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Lovecká kulová střelba malorážkou
Svoji premiéru měla tato střelba v loňském roce 22. října, kdy se do Svět-

nova sjeli kuličkáři se svými malorážkami z celé republiky. OMS Žďár nad 
Sázavou poskytl „Loveckému světu“ střelnici a rozhodčí. Společnými silami 
se podařilo uspořádat zajímavý závod pod názvem LOVECKÝ SVĚT CUP.

Letos se uspořádání obdobného závodu ujalo MS Bučina, a tak se v so-
botu 15. července 2017 konal na střelnici v Nových Syrovicích opravdu zají-
mavý závod: „O pohár předsedy MS Bučina“. 

Střelba začala klasickým K4M na 50 metrů – vždy deset výstřelů na redu-
kovanou lišku vleže, srnce vestoje s oporou pevné tyče, kamzíka s oporou 
volné tyče a kňoura stříleného z volné ruky. 

Po odstřílení každého z těchto čtyř terčů následovala ta zajímavější část 
závodu. V různých vzdálenostech byly rozmístěny čtyři řady terčů. Nejdále 
terč kňoura, blíže terč lišky, ještě blíže terč kamzíka a nejblíže terč muflo-
na. Každý střelec střílel po jedné ráně na každý z  terčů pětkrát, ale vždy 
z jiné polohy a vzdálenosti. Při první sérii byl nejbližší terč asi na 25 metrů a 
nejvzdálenější na 80 metrů. Při poslední sérii byl nejbližší terč na 75 metrů 
a nejvzdálenější na asi 130 metrů. Byly vystřídány polohy vestoje s oporou 
volné tyče, vsedě na židli s  oporou pevné tyče, vestoje s oporou vysoké 
trojnožky, vleže s oporou o ležící kládu a vsedě na lavičce, kde na stole byl 
postaven špalek dřeva, který sloužil jako opora. 

S nástřelem 576 bodů z  600 možných zvítězil Radomír Smutka před 
místním Zdeňkem Velebou a Václavem Novotným. Tito dva dosáhli shod-
ného výsledku, a tak musel o pořadí na druhém a třetím místě rozhodnou 
rozstřel. Všichni závodníci obdrželi pěkné ceny.

Podle dosaženého výsledku byli střelci ve výsledkové listině rozčleněni do 
třech kategorií - zlaté (nad 90 % bodů), stříbrné (80–89 % bodů) a kategorii 
bronzové (střelci do 79 % bodů). Výsledky si můžete prohlédnout v přiložené 
tabulce.

Souběžně probíhal sériový závod – malá odstřelovačka, kdy střelec vsedě 
u stolu s oporou střílel 5 výstřelů na miniterčíky, které byly ve vzdálenosti 
okolo 80 metrů. I zde zvítězil Radomír Smutka, který byl tentokrát v malo-
rážce neporazitelný.

Prožili jsme všichni příjemný letní den na syrovické střelnici a myslím si, že 
se všichni pobavili a hlavně si levně a do sytosti zastříleli. 

Malorážková modifikace lovecké kulové střelby má obrovskou výhodu, že 
se dá uspořádat na každé „stovkové“ střelnici, není náročná na vybavení 
střelnice a je po stránce střeliva i velice levnou střelbou. Navíc určitě více 
zaujme i běžného střelce a myslivce, než klasický kulový čtyřboj malorážkou, 
kde proniknout mezi ty nejlepší není až tak jednoduché. 

Ze závodu nebyli nadšeni jen střelci, ale možná ještě více organizátoři, 
kteří před závodem vlastně nevěděli, do čeho jdou. A tak se rozhodli uspořá-
dat ještě letos jeden závod v lovecké kulové střelbě malorážkou. Za organi-
zátory z Mysliveckého spolku Bučina Vás zve jeho předseda dne 23.9.2017 
na soutěž „O putovní pohár správce střelnice Nové Syrovice“. Propozice i 
tentokrát najdete na webových stánkách www.loveckakulovastrelba.cz

Ing. Antonín ČECH

 Střelecká soutěž o pohár předsedy MS Bučina v K4M a KLSM 2017

Jméno a příjmení K4M KLSM Celkem % Poř.sk

1. Radomír Smutka 392 184 576 96,00 1
2. Zdeněk Veleba 394 178 572 95,33 2
3. Novotný Václav 389 183 572 95,33 3
4. Jindřich Mahel 393 169 562 93,66 4
5. Jaroslav Kotrba 381 162 543 90,50 5
6. Jaroslav Šíma 386 149 535 89,16 1
7. Michal Jedlička 368 164 532 88,66 2
8. Antonín Čech 378 145 523 87,16 3
9. Otakar Frič 386 129 515 85,83 4
10. Zdeněk Trojan 349 136 505 84,16 5
11. Martin Vaněk 376 110 486 81,00 6
12. Jiří Plánský 385 92 477 79,50 1
13. Martin Rozsypal 355 109 464 77,33 2
14. Vojtěch Pelant 311 146 457 76,16 3
15. Jan Šálek 315 131 446 74,33 4
16. Zdeněk Muchin 349 96 445 74,16 5
17. Luděk Kovář 340 92 432 72,00 6
18. Petr Oubrychta 318 106 424 70,66 7
19. Michal Ficek 311 59 370 61,00 8

Uprostřed absolutní vítěz Radomír Smutka


