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Nejen africké prostředí, terče africké zvěře, 
ale i ryze africké počasí, přivítalo účastníky prv-
ního letošního závodu ze seriálu SELLIER & 
BELLOT MATCH dne 14. dubna 2018 v Bzenci. 

V souladu s propozicemi se dopředu přihlá-
silo celkem 47 střelců z celé republiky. Možnost 
objednat si střelivo Match za zvýhodněnou 
cenu z nich využilo 21 střelců. Někteří závodní-
ci se rozhodli trošku zariskovat a přijet bez při-
hlášení až přímo na závod, a tak celkově bylo 
na tomto prvním závodě v LKS vyhodnoceno 
56 střelců. Což je rekord a svědčí o tom, co 
považují myslivci za opravdu loveckou střelbu.

Nádherná a rozlehlá bzenecká střelnice 
umožnila střelbu na pěti střelištích současně. 
Na třech palebných čarách se střílelo na ter-
če africké zvěře: Antilopu skákavou – vestoje 
s  oporou volné teleskopické tyče asi na 85 
metrů, Buvolce běločelého stříleného z pose-

Sellier & Bellot Match 
je v poločase!

trámku a pytlíku s granulátem. Úkolem bylo vy-
střelit během 45 sekund 5 výstřelů. 

Kromě kulového trapu byly všechny položky 
pětiranné. Celkem tedy každý závodník během 
závodu vystřelil 30 nábojů.

Do kategorie OPEN se přihlásilo celkem 39 
střelců. Podle výsledků z  loňského roku a za-
řazení do tří výkonnostních tříd bylo v  těchto 
třídách umístění následující. Ve zlaté třídě byl 
nejlepší Ondřej Kelner před Miroslavem Forró 
a Antonínem Čechem. Ve stříbrné Jindřich Ma-
hel před Vlastislavem Soukupem a Martinem 
Hlušičkou. A v  bronzové třídě si nejlépe vedl 
Petr Valchář před Martinem Skudlou a Karlem 
Tomečkem. 

Petr Valchář, jehož nástřel byl v hodnotě zla-
té třídy, si tímto zajistil pro další závody místo 
ve stříbrné výkonnostní třídě, což následně ve 
Světnově plně zúročil a stříbrnou výkonnostní 
třídu tam vyhrál. 

Bylo potěšující, že v kategorii LAIK soutěžilo 
patnáct střelců a většina z nich byli nováč-
ci. Nejlépe si z nich vedl Filip Novák před 
Janem Černínem a Františkem Horákem. 

du na vzdálenost něco přes 300 metrů a Pra-
se bradavičnaté, které bylo organizováno jako 
tzv. kulový trap – dva výstřely z  pěti různých 
poloh. Každý tedy při střelbě na terč umístěný 
asi na 250 metrů si vystřídal tyto polohy: libo-
volnou u pokrouceného ležícího stromu, dále 
polohy vsedě na zemi s oporou o skládací sto-
ličku, vkleče u teleskopické trojnožky, vsedě na 
špalku u stolu a vestoje s  oporou o vysokou 
trojnožku. 

Na dvou zbývajících palebných čarách se 
střílelo na gongy. Jedny o průměru 20 cm byly 

umístěny v  pěti vzdálenostech, kde byl 
oporou pro stojícího střelce kruhový 
balík se slámou. Na druhém střelišti byl 

gong o průměru 10 cm, 
na který si střelci vy-

zkoušeli rychlopal-
bu vleže s oporou 

V kategorii 222/223 soupeřili pouze Zdeněk 
Svoboda a Karel Staněk. První z  nich svého 
kolegu porazil. 

Ze střelců kategorií OPEN a 222/223 bylo 
stanoveno absolutní pořadí a vítězem I. závodu 
S&B Match se stal Petr Valchář (84,31 %) před 
Jindřichem Mahelem (82,15 %) a třetím Ondře-
jem Kelnerem (79,91 %).

Celkově musím smeknout před organizátory 
tohoto závodu, kterými byli členové Myslivec-
kého spolku Kněždub v čele s velkou postavou 
kulové střelby u nás Miroslavem Náhlíkem. Byl 
to perfektně připravený a zvládnutý závod, na 
který budou všichni dlouho vzpomínat.

