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O tom se mohli přesvědčit všichni ti, 
kteří v neděli 14. srpna 2016 přijeli do 
Světnova, kde se konala Velká cena 
CK Velma - druhý závod kulového seri-
álu 2016 a letošní první závod v lovec-
ké kulové střelbě – kulovém parcouru. 
Potěšilo nás, že se mezi startujícími 
objevilo opět několik nováčků. Jsme 
rádi, že tato náročná, ale všestranná 
kulová střelba, si stále získává nové 
příznivce. Škoda jen, že naopak někte-
ří „skalní“ kuličkáři chyběli. 

Novinkou bylo, že se letos poprvé 
střílelo podle mezinárodních pravidel 
této střelby. V souladu s pravidly se ka-
ždý střelec mohl přihlásit do kategorie 
OPEN, kategorie .222/.223 a pro za-
čátečníky jsme vytvořili kategorii LAIK. 
Jeden střelec se mohl přihlásit do více 
kategorií.

Technická ustanovení 
kategorie OPEN:
* střílí se na pevné terče kulovou zbra-
ní od ráže 22 Hornet (použití samona-
bíjecích zbraní je zakázáno),
* střelec je povinen celý závod odstřílet 
jednou zbraní,
* hmotnost kulovnice není omezena,
* dvojnožky jsou zakázány,
* řemen upevněný jedním koncem na 
předpažbí (hlavni) a druhým na pažbě 
je povolen,
* rukavice jsou povoleny,
* smí se použít všechny druhy lovec-
kého střeliva včetně celopláště (zaká-
záno je speciální vojenské střelivo a 
střelivo s ocelovým jádrem),
* střílí se 5 výstřelů v každé z šesti 
položek,
* střílí na vzdálenost 50 až 300 metrů 
(vzdálenost nebude známa),
* na odstřílení každé položky může být 
stanoven rozdílný časový limit, maxi-
málně však 120 sekund, časový limit 
zahrnuje i čas na zaujetí polohy na 
palebné čáře, 

Lovecká kulová střelba není jen o střílení na 400 metrů
* u všech položek je možné použít op-
tiku bez omezení zvětšení,
* použití dálkoměrů a pomůcek na 
měření vzdáleností je zakázáno a 
v  případě porušení bude střelec dis-
kvalifikován,
* další ustanovení se řídí mezinárodní-
mi pravidly IHRSA,

Technická ustanovení 
kategorie .222/.223:
jsou shodná s kategorií OPEN s násle-
dujícími výjimkami:
* smí být použity pouze kulové zbraně 

do ráže .223 Rem a délkou hlavně do 
660 mm
* u všech položek je možné použít op-
tiku do maximálního zvětšení 14x (u 
variáblů s větším maximálním zvětše-
ním bude před první položkou točítko 
zaaretováno na zvětšení 14x přelepe-
ním izolační páskou), současně budou 
přelepena točítka výškové i stranové 
korekce a musí tak zůstat zalepena po 
celý průběh závodu,
* pokud bude střelec chtít touto samou 
zbraní střílet i závod OPEN, musí zů-
stat točítka zalepena i při této střelbě,

* střelci mohou (dle možností pořada-
telů) střílet na jiné terče, vzdálenosti 
a s použitím jiných poloh a opor jako 
střelci v kategorii OPEN.

Technická ustanovení 
kategorie LAIK:
jsou shodná s kategorií OPEN s násle-
dujícími výjimkami:
* před započetím střelby bude mít stře-
lec na palebné čáře čas 60 sekund na 
přípravu a zaujetí polohy se zbraní a 
po uplynutí tohoto času bude dán střel-
ci povel ke střelbě,
* během tohoto času na přípravu (60 
sekund) může střelec použít dálkoměr 
a jiné pomůcky na měření vzdálenos-
ti. Jejich použití mimo tuto dobu bude 
důvodem k  okamžité diskvalifikaci 
střelce,
* střelci této kategorie budou seřazeni 
do skupin (rund), které budou střílet až 
po odstřílení příslušné položky střelci 
OPEN a .222/.223,
* střelci budou střílet na stejné ter-
če, vzdálenosti a s  použitím stejných 
poloh a opor jako střelci v  kategorii 
OPEN.

