CHTĚL JSEM TO
JEN ZKUSIT
Co je kulový čtyřboj malorážkou
K4M znám, jednou jsem si v Myslivosti přečetl zkratku L4K. Protože
mě zajímalo, co a čím se to střílí, začal jsem pátrat. Po telefonu s Milošem Fišerem jsem měl jasno. Jedná
se o lovecký čtyřboj kulovnicí. Chci
to zkusit!
Objednal jsem si terče na L4K a
ještě čím to střílet…
Protože Zbrojovka byla beznadějně vyprodaná, a já chci vše hned a
první závod je za 14 dní, sáhl jsem
po kulovnici Tikka. Zbývalo rychle
osadit zbraň puškohledem a sehnat
náboje.
Jediným nábojem co této zbrani
chutnal, byl STEEL-MATCH od Hornady.
Po vystřelení pěti ran na každý
terč, jsem k těm, co to střílí, vzhlížel
jak k bohům…
Liška v trojkách, srnec do osmiček, kamzík sice výškově v ose, ale
od jedničky k jedničce, a na praseti
2x8, 3x0… Přece to nevzdám!
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Psal se rok 2013. První akcí v kalendáři byl 2.6.2013 závod Memoriál
radslava Kinského ve Světnově. Sebral jsem všechnu odvahu a s otázkou, „co tam budu dělat?“, jsem
vyrazil na trénink na 300 km vzdálenou světnovskou střelnici.
Po přivítání se hrnu hned na palebnou čáru. Po zamíření na papír,
kde jsou jen nalepené záslepky,
tuhnu!
Co je, ptá se mě neznámý soused. Přiznám se, že nevím na co
zamířit. A on povídá, vyber si tečku
a střílej. Říkám, že nepoznám svůj
zásah. Střelnice ztichla. A někdo zabručel Tak co tu chceš dělat?
Zkouším stovku, ono to půjde! Na
200 m jsem obezřetnější, ale jestli
někdo nestřílí na mou záslepku,
není to nejhorší. V pěti centimetrech
okupuji záslepku.
Pálím své první rány na 300 m.
Už jen to, než střela dopadne do
papíru, nechává ve mně nezapomenutelný zážitek. Jenže střela vůbec
není u mé záslepky!
S výměnou terčů rychle spěchám
a připravuji nový terč na 300 m. Pár

ran a správce střelnice zastavuje
střelbu, je 18.00 hodin.
Ubytovaný jsem přímo na střelnici. Nikoho neznám, tak na pokoji
hodnotím terče. Dole v klubovně to
hučí. Jdu tam, sedám si stranou a
stále přehrabuji terče. Přistoupí ke
mně jeden z těch, co opakovaně při
tréninku trefoval záslepky.
Jsem Petr, co tam stále hledáš?
Petr Valchář.
Následovalo pozvání ke stolu.
Rozebírání technik střelby, munice
a zbraní. Výšku jsem měl dobrou,
ale buď jsem mířil na jinou záslepku,
nebo to lítá o 10 cm doprava.
Ráno na nástupu poznávám zbytek těch nejlepších střelců v republice, ale hlavně bezvadnou partu lidí,
kteří se dělí o léty získané zkušenosti. To jsem dosud neznal.
Základní část závodu je klasické
L4K + 5 ran na malorážkové prase
100-300 metrů.
Celý den jsem hltal rady, teď už
kamarádů. Vyhlášení mého devátého místa mi po závodu vyrazilo
dech.

Další závodem bylo první Terénní střílení u nás - VC CK VELMA
11.8.2013.
Na tomto závodu jsem této krásné disciplíně naplno propadl. To, co
mi dává LKS – lovecká kulová střelba, jak ji dnes nazýváme, je spousta zkušeností a posouvání hranic
střelby a jistější zásah i malého cíle
mimo posed.
Po rozšíření kategorií na OPEN a
222-223 a hledání ráže, kterou nebude odfukovat vítr, jsem zvolil 6XC.
Nevšednost a nedostupnost továrních nábojů mě donutila přebíjet a
začal nový koníček.
Těžko někdo uvěří mým začátkům…
Když vidím, jaké informace jsou
dnes dostupné, že existuje střelecká
škola, kde je možné si vše nechat
vysvětlit a vyzkoušet, bez problémů koupit zbraň CZUB 527, které
chutná sériové střelivo SB 222-223
MATCH, osadit ji puškohledem
MEOPTA s osnovou přímo upravenou na tento náboj, a jet na střelnici.
Jak snadné!

