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Juhoafrická
republika
Northern Cape (severné Kap-

sko), oblasť, v ktorej lovíme, je
najrozsiahlejšia juhoafrická pro-
vincia. Je možné kombinovať lo-
vecký pobyt s klasickou dovolen-
kou na plážach alebo s poznáva-
cími zájazdmi. Je to krásna po-
ľovačka v civilizovanej krajine
bez tropických chorôb, s podne-
bím podobným európskemu.

Ako jediní na Slovensku vám
ponúkame lovecký pobyt za su-
per cenu 99 EUR na deň. V tejto
cene je ubytovanie, denné pra-
nie, stravovanie, pivo a víno v
„rozumnom“ množstve, lovecký
sprievod, terénne auto a obsluha
na farme.

Namíbia
Partnerský ranč má rozlohu

asi 20 000 hektárov. Poľovníci
ocenia výbornú loveckú infra-
štruktúru – stále napájadlá pre
zver, posedy pre lovcov na stra-
tegických miestach, možnosť
lovu aj stopovaním alebo pomo-
cou auta. Všade sú profesionálni
pomocníci. Na ranči je aj bazén
a výborné vybavenie. Atrakciou
je osvetlené napájadlo, kde mož-
no v noci pozorovať zver.

Ako jediní pre Slovensko a Če-
chy ponúkame špeciálny revír
na lov kudu – antilopu s rohami
dlhými až 150 cm. Uloviť si mô-
žete aj oryxa, pakoňa modrého i
čierneho, sviňu bradavičnatú,
zebru, springbocka, blesbocka…
alebo aj geparda či leoparda.

Maďarsko:
Pozývame vás na lov jeleňov

do Maďarska. Revír leží na juhu
krajiny pri meste Baja, asi 100 km
južne od Budapešti. Ide o starý

kráľovský revír, dnes národný
park, pravdepodobne najlepší
jeleniarsky revír v Európe s vý-
merou 70 000 ha, kde stále dostá-
vali možnosť loviť len vyvolení.
(Často tam lovil aj János Kádár).

V uvedenom revíri nemá ka-
pacitu žiadna iná lovecká agen-
túra na Slovensku. Viac ako 90 %
odstrelu je dohodnutých pravi-
delnými agentúrami a klientmi,
aj rok či dva vopred. Trofeje jele-
ňov sú naozaj kapitálne, v ruji sa
uloví okolo 100 medailových je-
leňov. Pomocou terénneho auta
alebo koča, postriežkou alebo
posliedkou (podľa lokality). V re-
víri sa ročne loví 250 jeleňov (3.
a 4. VT), čiže šanca je naozaj vy-
soká! V roku 2009 má naša agen-
túra rezervovaný na ruju v dvoch
termínoch lov 8 jeleňov.

Kirgizsko:
Ide o ťažkú poľovačku pre chlapov

s dobrou kondíciou. Poľuje sa v
nadmorskej výške 3000-4 000 m
nad morom v pohorí Ťan Šanu.

Východiskovým bodom sú zá-
kladné tábory, kde sú lovci uby-
tovaní v chatách alebo obytných
vagónoch. Základné tábory sú vy-
bavené agregátmi, saunou, stra-
va je výdatná a kvalitná. Zo zá-
kladného tábora sa odchádza na
lov na koňoch, občas je potrebné
prenocovať jednu alebo viac nocí
v provizórnych táboroch, preto
je potrebné mať so sebou kva-
litný spací vak! Treba počítať so
všetkými zmenami počasia.

Je to úžasné miesto na lov ko-
zorožcov či vlkov, spojený s jaz-
dením na malých koníkoch, s
ktorými kedysi Mongoli dobyli
skoro celý svet. Je to nevšedný
poľovnícky zážitok, neraz iba pár
desiatok kilometrov od čínskych
hraníc.
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Ponúkate poľovnícke zájazdy, pri kto-
rých sa poľovníkom zatají dych. Predstavte
sa nám so svojím produktom, predstavte sa
nám aj ako muž, ktorý poľovníkov zväčša
sprevádza.

Venujem sa cestovnému ruchu už 11 ro-
kov. Hoci moje vzdelanie je technické, vždy
ma priťahovalo cestovanie, poznávanie prí-
rody a iných krajín. Pri postupnom rozvoji
podnikania som kúpil budovu v našom
meste, aby sme v nej zriadili sídlo stavebnej
firmy, a keďže budova bola dosť veľká,
spolu s bratom a za výdatnej pomoci mojej
mamy sme dostali nápad založiť v roku 1998
cestovnú kanceláriu v Michalovciach.

