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V mesiacoch september a október sa to poľovníkmi 
v jeleních poľovných revíroch len tak hmýri. Nečudo, 

veď prebieha jelenia ruja, ktorá je pohyblivým sviatkom 
pre každého jeleniara. Horami a dolinami sa nesie rev 
rozvášnených paroháčov, najsilnejšie jelene okupujú 
najlepšie rujoviská a hľadajúce i bočné jelene blúdia 
revírom v snahe získať aspoň jednu laň, keď už nie celý 
hárem. Na početných posedoch vybudovaných na okra-
joch rúbanísk, lúk a rujovísk striehnu poľovníci ovládaní 
loveckou vášňou, túžiaci ak nie streliť, tak aspoň na 
vlastné oči sledovať parohatých aktérov nádherného 
divadla života prebiehajúceho v prírodných amfiteát-
roch. 
A práve schátralé poľovnícke posedy môžu spôsobiť, že na-
miesto nádherného zážitku si poľovník odnesie ťažký šok či 
bolestivé zranenie. Medzi najobľúbenejšie a najpohodlnejšie 
patria aj niekoľko metrov vysoké, kryté a často zateplené, ka-
zateľnicové posedy, v ktorých sa bez problémov „uvelebia“ aj 
traja poľovníci. Hlavnú časť posedu tvorí spravidla štvorcová 
miestnosť s otvárateľnými alebo posuvnými okienkami vpredu 
i po bokoch a s uzamykateľnými dverami vzadu, ku ktorým je 
pristavený klasický rebrík s polguláčovými priečkami. 
Lokalizácia posedu do miesta s dobrým výhľadom i výstrelom do 
priestoru, kde sa zver zvyčajne pasie alebo kade preťahuje, je sa-
mozrejmosťou. Šanca, že poľovník uvidí, prečíta a uloví lovného 
jeleňa je teda vysoká. Žiaľ, aj starostlivo vybudované kazateľnice 
podliehajú zubu času či kusadlám hmyzu, preto by mal každý 

poľovník posed najprv dôkladne skontrolovať, kým mu zverí svoju 
telesnú schránku. Pred večernou postriežkou to nie je problém, 
ale čo nadránom, keď lovec vystupuje na posed ešte za tmy?
S priateľom sme prijali pozvanie na poľovačku v revíri pod Vyso-
kými Tatrami. Náš sprievodca sa skutočne snažil, aby sme zver 
videli a prípadne aj ulovili. Večer sa nám nedarilo, a tak rozho-
dol, že ráno sa ešte za tmy usalašíme na posede. Súhlasili sme. 
Nadránom sme sadli do auta a po niekoľkých kilometroch 
jazdy údolnou cestou sme zastali na lesnej zvážnici, ktorá po 
vrstevnici pretínala starý smrekový porast. Sprievodca vystúpil. 
Chvíľu mu trvalo, kým našiel vyústenie chodníka k posedu. Po 
necelých 80 metroch chôdze sme došli k dôkladnej kazateľnici 
na štyroch stojkách s masívnym rebríkom vzadu.
Sprievodca po ňom čo najtichšie vystúpil, odomkol dvere 
a zmizol v posede. Nasledoval ho priateľ – s plecniakom na 
chrbte a puškou v ruke. V otvorených dverách podal zbraň sprie-
vodcovi, prekročil lavičku a pohodlne sa usadil. Vtedy som už 
aj ja stúpal po trochu vlhkých, klzkých a hranatých priečkach. 
Nebol som ani v polovici, keď sa mi zazdalo, že rebrík poklesol. 
Vzápätí rozrazil ranné ticho ostrý praskot a potom ohlušujúci 
rachot. Spolu s rebríkom som padol do trosiek. Napoly v šoku 
som si uvedomil, že tí dvaja zatiaľ nevydali ani hláska. Preľakol 
som sa a zreval:
„Chlapi! Žijete?!“
Tie dve sekundy, kým sa ozvali, mi pripadali ako večnosť. Žili, 
ale zavalení troskami sa nemohli hýbať. Trochu mi odľahlo. 
Oprel som flintu o najbližší strom a zasvietil baterkou na tú 
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skazu. Zosunutá búda ležala na zadnej strane. Zasvietil som 
dovnútra cez ľavé okno. Priateľ s plecniakom na chrbte ležal 
v podstate na zemi – v otvorených dverách. Len vďaka naširoko 
roztiahnutým rukám z nich nevypadol, čo mu asi zachránilo 
život, lebo ináč by ho posed zavalil. Aj sprievodcu znehybne-
li trosky, no napriek pokrútenej, veľmi nepohodlnej polohe 
statočne držal nad hlavou priateľovu guľobrokovnicu Merkel 
s drahým puškovým ďalekohľadom.
Pokúsil som sa zosunutú strechu nadvihnúť a vyslobodiť uväz-
nených nešťastníkov. Márne. Sprievodca sa však napokon 
dokázal vyslobodiť aj vlastnými silami. Otvoril pravé okno a vy-
liezol von. Aj priateľ sa snažil. Naveľa sa mu podarilo uvoľniť 
zavalené nohy, no cez svoje okienko neprestrčil ani len hlavu.
Museli sme vylámať okenný rám a doslova ho z posedu vytiah-
nuť. Napokon sme všetci traja dôkladne preskúmali svoje telá 
a vyskúšali ruky i nohy. S prekvapením sme skonštatovali, že 
až na bolestivé odreniny sme v podstate v poriadku – akurát čo 
sprievodcu bolelo rameno a priateľa noha. 
„Chlapi,“ ozval sa priateľ. „Za toto môžeme ďakovať drevo-
kazným mravcom. V tých troskách ich bolo toľko, že som si 
pripadal ako húsenica v mravenisku.“
Mal pravdu. Priložené fotografie sú dôkazom, akú spúšť dokážu 
mravce napáchať.
Čo povedať na záver? Skôr ako za tmy poleziete na vysoký po-
sed, skúste, či sa rebrík, stojky či celý posed nehýbe. Ak kopne-
te do stojok tesne pri zemi, typické chrapčanie či pukanie vám 
prezradí, že drevo narušili drevokazné mravce. Najistejšie však 

bude, ak si staré posedy preveríte za bieleho dňa. 
Lovu zdar priatelia!

Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
Foto:  T. Bédi, T. Krivjanský
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