Dobře připravený závod
Zatím posledním mým závodem
v lovecké kulové střelbě byla 13. 8.
2017 Velká cena CK Velma ve Světnově jako letošní III. závod Sellier &
Bellot Match. Z článku v Myslivosti
jsme věděli, že na nás čekají nové
polohy a terče, na které jsem se
nejen já těšil. Opět bylo možno si
koupit střelivo SB za zvýhodněnou
cenu.
Kategorie OPEN se střílela o pobyt v Africe s lovem tří kusů zvěře
od Jana Velíka, majitele CK VELMA.
Střílelo se na africké terče.
Gong – pět gongů, různé vzdálenosti, čas 2 minuty vsedě s dvojitou
dvojnožkou. Nová zajímavá pomůcka, se kterou jsme se učili zacházet.
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Nejlepší v kategorii 222/223 		

Nejlepší OPEN - zlatá kategorie

Nejlepší OPEN stříbrná kategorie

Nejlepší OPEN bronzová kategorie

Antilopa – kulový trap - 5x2 rány
po 45 vteřinách se zaujetím příslušné polohy. Vestoje pevná tyč, vsedě
na židli – stůl, vkleče - pevná tyč,
vsedě na židli - pevná tyč, a vsedě
na zemi s nízkou dvojnožkou. Nová
poloha, ze které jsem nebyl nadše-

4 myslivost 10/2017

Cech Strelectvi 1710.indd 3-4

Nejlepší v kategorii LAIK

ný, ale po předvedení způsobu použití Tondou Čechem jsem se s ní
srovnal. A po výstřelech můžu říct,
že je to dobrá poloha pro skutečný
lov.
Šoulačka – terč prase bradavičnaté, vždy dva výstřely v 45 vteřinách
se zaujetím polohy vleže volná tyč
trámek, vsedě na zemi volná tyč,
v kleče volná tyč, vestoje volná tyč
a vestoje bez opory. Opět pět poloh
dobře využitelných při lovu.
Posed - to byla pořadateli připravená zcela nová disciplína, dvě
minuty s vystoupáním na val, zaujetím polohy, nalezením terčů a pět
výstřelů. Dva na gongy a tři na papírový terč kamzíka. Na něm bylo těžké najít správné, nejlépe bodované
místo, protože kruhy, stejně jako na
všech nových terčích, jsou nad 50 m
neviditelné. Ale živý kamzík na sobě
žádné kruhy taky nemá.
Kategorii OPEN střílelo 25 střelců,
max. 902,5 bodů. Přišel, viděl a zvítězil Vlastislav Soukup s 776 b., to je
důkaz, že ač podruhé na takovémto
závodě, tak s čistou hlavou a bez
předsudků lze porazit i ty zkušenější.
Na druhém místě pohodář, vždy
s úsměvem Míra Náhlík, 766,1 b.,
třetí Antonín Čech 730,8 b.
Současně s kategorií OPEN se
střílel závod 222-223.
Po připomínkách některých střelců, že střílet zvětšením 14x, které
je v této kategorii limitující na velké
vzdálenosti, kdy se kříž špatně usazuje na přesné místo, Tonda Čech
připravil zcela nové terče, které se
rozhodl umístit blíž, ale byla zde
vyžadována větší přesnost, neboť
kruhy s největším bodovým ohodnocením byly malé. Terče se podle
ohlasů velmi líbily
Začali jsme kunou. Opora pevná tyč, vzdálenost okolo 50 metrů.
Snadný terč? Hned jsem znejistěl,
a ptal se kamarádů, co udělá zbraň
nastřelená na 200 metrů s touto
vzdáleností?
Odpovědi mě ještě víc vykolejily,