Pro urychlení celého závodu byly 
vždy na jedné podložce dva terče. Hor-
ní terč africké zvěře byl určen pro ka-
tegorii OPEN (LAIK) a spodní terč naší 
zvěře byl určen pro kategorii .222/.223. 

třídy. Dalších osm střelců v  kategorii 
open si vystříleli stříbrné výkonnostní 
třídy. Ostatní střelci obou kategorií za-
tím zůstávají v  bronzové výkonnostní 
třídě. Uvažujeme o tom, že po vzoru 
loveckého parcouru i v této kulové ob-
době tohoto střílení, vytvoříme podle 
dosažených výsledků v  letošním roce 
a v souladu s mezinárodními pravidly 
kategorie: zlatá (80 % a výše, 720 – 
900 bodů), stříbrná (od 60 do 80 %, 
540 – 719,9 bodů) a bronzová (do 60 
%, 0 – 539,9 bodů a poprvé na závo-
dě), a tak kromě absolutního pořadí 
budeme v příštím roce vyhlašovat i tři 
nejlepší v každé z kategorií. Určitě to 
dá chuť se závodů zúčastnit jak no-
váčkům, tak těm, kteří především díky 
svému vybavení zatím nemají na ab-
solutní špičku.

Opět se bojovalo o týdenní pobyt 
spojený s  odstřelem tří antilop na af-
rické lovecké farmě Jana Velíka, který 
byl hlavním sponzorem nejen tohoto 
závodu. Bez jeho výrazné pomoci, a 
to i finanční, by se toto střílení nikdy 
nedostalo k  nám. Za to vše mu patří 
velký dík. Bohužel on sám se nemohl 
závodu osobně zúčastnit, protože prá-
vě doprovázel lovecké hosty v Jihoaf-
rické republice.

Nás, kteří se touto střelbou zabývá-
me, mrzí, že je tato střelba spojována 
především jen se střelbou na 400. 
Pokud jste pozorně četli tento článek, 
tak průměrná vzdálenost gongů o prů-
měru 20 cm byla 219 metrů. Průměrná 
vzdálenost terčů byla 180 metrů. I při 
MS v Namibii tomu nebylo jinak. Ano, 
400 metrů je maximální vzdáleností 
střelby, která je uvedená v mezinárod-
ních pravidlech. Při této střelbě se však 
především jedná o pohotové zaujetí co 
nejlepší střelecké polohy, co nejpřes-
nější odhad vzdálenosti a schopnosti 
v  poměrně krátkém časovém limitu 
vystřelit co nejlépe umístěné rány a 
zasáhnou tak bezpečně cíl. Nedoká-
žu si představit jinou střelbu, která by 
se v  současné době mohla nazývat 
loveckou kulovou střelbou a která by 
mohla více prospět přípravě myslivce 
na vlastní lov a v bezpečném zacháze-
ní se zbraní. Nyní s Martinem Šlechtou 
připravujeme i malorážkovou variantu 
této střelby s  rozsahem střelby maxi-
málně do 120 metrů.

Navíc mě nenapadá (kromě kombi-
nace), která jiná střelba by měla lépe 
propagovat výrobky našich partnerů, 
jako jsou Česká zbrojovka Uherský 
Brod, Meopta Přerov a Sellier & Bellot 
Vlašim jak u nás, tak především v za-
hraničí.

Proto všechny věrné čtenáře, střel-
ce a funkcionáře zvu k nám do Svět-
nova u Žďáru nad Sázavou na Velkou 
cenu Vysočiny. Bude se konat druhou 
neděli v říjnu 9.10.2016. Půjde opět o 
závod v  lovecké kulové střelbě a vše 

Kategorie OPEN a LAIK

Terč Poloha Opora Výstřely
Čas 
(sek)

Vzdálenosti

1 Gong Vleže Bez 5 120
205, 260, 

290, 240, 140 
2 Antilopa skákavá Vestoje Volná tyč 5 90 100
3 Prase bradavičnaté Vkleče Trojnožka 5 90 285
4 Prase bradavičnaté Vleže Bez 5 90 185
5 Buvolec běločelý Vleže Pytlík 5 45 150

6 Gong Vestoje Trojnožka 5 120
210, 225, 

260, 230, 130 
Kategorie .222/.223

1 Gong Vleže
Kovová 
trubka

5 120
205, 260, 

290, 240, 140
2 Tetřívek Vestoje Bez 5 90 100
3 Kňour Vleže Trojnožka 5 90 285
4 Kňour Vsedě Dvojnožka 5 90 185
5 Liška Vleže Pytlík 5 45 150

6 Gong Vsedě Kříž 5 120
210, 225, 

260, 230, 130 

Jméno Kategorie OPEN
1 2 3+4 5 6 Body Poř.

