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Nové Varminty CZ 557 budou v dobrých rukou

Tabulka pro nominaci Vys. 2014 Vel. 2015 Vys. 2015
Náhlík M. 5 2 1 8,0
Čech A. 1 5 2 8,0
Hruška P. 2 4 3 9,0
Šlechta M. (absence Vysočina 2015) 4 1 7 12,0
Borák O. (absence Vysočina 2014) 7 3 4 14,0
Staněk T. (absence Velík 2015) 3 7 6 16,0
Mahel J. 6 6 5 17,0

Při neúčasti na závodu přiřazeno umístění 7

V neděli 11. října 2015 se konal ve 
Světnově poslední závod kulového 
seriálu 2015. Současně to byl letošní 
druhý závod v terénní lovecké kulové 
střelbě – kulovém parcouru a posled-
ním z těchto závodů po MS v JAR. 

Po tomto závodě stál přede mnou 
nelehký úkol, dát dohromady konečné 
složení šestičlenného družstva pro již 
zmíněné MS v Namibii, aby jim mohly 
být přiděleny nové kulovnice Varmint 
CZ 557 v ráži .308 Winchester. 

V srpnu při VC CK Velma jsme o slo-
žení družstva hodně debatovali a  do-
šli jsme ke shodě v  tom, že prozatím 
mohou na mezinárodním poli uspět 
pouze ti, kteří se zúčastnili některé-
ho ze tří mezinárodních 
závodů – v  roce 2011 
v JAR, v roce 2012 

bylo velice nepříjemné určit toho, kdo 
se bude připravovat na místě náhradní-
ka a nedostane přidělenu novou zbraň. 

Sestavil jsem tabulky porovnávající 
umístění těchto střelců vůči sobě ve 
třech závodech v terénním střílení, kte-
ré se uskutečnily od MS 2014 v JAR. 
Ať vezmu dvě nejlepší umístění ze tří 
nebo všechna umístění a při neúčasti 
přiřadím střelci umístění 7, tak vždy 
vycházel pod čarou Jindra Mahel. Bylo 
mi to velice líto, protože jsem s Jindrou 
kamarád, ale opravdu mu to letos „ne-
střílí“. 

Nové Var-

pro  ráži 
.308 Win. Měla 

by to být střela V-Max se 
110grs. Za to, co Jindra udělal pro vý-

voj tohoto náboje, mu patří velké uzná-
ní a moc mu děkuji. 

V  Meoptě Přerov pro nás upraví 
záměrné osnovy přímo na balistiku 
nového náboje a dodají pro reprezen-
tační družstvo šest nových puškohle-
dů ZD 6-12x56RD.

V pondělí 26. 10. 2015 jsem si jako 
první vyzvedl nového Varminta. Je 
fakt, že takhle jsem měl testovat od 
léta. První dojmy ze střelby jsou velice 
dobré. Přijatelné soustřely a díky tlu-
miči zpětného rázu v pažbě je i střelba 
velice pohodová. Obavu z  rozhoze-
ní střelce při výstřelu ráží .308 Win-
chester jsem tedy definitivně vyvrátil. 
Při poloze vkleče s  oporou vysoké 
trojnožky se dalo velice rychle opa-
kovat a střílet. Dal jsem si položku po 
jedné ráně na gongy o průměru 20 cm 
ve vzdálenostech 100, 150, 200, 250 
a  300 metrů v  limitu 90 sekund. Po-
slední výstřel padl ve 46. vteřině.

Výsledkem byly všechny zásahy 
v  10cm kruhu, které na závodech 
hodnotíme 30,1 bodu. Takže maximál-
ních 150,5 bodů. Střílel jsem zatím 
typovým nábojem od S&B se střelou 
HPBT 168grs.

Při nastřelení na 200 metrů a sní-
žením zvětšení na 8x platila balistická 
záměrná osnova 223 Rem. na 100 %. 
Již se těším na testování s novým ná-
bojem od S&B a posléze novou opti-
kou z Meopty. 

Teď nám již zbývá zajistit finanč-
ní krytí účasti výběru ČMMJ na MS 
a  pevně věřím, že i  tohoto se naši 
partneři zhostí na výbornou a my se 
na oplátku pokusíme našimi výkony 
udělat tu nejlepší reklamu, a  to jak 
partnerům, tak i naší největší a snad 
i opět „jednotné“ myslivecké organiza-
ci, kterou ČMMJ bezesporu je.

Do nového roku a nové lovecké se-
zony všem čtenářům časopisu Mysli-
vost přeje hodně zdraví, spokojenosti 
a loveckých zážitků. 

Ing. Antonín ČECH 

v e 
S v ě t n o -

vě a  především 
v roce 2014 MS v JAR. Zů-

stalo tak ve hře osm jmen, z  toho jen 
Martin Šlechta, Mira Náhlík, Jindra 
Mahel a já jsme se zúčastnili všech tří 
závodů, Ondra Borák a  Petr Valchář 
dvou. Tomáš Staněk a  Pavel Hruška 
se zúčastnili jen jednoho, ale právě 
toho nejdůležitějšího, kterým bylo MS 
v JAR a právě oni tam nahradili Ondru 
a Petra, kteří se reprezentace z rodin-
ných důvodů vzdali. Petr Valchář se 
letos žádného závodu ve Světnově, 
bohužel, nezúčastnil, a tak zbylo sedm 
střelců pro šestičlenné družstvo a jed-
noho náhradníka. Ale protože ČZUB 
nachystala pro reprezentaci šest no-
vých varmintů pro členy družstva, tak 

m i n t y 
CZ 557 tedy 

dostanou zapůjčené 
Miroslav Máhlík, Martin Šlech-

ta, Ondřej Borák, Tomáš Staněk, 
Pavel Hruška a já. Jindra Mahel 

zaujal místo náhradníka. Jindra 
má navíc velice dobrou svoji kulovnici 
v ráži .308 W, a tak se bude připravo-
vat se svou zbraní a přitom bude pobí-
rat všechny ostatní případné výhody.

Kulovnice budou zapůjčeny těmto 
střelcům od našeho partnera CZUB 
zatím do 30. 11. 2016. Právě se chys-
tají smlouvy o  zapůjčení. Pořád si 
osobně myslím, že tato střelba by se 
měla odehrávat pod hlavičkou a  pří-
mou podporou CZUB. Navíc potře-
bujeme s sebou nějakého manažera, 
který bude zajišťovat servis kolem 
závodu a v tom vidím velký potenciál 
i pro prezentaci CZUB.

Ve Vlašimi nám udělají náboje podle 
„receptury“, kterou vyvinul Jindra. Ba-
listika speciálního náboje je velice blíz-
ká balistice náboje Match v  ráži .223 
Remington. Musíme si však na labora-
ci a testovaní v S&B dodat vlastní střely 