Závod Bzenec - tři nejlepší v absolutním pořadí
Závod Bzenec - tři nejlepší kategorie Laik

Jako voda uběhly tři týdny a byl tu 6. květen a 
druhý seriálový závod. Tentokrát v „Mekce“ této 
střelby ve Světnově u Žďáru nad Sázavou. Ten-
tokrát se ve stanoveném termínu přihlásilo 45 
střelců a možnost objednat si střelivo Match za 
zvýhodněnou cenu využilo již 31 střelců. 

I na tento závod pár střelců přijelo bez přihlá-
šení, a tak i tentokrát startovní pole překročilo 
magickou padesátku a soutěžilo 52 střelců.

Na časté žádosti střelců soutěž začala oblí-
benou šoulačkou, kdy střelci postupují se zbra-
němi k terči. Na čtyřech z pěti stanovišť využili 
závodníci volnou tyč při střelbě z různých poloh 
na terč Lončáka. První dvě rány stříleli vleže, 
kdy si střelci položili tyč napříč přes trámek 
(300 m). Další výstřely padly asi na 200 metrů 
vsedě na hraně okopu. Ze vzdálenosti 150 m 
se střílelo vkleče, ze 100 m vestoje a na po-
slední dva výstřely se tyče odložily a na terč ve 
vzdálenosti 80 m se střílelo z volné ruky. 

Protože tato položka je zdlouhavá, tak se za-
čalo se střelbou již v 8 hodin. 

Po odstřílení šoulačky všemi střelci se udělal 
nástup a závodníci se seznámili se zařazením 
do čtyřech rund. Následně se rozešli na čtyři 
střelecká stanoviště, na kterých se již střílelo 
souběžně a rundy se na střelištích točily ob-
dobně jako na parcouru. 

Střelištěm „A“ byl pokroucený strom jako 
opora pro dva výstřely vestoje a tři výstřely 
vkleče na gong o průměru 20 cm umístěný v 
necelých 200 m. 

Na střelišti „B“ byl nachystaný posed, ze kte-
rého střelec střílel pět výstřelů na terč selete ve 
vzdálenosti něco málo přes 200 m. 

Střeliště „C“ znamenalo pro střelce nutnost 
vystřelit pět výstřelů vkleče s  oporou o vyso-
kou trojnožku na terč kamzíka ve vzdálenosti 
asi 270 m. 

Posledním střelištěm označeným písme-
nem „D“ byla střelba vsedě na zemi s oporou 
o dřevěný kříž na pět gongů o průměru 20 cm 
umístěných v  různých vzdálenostech. Opět 
tedy každý závodník během závodu vystřelil 30 
výstřelů.

Do kategorie OPEN se tentokrát přihlásilo 
celkem 37 střelců. Podle loňského zařazení do 
tří výkonnostních tříd bylo umístění následující. 

Ve zlaté třídě měl nejlepší výsledek Mirosla-
vem Forró před Ondřejem Kelnerem a Mirosla-
vem Náhlíkem. 

Stříbrnou suverénně vyhrál Petr Valchář před 
Petrem Laštůvkou a Vlastislavem Soukupem. 

V bronzové třídě si nejlépe vedl Pavel Hruška 
před Tomášem Staňkem a Michalem Šůstkem. 

V kategorii LAIK soutěžilo dvanáct střelců a 
opět se mezi nimi objevili nováčci. 

Nejlépe se dařilo Janu Černínovi, který těsně 
o jednu setinu procenta porazil druhého Zdeň-
ka Petrů. Třetí místo obsadil Filip Novák. 

Je potěšující, že někteří z LAIKů již přešli do 
kategorie OPEN. 

V kategorii 222/223 soupeřili tentokrát tři 
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střelci. Opět zvítězil Zdeněk Svoboda před 
Karlem Staňkem a třetí příčka zbyla na Martina 
Suchánka. 

Absolutním vítězem II. závodu S&B Match 
se stal s  úžasným nástřelem Miroslav Forró 
(87,63 %) před Petrem Valchářem (85,47 %) a 
třetím Petrem Laštůvkou (84,31 %).

