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První akcí České asociace 
lovecké kulové střelby (LKS) ne-
byl závod, ale v neděli 6. června 
2021 na střelnici ve Světnově 
Den otevřených dveří pro zá-
jemce o LKS z  řad myslivecké 
veřejnosti a střelců, kteří se této 
střelbě doposud nevěnují. 

Za krásného slunečného po-
časí se ve Světnově sešlo kolem 
padesáti zájemců o tuto střelbu 
s desítkou předních střelců lovec-
ké kulové střelby.

Při prezenci každý účastník 
kromě uvedení základních údajů 
a čísla ZP musel v rámci vládních 
opatření vyplnit česné prohláše-
ní prokazující, že není možným 
nositelem nákazy Covid-19, nebo 
se nechat vyšetřit antigenním 
testem. 

Krátce před desátou hodinou 
bylo slavností zahájení a sezná-
mení s vlastním programem. 

Před vlastní střelbou se ka-
ždý mohl zastavit u stolku, kde 
mu Jirka Ctibor a Zbyněk Kafka 
sestavili balistiku na jeho zbraň 
a střelivo podle balistického pro-
gramu.

Pak následovalo stanoviš-
tě, kde si pod dozorem Martina 
Šlechty, Jindry Mahela a Pepy 
Černíka každý ověřil nástřel na 
100 a 200 metrů a provedlo se 
případné doladění zbraně a op-
tiky. 

Zatímco se nechala zbraň troš-
ku vychladnout, měl každý mož-
nost vystřelit si pod dohledem 
Mikuláše Bilíka z  jeho precizní 
zbraně Sauer Fieldshoot v  ráži 
6,5x55SE s osazenou špičkovou 
termovizí Archer Falcon 640lrf a 
tlumičem A-tec. Střelba probíha-
la střelivem S&B Match po jedné 
ráně vsedě z  opřené zbraně na 
gongy průměru 20 cm na vzdále-
nost 100, 200 a 300 metrů. Pouze 
tři střelci nezasáhli gong ve vzdá-
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lenosti 300 metrů. Všichni si libo-
vali, jak komfortní je střelba s tlu-
mičem a jakým bude přínosem i 
pro soutěžní střelbu (jak pro střel-
ce, tak rozhodčí, případné diváky 
a okolí střelnic vůbec).

Prvním soutěžním stanovištěm 
byl posed – střílely se dva vý-
střely na terč srnce vzdáleného 
105 metrů. Zde byla použita dal-
ší novinka, a to terčová kamera, 
zapůjčená hlavním sponzorem, 
firmou Thermfo, která ukáže vždy 
poslední zásah. Martin Hlušička 
měl tedy usnadněnou práci při 
vyhodnocování. Nejvíce hodno-
cené bodové pole na komoře 
mělo hodnotu 30,1 bodu. Ale byly 
tu i mínusové body -15.

Následovala rychlopalba, střel-
ba vsedě u stolu a oporou zbraně 
byl trámek a pytlík s granulátem. 
Na dva výstřely měl každý 30 vte-
řin. Při splnění limitu dostal stře-
lec od Petra Valcháře bonusový 1 
bod. Zásah gongu o průměru 10 
cm vzdáleném rovněž 105 metrů 
byl hodnocen 30 body.

Poněkud stranou od hlavního 
střeliště byla další dvě stanovi-
ště vedle sebe a zde se střílelo 
na prvním z nich vestoje z vyso-
ké dvojité dvojnožky na dvojici 
gongů o průměrech 20 a 15 cm 
ve vzdálenosti 165 metrů, na 
druhém také vestoje s oporou o 
sušák na trávu a opět na dvojici 
gongů 20 a 15 cm, ale tentokrát 
na 185 metrů. Bylo obdivuhodné, 
kolikrát Zdeněk Pšenčík, Honza 
Kusák a Michal Ficek hlásili zá-
sah a připsali tak 30 bodů za ka-
ždý zásah.