jeden říkal miř o 3 cm výš, druhý
níž… Rozum říká, vypal první ránu
na střed hlavy a potom koriguj.
První zásah byl téměř tam, kde
jsem ho odpálil, další čtyři se dotýkaly.
Rychlopalba, poloha dobrá, vsedě s oporou trámku a pytle s pískem, ale malý gong o průměru 10
cm vzdálený asi 200 metrů. Po první
ráně se zdálo, že to nebude těžké,
ale pod tíhou času (45 vteřin) a hlavně potřebou rychlého a přesného
odpálení rány, jsme i tady chybili nějaký ten gong.
Gongy s již zmiňovanou dvojitou
dvojnožkou na menší vzdálenost.
Gongy se těší stále větší oblibě. Je
to rychlé, při zásahu zvoní. Není ale
lehké určit jednotlivé vzdálenosti.
I proto je střelec po zásahu všech
pěti gongů odměněn potleskem od
přihlížejících.
Šoulačka je improvizace lovu bez
pomůcek, vleže na loktech, vsedě
s lokty opřenými o kolena a ve stoje. Žádná stabilní poloha jak říkáme.
Ale dalo se srovnat s terčem, tělem i
časem a vypálit dobře mířenou ránu.
Na Posedu se střílely poslední dva
papírové terče, bližší sele a vzdálenější jezevec. Čas byl 4 minuty na
10 ran a dvě různé vzdálenosti. Byly
na místě i obavy z dobití druhých
pěti ran, a u těch co přebíjí náboje,
i jejich chycení po výstřelu, protože
jinak zmizela nábojnice v trávě pod
valem.
Tak se nám chvílemi nabízely akrobatické kreace kam s horkou nábojnicí, a kde sakra mám ten další
náboj….
Kategorii 222-223 střílelo 9 střelců, max. 901,5 b. Tentokrát nenápadně šel za vítězstvím Zdeněk
Svoboda, 840,7 b., druhý, letos ještě
nechybějící na stupních vítězů, byl
Antonín Čech, 825,9 b. a třetí byl
Miroslav Forró, 770,9 b.
Kategorii LAIK střílelo 7 střelců,
max. 902,5 b, vyhrál Pavel Kydlíček, 700,8 b. před Martinem Kudlou,
655,5 b. a třetím Petrem Dvořákem,
560,5 b.
Je po závodě. Dostříleno! A je
patrná jediná negativní věc na celém dni. Je 19.00 hodin večer. Což
pro některé z nás znamená příjezd
domů o půlnoci.
Ruku na srdce závodníci, mohli jsme čas závodu poměrně dost
zkrátit včasným příjezdem, registrací a hlavně disciplinou, abychom
byli včas připraveni na další rundu a
nebyli dlouho vyvoláváni rozhodčím.

Nevím, jak průběh závodu jinak
urychlit. Terče byly nachystané den
dopředu a organizátoři je měnili, jak
jen jim to dostřílení dovolovalo. Pokud ale chceme střílet takto pestrý
závod, musíme prostě s delším časem počítat.
Nemám zapotřebí Tondu Čecha
nějak vynášet, ale musím uznat, že
za tím, co pro LKS dělá, stojí obrovský kus práce! Výroba a příprava
pomůcek, terčů a vymýšlení stále
nových poloh je to, co tuhle krásnou
kulovou disciplinu drží nad vodou.
Tondovi Čechovi a lidem kolem něj
patří uznání a dík!

Tři dny po závodě jsem ráno šoulal lesem. Při svítání jsem obeznal
tlupu divočáků na louce. Dálkoměr
mi ještě vzhledem ke špatným světelným podmínkám nedovolil určit
vzdálenost. Zalehlé srnčí pár metrů
ode mě, zase nemožný jakýkoliv větší pohyb, natož šoulání, usazuji se
na zem a hledám jistou polohu.
Chci lovit sele na velkou vzdálenost, kříž musí sedět perfektně bez
výkyvů. Nacházím polohu vsedě a
využívám dvě nohy trojnožky, ano, je
to ta poloha, ke které jsem byl při III.
závodě LKS tak nedůvěřivý.
Mezitím jsem vyhodnotil vzdálenost podle větrolamu, kde jsem již
lovil, do 200 metrů.
Zbraň na tu vzdálenost nastřelenou mám, a kříž se na seleti skoro
nehne. Tajím dech.
Dotek bodové spouště odpálil kuli,
která doprovázena třeskem přesně
zasáhla sele, které zřejmě po předání veškeré energie zůstává v ohni!
S třesem v ruce měřím vzdálenost. 180 metrů. Úlovkem je 13kg
sele. LOVU ZDAR!
A tím LKS vlastně splnil své poslání. Ty vystřílené náboje, spousta
kulových ran a poloh, se plně využijí
při skutečném lovu.
Takže na závěr Myslivosti a LKS
zdar!
Miroslav FORRÓ