Musím uznat, že jsme před závodem měli 
jako organizátoři velké obavy z toho, jak s tímto 
pro nás rekordním počtem střelců na této ne-
velké střelnici závod zvládneme, ale i díky dis-
ciplinovanosti střelců jsme nakonec vyhlašovali 
výsledky v 17:30 hodin, což bylo dříve zvykem 
při polovičním počtu střelců. Chtěl bych všem 
střelcům za to poděkovat.

Na konci vyhlášení výsledků si vzal slovo 
Ing. Martin Šlechta a jako vedoucí reprezen-
tace na III. mistrovství světa v  lovecké kulové 
střelbě vyzval všechny přítomné, aby v přípa-
dě, že by měli zájem reprezentovat na tomto 
šampionátu, zůstali po vyhlášení na střelnici a 
zúčastnili se projednání všech náležitostí týka-
jících se MS. Všechny upozornil, že je nutno 
počítat s nemalými náklady, které si každý z re-
prezentantů bude muset hradit sám. 

Této schůzky se zúčastnil také předseda 
OMS Žďár nad Sázavou Jan Velík, který vlast-
ně tuto střelbu k  nám do vlasti přinesl a stál 
při zrodu lovecké kulové střelby u nás. Nabídl 
střelcům pobyt prvních pár dnů před šampioná-
tem u něho na lovecké farmě, kde by se všichni 
aklimatizovali, nastřelili si zbraně a zatrénovali. 
Všechny tyto náklady včetně převozu na místo 
vlastního MS ponese ve své režii a na vlastní 
náklady, čímž opět významně podpoří repre-
zentaci. Nakonec definitivní „ano“ řeklo celkem 
8 střelců. 

Podle tabulky zahrnující celkový průměr-
ný výsledek střelce v seriálu 2017 a výsledky 
obou letošních závodů, kde se porovnávaly 
dva lepší výsledky, vzniklo pořadí střelců, a tím 
i šestičlenné družstvo pro soutěž družstev. Tou-
to šesticí jsou tedy Miroslav Forró, Ondřej Kel-
ner, Vlastislav Soukup, Martin Šlechta, Antonín 
Čech a Martin Hlušička. Soutěže jednotlivců se 
dále zúčastní Tomáš Staněk.. Bohužel původně 
přihlášený Mira Náhlík se ze zravotních důvodů  
nebude moci šampionátu zúčastnit. Držte tedy 
našim střelcům od 15.7. do 21.7.2018 palce ať 
v Jihoafrické republice neudělají ostudu. 

Firma Sellier & Bellot, a.s. podpoří reprezen-
tanty střílející střelivem Match, a to jak v kate-
gorii OPEN, tak 222/223.

Letošní seriál Sellier & Bellot Match je tedy 
v polovině. Nyní nás čeká 10.6.2018 třetí zá-
vod na střelnici v  Ludvíkovicích u Děčína, 
kam srdečně za organizátory zve všechny 
střelce Mira Forró.

Následně v měsíci srpnu – 12.8.2018 pro-
běhne ve Světnově finále celé série a kro-
mě vyhlášení nejlepších střelců v  jednotlivých 
kategoriích i losování o hlavní cenu – odstřel 
jelena - ze střelců, kteří se zúčastní aspoň tří 

Závod Světnov - tři nejlepší v absolutním pořadí
Závod Světnov - tři nejlepší kategorie Laik

závodů. Zatím tuto šanci mají všichni, kteří se 
zúčastnili aspoň jednoho z uplynulých závodů. 

Závěrem mi nezbývá než připomenout, že je 
potřeba se do dalších závodů předem přihlá-
sit, protože pouze v tomto případě má střelec 
možnost si současně s  přihláškou a uhraze-
ním startovného objednat 60 nábojů Match za 
zvýhodněnou cenu v  ráži, kterou bude závod 
střílet. Ti, kteří přijedou až na vlastní závod bez 
přihlášení tuto možnost mít nebudou a navíc 
zaplatí startovné o 100 Kč vyšší. 

Možnost přihlášení na závod v  Děčíně 
končí 31. května 2018. 

Všechny potřebné informace ohledně při-
hlášení a propozice najdete na stránkách LKS: 
www.loveckakulovastrelba.cz

Na společné chvíle při lovecké kulové střelbě 
v Děčíně se těší 

Antonín ČECH 
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