Šlechta M 150 150,4 240,4 150,4 150 841,2 1
Hruška P 120 150 245,4 150,1 120 785,5 2
Černý J 150 150,2 230,1 150,4 90 770,7 3
Náhlík M 150 150,2 250,2 120,2 90 760,6 4
Mahel J 90 90,1 270,6 150,4 90 691,1 5
Forró M 90 60 270,4 150,3 120 690,7 6
Borák O 150 150,3 150,2 150,1 90 690,6 7
Černá K. 120 140 110,2 120,3 150 640,5 8
Pšenčík Z 30 120,2 180 150,3 120 600,5 9
Hlušička 120 150 120,1 150,2 60 600,3 10
Čech A 60 105 220,3 150,4 30 565,7 11
Odehnal M 60 90 175 120,2 120 565,2 12
Laštůvka 120 75,1 100 150,3 90 535,4 13
Černá L. 60 60,1 160 90,2 150 520,3 14
Chmela M. 30 105 110 120,1 90 455,1 15
Kocman J 60 120 110 60 30 380 16
Smutka R 90 90 70,3 75 30 355,3 17
Dolanský J 0 0 60 30 120 210 18
Jméno Kategorie .222/.223

1 2 3+4 5 6 Body Poř.
Šlechta M 150 150,5 245,5 150,3 150 846,3 1
Mahel J 150 120,3 270,5 150,4 150 841,2 2
Náhlík M 120 150,1 270,4 150,5 150 841 3
Čech A 120 130,2 270 150,5 150 820,7 4

Forró M 150 120,1 200,3 150,2 120 740,6 5

Smutka R 60 120,2 5,1 150 150 485,3 6
Kocman J 90 60,1 165 105 0 420,1 7

222-223 rychlopalba 5 ran vleže na 150 
m za 45 sec, 223 R

OPEN rychlopalba vleže na 150 m za 45 
sec, 308W

VC CK Velma 2016 - kategiorie 222-223 
- Šlechta, Mahel, Náhlík

VC CK Velma 2016 - kategiorie OPEN - 
Šlechta, Hruška, Černý

se dozvíte na našich webových strán-
kách: www.strelnice.net, které jsou za-
tím i oficiálními stránkami této střelby 
u nás a najdete tam kromě propozic i 
překlad mezinárodních pravidel. 

Zájemce, kteří se s  touto střelbou 
chtějí seznámit, případně si ji vy-
zkoušet, zveme na sobotní trénink 
8.10.2016, kde se všem budou věno-
vat ti nejlepší z našich střelců a rádi si 
s  vámi o této střelecké disciplíně po-
povídají a pokusí se vás i něco prak-
tického naučit. Samozřejmě předvede-
me i skvělé zbraně od ČZUB, optiku 
z  Meopty Přerov a uvidíte na vlastní 
oči, co dokáže špičkové střelivo od 
S&B. 

Budu rád, když se opravdu vážní 
zájemci o tento „výukový kemp“ a spo-
lečný trénink dopředu se mnou budou 
kontaktovat a to nejlépe na e-mailu: 
ing.cech@centum.cz. 

Co říci závěrem. Především všem 
popřát příjemnou podzimní a zimní 
mysliveckou sezonu, hodně loveckých 
zážitků a provolat: „Lovecké střelbě a 
myslivost zdar!“ 

Ing. Antonín ČECH 

Nejdříve odstřílel svoji položku střelec 
kategorie OPEN na horní terč s pou-
žitím příslušné polohy a opory. Poté 
střílel střelec přihlášený do kategorie 
.222/.223 na spodní terč opět s  pou-
žitím příslušné opory a polohy. Poté 
se šlo vyhodnotit terče obou kategorií 
naráz.

Na jaký terč, z  jaké polohy, s  ja-
kou oporou a na jakou vzdálenost a 
v  jakém čase se střílelo, si můžete 
prohlédnout v  připojených tabulkách. 
Položky číslo 4 a 5 se střílely na stejný 
terč a to 5 výstřelů z určité vzdálenosti 
a s určitou polohou a poté se přešlo na 
vzdálenost bližší a za použití jiné polo-
hy a opory se střílelo dalších 5 výstře-
lů. Soutěž tak získala na dynamičnosti.

Zařazením „rychlopalby“ – 5 vý-
střelů za 45 sekund a dalších námětů 
z MS, jsme zase tento závod o krůček 
přiblížili tomu, co jsme zažili při závo-

dech v Africe. Prohlédněte si nejlepší 
terče na obrázcích. U obou terčů jsou 
zalepené zásahy Miry Náhlíka a neza-
lepené moje.

Do kategorie OPEN se přihlásilo 18 
střelců a kategorie .222/.223 se při-
hlásilo 7 střelců. Do kategorie LAIK se 
nepřihlásil nikdo.

Výsledky byly opravdu úctyhodné. 
Především v  kategorii .222/.223, kde 
čtyři střelci překročili magickou hranici 
800 bodů. Celkově opět kralovali čle-
nové kulového družstva ČMMJ, kteří 
na MS 2014 v JAR získali stříbrné me-
daile a letos v Namibii bronzové příčky. 
Suverénně zvítězil Martin Šlechta a to 
v obou kategoriích. 

Dosažené výsledky si můžete pro-
hlédnout v  připojené tabulce. V  kate-
gorii OPEN první čtyři střelci a v  ka-
tegorii .222/.223 prvních pět střelců 
dosáhlo výsledku zlaté výkonnostní 