Takto vzniklo AB-Centrum Michalovce,
ktoré má niekoľko ocenení od touroperáto-
rov. Sme úspešný predajca CK Aeolus,
Franka tour, Kvalita, či top partner CK Mae-
stral travel, a patrili sme aj k najväčším pre-
dajcom CK Kartago tours na východnom
Slovensku. Dalšou našou činnosťou je spro-
stredkovanie poľovníckych (či loveckých)
zájazdov pre našich poľovníkov, skoro do
celého sveta.

A ako ste sa dostali k poľovačkám, či vô-
bec k tomuto špecifickému podnikaniu 
v rámci cestovného ruchu?

Keďže pochádzam z poľovníckej rodiny, 
s poľovníctvom a lovom zveri som žil od naj-

útlejšieho veku. Už ako 6-ročný som s mo-
jím dedom – ako sa hovorí medzi poľov-
níkmi – ťahal diviaka za pätu. Svoju prvú
líšku som ulovil ako 12-ročný, takže poľov-
níctvo mi bolo hádam súdené.

Keď si dáme dokopy cestovku a moje po-
ľovnícke nadšenie, tak nadviazanie na po-
ľovnícku turistiku je vlastne úplne priro-
dzené. Od roku 2002 som postupne začal
rozvíjať aj túto činnosť.

No a teraz buďme praktickí. Ako sa dá
dostať na nejakú atraktívnu zahraničnú
poľovačku?

Veľmi jednoducho. Stačí sa s nami kon-
taktovať, naši pracovníci sa pokúsia čo naj-
lepšie klienta informovať o možnostiach,
ktoré máme. Ak si zákazník vyberie niečo 
z ponuky, vypíše objednávku a zaplatí zá-
lohu, a môže sa pripravovať na nádhernú
poľovačku. Zabezpečíme celú organizáciu
zájazdu, vrátane dopravy – podľa potreby.

(Pokračovanie na str. 56)
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AB-Centrum Michalovce – cestovná a lovecká agentúra

Ing. Miroslav Jevočin, majiteľ a profesionálny lovecký sprie-
vodca, pochádza z poľovníckej rodiny a svoju prvú líšku ulo-
vil ako 12-ročný. Takže, poľovníctvo mu bolo „súdené“.

Z našich destinácií

■
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(Pokračovanie zo str. 54)
Kam sa dá s vami ísť na poľovačku? 

A kam vaši klienti najčastejšie cestujú?

Sprostredkujeme poľovačky do týchto
krajín: Oblasti južnej Afriky – Namíbia,
Botswana, Juhoafrická republika, oblasti
rovníkovej Afriky – Tanzánia, Zambia, ďalej
sú to krajiny bývalého Sovietskeho zväzu –
Rusko, Kirgizsko, Kazachstan… Našou vý-
znamnou destináciou je Maďarsko. Vysoko
profesionálny prístup našich partnerov je
zárukou spokojnosti klientov. Dovolím si
tvrdiť, že máme partnerov s revírmi, či lo-
veckými farmami, tzv. game ranče, ktoré
patria k najlepším na svete.

Pre zahraničných poľovníkov zabezpe-
číme aj poľovačku na Slovensku. K tomu by

som chcel len podotknúť, že nesprostred-
kúvame poľovačky na Slovensku pre slo-
venských poľovníkov.

K poľovačke patria trofeje. Čo si vaši po-
ľovníci priviezli zo sveta?

K najzaujímavejším by som mohol prira-
diť trofeje z Afriky – rôznych exotických an-
tilop, trofej leoparda, leva či iných šeliem.
Zaujímavé sú tiež úlovky z Ruska – losy, si-
bírske srnce, vlci, medvede či napríklad aj
tetrovy hlucháne a hoľniaky – ktoré sa nie-
kedy lovili u nás. Medzi poľovníkmi sú vy-
soko cenené úlovky jeleňa, daniela či srnca
z Maďarska, ktoré veľakrát získajú na výsta-
vách aj medailové ohodnotenie.

Naši klienti majú možnosť loviť aj zvieratá
chránených druhov, avšak pri love týchto
zvierat je prísna regulácia. Majitelia tamoj-
ších revírov si tieto zvieratá chránia, nedo-
pustia nekontrolovaný lov zveri. Sám som
bol svedkom situácie, keď sme pri love anti-
lop stretli leoparda, no majiteľ ranča ho ne-
dovolil uloviť, lebo tento leopard mu nerobí
škodu na kravách, ktoré chová na farme. Bol
zdravý a silný. Ulovili sme menšieho, trochu
neduživého leoparda, ktorému chýbal jeden
tesák a preto bol odkázaný na lov kráv. Pri
love takýchto druhov je však vždy potrebná
špeciálna licencia na určitý počet zvierat, 
a to nie je možné obísť.

Rozhovor pripravil: ĽM


