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Velkou cenou S&B 
vyvrcholil seriál Sellier & Bellot Match

V pošmournou neděli 8. října 2017 se, i přes nepříznivou deštivou předpo-
věď počasí, sjelo do Světnova u Žďáru nad Sázavou celkem 28 vyznavačů 
LOVECKÉ KULOVÉ STŘELBY (LKS). Střelby, která si pozvolna hledá cestu 
mezi moderní a atraktivní střelecké disciplíny.

Těsně po půl deváté byl nástup a bez ohledu na počet přihlášených střelců 
se asi o čtvrt na deset začala střílet první disciplína, kterou byly gongy. Na 
střelce čekala opět nová opora – vysoká dvojitá dvojnožka pro střelbu ve 
stoje na gongy o průměru 20 cm vzdálené 210, 265 a 295 metrů a ve vzdá-
lenostech 195 a 135 metrů na gongy o průměru 10 cm (kategorie 222/223 
střílela vsedě na zemi s nízkou obdobnou oporou).

Jakmile byly gongy všemi střelci odstříleny, byli střelci rozděleni do čtyř 
skupin a každá skupina nastoupila na jedno ze čtyř střelišť, a tak současně 
probíhaly čtyři disciplíny současně. Jednotlivé skupiny pak mezi střelišti roto-
valy stejným způsobem jako u brokového parcouru. 

Pro kategorii OPEN a LAIK byla nachytána tato střeliště: 
Střeliště A – kulová trap, kde střelci za použití pěti různých poloh a opor 

(vestoje s oporou pevné tyče, vsedě u stolu, vleže, vsedě na zemi s oporou 
dřevěného kříže a vsedě na zemi s oporou volné tyče) stříleli po dvou vý-
střelech na terč lončáka vzdáleného 295 metrů (kategorie 222/223 na terč 
jezevce). 

Střeliště B – trojnožka, kde každý střílel 5 výstřelů vkleče s oporou vysoké 
trojnožky na terč kamzíka vzdáleného 260 metrů (kategorie 222/223 střílela 
vleže a na terč selete). 

Střeliště C – posed, kde se střílelo po 5 ranách na terč kuny ve vzdálenosti 
200 metrů. 

Střeliště D – rychlopalba, kde bylo třeba vystřílet 5 nábojů v čase 45 vteřin 
vestoje u bedny, na které byl pytlík s granulátem a to na gong o průměru 10 
cm ve vzdálenosti 195 metrů. 

Poslední dvě střeliště byla shodná i pro kategorii 222/223.
Konečně jsme po mnoha tápáních a hledání našli model jak zabezpečit 

jednak rychlý průběh soutěže, a jednak zajistit to, aby se střelci nenudili a 
vlastně neustále stříleli. Odstříleno bylo v 15 hodin a pak střelce čekalo delší 
čekání, při vyhodnocení a počítání výsledků, a to nejen tohoto závodu, ale 
i celého seriálu Sellier & Bellot Match. Střelci si ho krátili při dobrém jídle v 
teple společenské místnosti.

Každý střelec se mohl přihlásit do kategorie OPEN, kde střílelo 22 střelců, 
dále do kategorie .222/.223, kde střílelo 6 střelců (zvítězil Antonín Čech před 
Miroslavem Forró a Zdeňkem Pšenčíkem), a nebo pro začátečníky vytvo-
řené kategorie LAIK, kam se přihlásilo 5 střelců a zvítězil Petr Valchář před 
Zdeňkem Purkertem a Vladimírem Malářem. Střelec se mohl přihlásit do více 
kategorií. 

Kategorie OPEN byla v souladu s mezinárodními pravidly vyhodnocována 
ve třech výkonnostních třídách podle procentuálního vyjádření svého výsled-
ku oproti maximu, kterého může střelec v závodě dosáhnout: zlaté (80 % a 

výše) – zvítězil Petr Laštůvka před Martinem Šlechtou a Miroslavem Forró, 
stříbrné (od 60 do 79,99 %) – zvítězil Miroslav Náhlík před Milanem Kirch-
nerem a Antonínem Čechem a bronzové (do 59,99 %) – zvítězil Vlastislav 
Soukup před Pavlem Kydlíčkem a Zdeňkem Pšenčíkem

Jejich výsledky a umístění ostatních najdete na webových stránkách 
www.loveckakulovastrelba.cz

Jak to při posledním seriálovém závodě bývá, tak zde byli vyhodnoceni a 
oceněni ti nejlepší z průběhu celé série závodů Sellier & Bellot Match. Do vy-
hodnocení byli zařazeni v jednotlivých kategoriích pouze ti střelci, kteří se zú-
častnili aspoň tří ze čtyř závodů. U těch, kteří se zúčastnili všech závodů, se 
nejhorší výsledek škrtal. Ale nepočítaly se body, ale procentuální vyjádření 
výsledku střelce v porovnání s maximálním bodovým ziskem, kterého mohl 
střelec v závodě dosáhnout. Výsledky jsou uvedeny v připojených tabulkách.