Třešničkou na dortu byla opět 
střelba z posedu, tentokrát nízké-
ho, a to opět na dvojici gongů o 
průměrech 20 a 15 cm, ale ten-
tokrát na 195 metrů. Podle vyjá-
dření Miry Forró bylo těch, kteří 
alespoň jednou nezasáhli, velice 
málo a případné další opravné 
výstřely mimo soutěž už cíl větši-
nou neminuly.

Každý si mohl na každém stře-
lišti několikrát spustit na prázdno 
a po dvou soutěžních výstřelech 
si dát klidně ještě další oprav-
né rány, ale ty už byly, bohužel, 
mimo soutěž. Ale zde opravdu 
nešlo o soutěž, ale ověřit si svoje 
schopnosti a zbraň.

Po odstřílení soutěže následo-
valo malé asi hodinové povídání, 
zpestřené praktickými ukázkami, 
kde jsem se s Martinem Šlech-
tou snažil předvést, jak se dají 
prakticky využít různé opory pro 
střelbu, jak se zpevnit a jak, ně-
kdy na první pohled krkolomně 
a nelogicky, zaujmout tu nejlepší 
střeleckou pozici.

Mezitím naše mladé střelecké 
naděje Pavlína Valchářová a Ka-
teřina Ficková spočítaly výsledky. 

Do soutěže se z  přítomných 
návštěvníků přihlásilo 42 střelců. 
Z  toho dva mimo soutěž, proto-
že se jednalo o střelce pravidel-
ně střílející LKS. Oba měli plný 
a absolutní nástřel. Úplně nám 
vyrazilo dech, že plného nástře-
lu dosáhlo dalších 6 střelců. Bylo 
potěšující, že se objevilo i několik 
známých tváří, kteří se věnují jiné 
střelbě, například trenér skeetu 
z Písku Petr Zvolánek.

To, na co se však během ce-
lého dne čekalo, nebylo ani tak 
pořadí, jako vylosování jednoho 
ze 40 soutěžících. Tím se nako-
nec stal mladičký Pavel Hána a 
převzal z rukou zástupce hlavní-
ho sponzora termovizi Hikmikro 
v hodnotě 30 tisíc Kč.

Celý den probíhal pod patro-
nací firmy Thermfox, oficiálního 
distributora Hikmikro pro Českou 
a Slovenskou republiku, který se 
postaral i o bezplatné celodenní 
občerstvení, a dalších partnerů. 
Mezi nimi byla i firma Sellier & 
Bellot, jejímž střelivem Match se 
střílelo při praktické střelbě s ter-
movizí a tlumičem. Všichni viděli 
a mohli si ověřit, jak kvalitní je 
toto střelivo. Firma Proarms zase 
poskytla kromě jiného i tlumiče 
na testování. 

Díky opravdu velkorysé pod-
poře výše uvedených partnerů, 
Okresního mysliveckého spolku 
ve Žďáru nad Sázavou a České 
asociaci lovecké kulové střelby 
byla celá akce, včetně bohatého 
občerstvení, pro účastníky zcela 
bezplatná. Všem upřímně děku-
jeme a vážíme si jejích podpory.

Je potěšující, že hned několik 
z  přítomných projevilo zájem o 
účast na Celostátním přeboru 
ČMMJ v Lovecké kulové střelbě, 
který se zde koná hned následu-
jící neděli 13. června 2021. Čers-
tvý držitel termovize Pavel Hána 
mladší i se svým tátou nabídli 
svou pomoc při přípravě a průbě-
hu tohoto CP. 

Celkově se tedy dá říci, že se 
akce vydařila. Je to tedy možná 
cesta, jak získat další myslivce 
na střelnice, a to buď jak jako 
střelce, tak případně jako pořa-
datele a rozhodčí, bez obojích to 
nejde.

Za všechny a všem děkuje 
Antonín ČECH
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