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lovecké střelectví

Důvodů je hned několik. Pro ty, kteří se pravi-
delně seriálu „SELLIER & BELLOT MATCH“ zú-
častňují, je důvodem získat za svůj výsledek co 
nejvyšší procento úspěšnosti do konečného hod-
nocení celého seriálu. Vždyť ceny od S&B pro ty 
nejlepší a další vylosované střelce budou velice 
zajímavé. Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit ve střel-
bě z kulovnice, půjde především o to ověřit si, co 
dokáže jejich zbraň, vlastní um a touha něco se 
přiučit. Pro některé, možnost zakoupit si 80 kusů 
nábojů Match v ráži, kterou střílí tento závod, ale 
za přibližně poloviční cenu. Někteří zase chtějí 
vidět v akci ty nejlepší, jako jsou Martin Šlechta, 
Ondřej Borák a další z reprezentantů. Pro všech-
ny pak prožít příjemný víkend mezi kamarády a 
pěkně si zastřílet.

Kromě hlavního garanta celého seriálu, kte-
rým je Sellier & Bellot, a.s. je ústřední postavou 
a sponzorem tohoto závodu Jan Velík, majitel 
CK Velma, díky němuž se vlastně lovecká kulová 
střelba dostala k  nám. Byl nejenom iniciátorem 
prvního závodu v  LKS mezi výběry ČMMJ a Ji-
hoafrické republiky v roce 2010, ale i významným 
sponzorem, který nesl podstatnou část nákladů 
spojených s vystoupeními výběru ČR jak na přá-
telských závodech, tak při MS 2014. Jako každý 
rok i letos vítěz Velké ceny CK Velma v kategorii 
OPEN obdrží od něj poukaz k týdennímu pobytu 
na lovecké farmě v JAR včetně odstřelu tří kusů 
antilop. Protože se střílí o „Afriku“, tak se závod 
OPEN a LAIK budou střílet opět tradičně na mezi-
národní lovecké terče africké zvěře.

Střelci v kategorii .222/.223 se mohou těšit na 
zbrusu nové lovecké kulové terče. Na tomto závo-
dě budou mít svoji premiéru terče kamzíka, lončá-
ka, selete, jezevce a kuny. Tyto první nové terče 
vznikly ve spolupráci s  profesionální fotografkou 
přírody Helenou Kuchyňkovou, které bych chtěl 
zde velice poděkovat a těším se na další její zda-
řilé fotografie a vstřícnost se kterou jsem se u ní 
setkal. Doufám, že i celkové zpracování terčů se 
bude líbit.

Mojí snahou je závod organizovat tak, aby 
zvolené polohy co nejvíce zdokonalily závodní-
ka – myslivce v zacházení se svojí zbraní a aby 
s použitím dostupných pomůcek střelec dokázal 
co nejlépe zaujmout vhodnou – pevnou střeleckou 
pozici a co nejpřesněji zasáhnout cíl a výstřel či 
výstřely rychle a opět precizně zopakovat. Střel-
ci se tedy mohou mimo jiné těšit na „kulový trap, 
šoulačku, posed a gongy“. Co si pod těmito pojmy 
můžete představit? 

Kulový trap – střelec střídá pět střeleckých 
stanovišť, kde na každém stanovišti musí vystřelit 
během 45 vteřin dva výstřely na terč. Na každém 
stanovišti však čeká střelce jiná poloha a opora či 
pomůcka. Střílí vždy na stejnou vzdálenost a stej-
ný terč.

Šoulačka – střelec postupuje směrem k  terči. 
Střílí z pěti vzdáleností vždy po dvou výstřelech. 
Na dvojici ran bude mít opět časový limit 45 vte-
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řin. Jako opora 
mu bude sloužit 
volná tyč „pirsch-
stock“. Na tuto lo-
veckou pomůcku se 
jaksi pozapomnělo, 
a tak si přijeďte vyzkoušet, 
jak prospěšná může být obyčejná hůl při praktic-
kém lovu. Z  největší vzdálenosti se bude střílet 
vleže, poté vsedě, následně vkleče, poté vestoje a 
poslední dva výstřely (dostřelné) budou bez hole 
z volné ruky. 

No a posed? Půjde o to v čase dvou minut za-
ujmout střeleckou pozici na simulovaném posedu 
a vystřelit po jednom výstřelu na každý ze dvou 
gongů různé velikosti a na různé vzdálenosti a 
pak najít svůj terč zvěře a na něj vystřelit zbylé tři 
výstřely z pětiranné položky. 

Gongy již všichni snad znají, buď přímo ze 
závodů, a nebo z  mých článků. V  pěti různých 
vzdálenostech bude umístěno pět kovových gon-
gů označených čísly 1 až 5. Střelec musí během 
dvou minut střílet postupně po jedné ráně na gon-
gy od čísla 1 až po číslo 5. 

Tak to je to, co čeká na střelce v  kategorii 
OPEN (uvedený čas je včetně zaujetí střelecké 
polohy) a LAIK (mají 1 minutu na zaujetí střelecké 
polohy a smějí použít dálkoměr).

Střelci, kteří se přihlásí do kategorie .222/.223 
smí použít optiku s maximálním nastaveným zvět-
šením 14x a musí mít přelepená točítka korekce 
kříže a tudíž nesmí během závodu klikat. Jak už 
jsem psal v  úvodu, budou střílet na jiné terče a 
jednotlivé jejich disciplíny budou obměněné a ně-
které úplně jiné. 

V souladu s pravidly se tedy každý střelec může 
přihlásit do kategorie OPEN, kategorie .222/.223 
a nebo pro začátečníky vytvořené kategorie LAIK. 
Střelec se může přihlásit do více kategorií. 

U kategorie OPEN kromě již zmíněné hlavní 
ceny, bude provedeno vyhodnocení ve třech vý-
konnostních třídách a to podle procentuálního 
vyjádření svého výsledku oproti maximu, kterého 
může střelec v závodě dosáhnout: zlaté (80 % a 
výše), stříbrné (od 60 do 79,99 %) a bronzové (od 
50 do 59,99 %). Určitě toto vyhodnocování dodá 
chuť se závodů zúčastnit jak nováčkům, tak těm, 
kteří především díky svému vybavení zatím ne-
mají na absolutní špičku. První tři v každé kate-
gorii a u kategorie OPEN i ve výkonnostní třídě 
obdrží poháry.

Všechny další potřebné informace opět najdete 
na webových stánkách: www.strelnice.net nebo 
www.loveckakulovastrelba.cz.

Za všechny organizátory SELLIER & BELLOT 
MATCH Vás zve k příjemně stráveným chvílím 
mezi kamarády na světnovskou střelnici 

Ing. Antonín ČECH

Vpravo jsou zobrazeny nové  lovecké kulové terče