U kategorie OPEN současně barevné podbarvení vypovídá o tom, kdo 
ze střelců obdrží za letošní rok odznak v příslušné barvě: zlaté, stříbrné a 

SERIÁL - Sellier & Bellot Match - kategorie 222/223
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1 Čech Antonín 90,98 78,46 91,66 75,52 261,10 87,03

2 Forró Miroslav 63,23 41,28 85,56 57,19 205,98 68,66

3 Hlušička Martin 85,96 54,55 61,61 9,99 202,12 67,37

SERIÁL - Sellier & Bellot Match - kategorie LAIK

1 Valchář Petr 74,86 59,89 66,56 201,31 67,10

2 Dvořák Petr 52,67 62,11 34,39 149,17 49,722

3 Purkert Zdeněk 23,29 54,33 53,24 130,86 43,620

SERIÁL - Sellier & Bellot Match - kategorie OPEN
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1 Náhlík Miroslav 86,00 55,86 84,89 78,77 249,66 83,22 1
2 Čech Antonín 78,17 85,12 80,98 74,88 244,27 81,42 2
3 Kelner Ondřej 75,42 86,48 73,78 81,60 243,50 81,17 3
4 Forró Miroslav 82,07 71,84 78,23 82,13 242,43 80,81 4
5 Kirchner Milan 86,55 68,52 77,70 74,92 239,17 79,72 1
6 Šlechta Martin 69,81 68,82 85,47 224,10 74,70 2
7 Mahel Jindřich 80,40 57,85 66,01 71,00 217,41 72,47 3
8 Laštůvka Petr 50,44 53,87 70,47 89,86 214,20 71,40 4
9 Hlušička Martin 61,01 69,15 72,16 72,15 213,46 71,15 5
10 Šíma Jaroslav 64,31 65,19 58,23 81,55 211,55 70,35 6
11 Černý Josef 63,80 72,71 67,71 204,22 68,07 7
12 Pšenčík Zdeněk 70,42 73,77 58,24 202,43 67,48 8
13 Soukup Vlastislav 54,88 85,98 59,90 200,76 66,92 9
14 Chmela Martin 62,64 62,68 57,13 182,45 60,82 10
15 Smutka Radomír 63,76 35,24 76,57 175,57 58,52 1
16 Konečný Roman 68,18 49,22 56,55 39,99 173,95 57,98 2
17 Šůstek Michal 63,19 62,65 42,72 168,56 56,19 3
18 Červenka Jaroslav 67,07 34,59 51,02 152,68 50,89 4
19 Šafka Václav 47,67 53,86 47,71 149,24 49,75 5
20 Ficek Michal 44,55 44,93 36,07 125,55 41,85 6
21 Pospíchal Martin 23,84 32,13 60,51 116,48 38,83 7

brozové (u bronzové kategorie je podmínkou pro udělení odznaku výsledek 
nad 50 %).

První tři střelci v absolutním pořadí kategorie OPEN obdrželi od zástupce 
Sellier & Bellot certifikáty k odběru zboží podle vlastního výběru v podnikové 
prodejně ve Vlašimi. První tři v kategoriích a výkonnostních třídách pak po-
háry a hodnotné ceny. Všichni zúčastnění pak tašky s upomínkovými před-
měty. Z řad vyhodnocených střelců kategorie OPEN pak byl vylosován ten, 
který získal krásné tablo se sortimentem nábojů SB.

Dovoluji si jménem všech střelců a příznivců této střelby poděkovat zá-
stupcům firmy Sellier & Bellot, a.s. za to, že se rozhodli letos výrazně podpořit 
loveckou kulovou střelbu (LKS) uspořádáním seriálu Sellier & Bellot Match. 

To, že si střelec střílející střelivem Sellier & Bellot mohl na každém závodu 
zakoupit omezené množství nábojů Match v ráži, kterou tento závod střílí, 
ale za výrazně zvýhodněnou cenu, bylo z řad nás střelců nejvíce oceněno. 
Výrazně to přispělo tomu, že se zvedla účast na jednotlivých závodech prů-
měrně asi o deset střelců. Sečteme-li počet účastníků na jednotlivých závo-
dech, tak se dostaneme k číslu 106 startujících a z nich se navíc 27 střelců 
zúčastnilo jak střelby v kategorii OPEN a LAIK, tak i v kategorii .222/.223. 
Objevily se i nové tváře, pro které levnější náboje byly podporou v tom, jít se 
svou kůží na trh a popasovat se s takovými střeleckými esy jako jsou Šlechta, 
Náhlík, Forró… Těší mě, že tyto nové střelce začínáme vídat opakovaně. 

Celkově se jednalo o nemalý objem zakoupeného střeliva, ale nejednalo 
se jen o úsporu nákladů, ale pro mnohé i to dostat se k  tomuto střelivu a 
možná si v praxi ověřit to, o čem mnozí z nás ví už dlouho, že náboj Match 
patří ve své kategorii k nejlepším sériově vyráběným nábojům.

Myslím si, že záštita firmy Sellier & Bellot nad touto soutěží výrazně po-
mohla i krédu této střelby a začíná být jinak vnímána, především jako „prak-
tická lovecká střelba“, která zde není jen pro pobavení střelců, ale především 
pro výuku a zdokonalování myslivců ve střeleckých dovednostech. Sám to 
mohu potvrdit, že je stále více zájemců o střeleckou školu při OMS Žďár nad 
Sázavou a to především z rad myslivců a čtenářů časopisu Myslivost.

Na další společně strávené chvíle při v lovecké kulové střelbě mezi kama-
rády Vás zve Ing. Antonín ČECH 
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