Poslední závod a finále Sellier & Bellot Match
Jménem firmy Sellier & Bellot,
a.s., která se rozhodla letos výrazně podpořit loveckou kulovou střelbu
(LKS) a pořadatelů posledního IV.
závodu ze seriálu Sellier & Bellot
Match, kterým je OMS Žďár nad
Sázavou a jeho střelecká komise, si
Vás dovoluji pozvat na neděli 8. října
2017 do areálu Světnovské střelnice, kde se rozhodne, kteří střelci si
odvezou nejen poháry za umístění
v posledním závodě, kterým je Velká
cena S&B, ale i za umístění v celkovém vyhodnocení celého seriálu
Sellier & Bellot Match. Nejlepší střelci a jeden vylosovaný z účastníků
soutěže, si navíc odvezou i hodnotné ceny.
Ve vyhodnocení celého seriálu,
budou vyhodnoceni pouze ti střelci,
kteří se zúčastní minimálně tří závodů (u závodníků, kteří se zúčastní
všech čtyř závodů, se nejhorší výsledek bude škrtat).
Celkové vyhodnocení proběhne
jak v kategorii LAIK, tak kategorie
222/223.
U kategorie OPEN ještě navíc
ve třech výkonnostních třídách, a
to podle procentuálního vyjádření
svého výsledku oproti maximu, kterého mohl střelec ve třech závodech

dosáhnout: zlaté (80 % a výše),
stříbrné (od 60 do 79,99 %) a
bronzové (do 59,99 %).
Při Velké ceně S&B pro
střelce připravíme opět zajímavé disciplíny. Vzhledem
k tomu, že 8. října zapadá
slunce již v 18 hodin 23
minut, tak prosím všechny,
kteří se do Světnova chystají, aby respektovali propozice,
kde je stanoven následující časový rozvrh: 8.00 - 8.30 prezentace, 8.30 nástup a losování, 9.00
zahájení střelby.
Bez ohledu na počet přihlášených
střelců začneme v 9:00 střílet prví
disciplínu, kterou budou gongy. Na
střelce čeká opět nová opora a budou použity nejen gongy o průměru
20 cm, ale i o průměru 10 cm.
Jakmile budou gongy všemi střelci odstříleny, budou střelci rozděleni do čtyř skupin a každá skupina
nastoupí na jedno ze čtyř střelišť, a
tak současně budou probíhat čtyři
disciplíny. Poté se vyhodnotí terče
a skupiny budou rotovat k dalšímu
stanovišti.
Tak se závod urychlí a bude vše
probíhat obdobně jako brokový parcour. Odpadne zdlouhavé čekání a

střelec bude téměř pořád na střelištích.
Snad i toto opět trochu zpestří a
zatraktivní celý závod. Tento scénář
závodu bude sice velice náročný
na organizaci a počítám s aktivní
pomoci těch nejlepších střelců, bez
kterých by to bylo velice obtížné
zvládnout. Věřím, že skvělá parta to
zvládne na výbornou a že tato cesta
je tou konečně správnou. Předem
všem moc moc děkuji.
Snad již širší myslivecká a střelecká veřejnost začíná chápat, že
lovecká kulová střelba je určená pře-

devším pro myslivce. Jedná se o to
nejbližší, co se může porovnat
s reálným lovem. Skutečný
účel této střelby je testovat, podporovat a naučit
myslivce
loveckým
dovednostem,
jako
jsou odhadnout vzdálenost, znát balistiku
střely, umět střílet z
různých pozic a pod
tlakem v časovém
omezení, a to tak, aby
střelec a jeho zbraň byli
schopni dosáhnout přesného zásahu na loveckou
vzdálenost, která se pak mnohdy může u každého diametrálně lišit. Kde jinde, než na takových všestranných závodech by se toto mělo
prokázat a naučit.
A na závěr ještě jedna „třešnička
na dortu“. I tentokrát si bude moci
střelec střílející střelivem Sellier &
Bellot zakoupit sice omezené množství nábojů Match v ráži, kterou střílí
tento závod, ale za výrazně zvýhodněnou cenu.
Vše potřebné najdete i na webových stánkách www.strelnice.net
nebo www.loveckakulovastrelba.cz.
Zvu všechny k příjemně stráveným chvílím mezi kamarády
Ing. Antonín ČECH
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