 100 metrov je clenitý, porastený dubinami, ale aj cistými
smrecinami. Ponúkaskutocne výnimocnýpol'ovníckyzážitok.
Každýpol'ovník,ktorý tam mal doteraz možnost lovit, sa urci-
te vráti," povedal riaditel' rožnavského Odštepného závodu
(OZ)LSRJán Vavrek.


