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lovecké střelectví

Celou naši zemi v  březnu opanovalo coro-
navirové šílenství, a tak se první letošní závod 
Sellier & Bellot Match plánovaný na 4. dubna 
nemohl v  Plzni uskutečnit. Jak se postupně 
různě omezovaly povolené počty účastníků 
akcí, začal jsem přemýšlet o modelu, jak 
těmto nařízením vyhovět a přitom uspořádat 
plnohodnotný a pro střelce atraktivní závod. 

V době, kdy byly povoleny akce do 30 účast-
níků (včetně organizátorů) jsem začal plánovat 
závod při počtu 20 střelců + 7 rozhodčích z řad 
střelců jiné směny + hlavního rozhodčího + ře-
ditele závodu + správce střelnice. 

Mělo se během víkendu střílet v sobotu do-
poledne, odpoledne, v neděli dopoledne a pří-
padně i odpoledne. Celkem by se tak mohlo 
prostřídat až 80 střelců. Závod by se tak po-
dobal některým brokovým parcourovým soutě-
žím, kde je podobné uspořádání zcela běžné. 

Pro urychlení soutěže jsem vymyslel 12 stře-
lišť na celkem pěti stanovištích a každý střelec 
by postupoval od jednoho stanoviště k  další-
mu, až plynule projde všechna střeliště. Střílelo 
by se 2x5 výstřelů na gongy a 10x2 výstřely na 
dva druhy terčů. 

Postupně šly nařízeními počty účastníků 
dolů, až k počtu dvou. Ale i tak jsem zůstával 
optimistou a každému jsem na dotaz tvrdil, že 
závod 30. května ve Světnově bude. A nemýlil 

jsem se. Počátkem května bylo omezení zvý-
šeno na 50 účastníků a bylo proklamováno, že 
do konce měsíce bude možná omezení opět 
zvýšeno na 100 účastníků. Začal jsem tedy již 
konkrétně plánovat závod. 

Po celou dobu jsem byl v kontaktu s ostatní-
mi členy řídícího výboru České asociace lovec-
ké kulové střelby. Jak Mira Forró, tak prezident 
asociace Martin Šlechta však byli pro uspo-
řádat tento závod tak, jak jsem jej plánoval a 
vyzkoušet si tak úplně nový model, který by se 
nám v budoucnu mohl hodit. Rozhodující slovo 
měla mít Česká Zbrojovka, pod jejíž hlavičkou 
a partnerstvím se tento závod měl konat. 

Rozhodnutí bylo pozitivní, a tak se CZ Match 
stal nejen prvním letošním závodem v lovecké 
kulové střelbě, ale tak trochu i závodem prů-
kopnickým.

Jak tedy závod CZ Match 30. května 
ve Světnově probíhal? 

Na prvním stanovišti, umístěném na prů-
seku nalevo od „kulovky“, účastníky důkladně 
prověřily „gongy“ střílené vsedě na posedu. 
První gong o průměru 10 cm byl umístěn ve 
120 metrech, druhý o průměru opět 10 cm ve 
vzdálenosti 170 metrů, třetí o průměru již 20 
cm ve 300 metrech. Čtvrtý gong o průměru 
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opět 20 cm byl ve 260 metrech a poslední o 
průměru 15 cm střelci zasahovali na 240 metrů. 
Střelci na to měli celé 2 minuty.

Druhým stanovištěm byla „kulovka“, kde 
si střelci na prvním střelišti ověřili svou hbi-
tost „rychlopalbou“ na gong o průměru 10 cm 
umístěný na 200 metrů. Poloha vsedě u stolu s 
oporou o trámek a pytlík s granulátem. Pět ran 
v čase 45 vteřin. 

Dále zde byly dvě střeliště pro střelbu na prv-
ní z terčů, kterým byl tetřívek umístěný na 290 
metrů. První polohou byla střelba vsedě na židli 
a oporou volná tyč, která mohla být libovolně 
opřena o prostor střelecké kóje. Druhou 
polohou byla „ležka“ a oporou lovecký batoh. 
Na každé dva výstřely byl čas 45 sekund.

Třetí stanoviště bylo u mostku. Zde na střelce 
čekaly tři střeliště pro následující polohy. 

První byla vsedě na zemi s  oporou o níz-
kou dřevěnou dvojnožku, další střelba vestoje 
s oporou o sušák na trávu a třetí polohou vkle-
če s oporou o vysokou trojnožku. Na každé dva 
výstřely opět 45 vteřin a terčem i tady byl opět 
tetřívek, ale tentokrát vzdálený 260 metrů. 

Další dvě střeliště byla na valu u loveckého 
kola. Již klasické dvě rány z nízkého posídku a 
druhé dvě vleže na valu. Terčem byl tentokrát 
již jezevec ve vzdálenosti necelých 200 metrů. 
Čas opět 45 vteřin na každou dvojici výstřelů.

Poslední tři dvojice výstřelů čekaly střelce 
na pátém střelišti, na kopci u automatického 
trapu. K první opoře posloužila střecha boudy 
vrhačky. Další oporou byla oblíbená vysoká 
trojnožka. A poslední dvojici výstřelů střelci 

vystřelili z ostrůvku s oporou kmínků vysokého 
keře a volné tyče. Všechny polohy vestoje a 
vždy bylo 45 vteřin na dva výstřely. Vzdálenost 
něco málo přes 200 metrů. Tím bylo dovršeno 
10 výstřelů na terč jezevce a současně i všech 
30 ran soutěžních. 

Dopředu se přihlásilo 50 střelců, kteří byli 
rozděleni do ranní a odpolední směny. Každá 
směna měla před zahájením hodinu na kontro-
lu a nastřelení zbraní. Nakonec ještě pár střel-
ců přijelo a tak dopoledne i odpoledne střílelo 
po 27 střelcích. Kromě hlavního rozhodčího, 
kterým byl Petr Valchář, byli ještě dva nestří-
lející rozhodčí. Další rozhodčí byli z řad střelců 
opačné směny. 

Ukázalo se, že takto organizovaný závod je 
další možnou alternativou nabízející zase něco 

nového. Každá ze směn trvala asi dvě hodiny. 
Trochu se čekalo na výsledky, protože každý 
se střelců měl svoje terče a jejich vyhodnocení 
probíhalo až po ukončení celé směny. 

Je potěšující, že oba dva přítomní zástupci 
generálního partnera České Zbrojovky Uher-
ský Brod se závodu zúčastnili a průběh závodu 
se jim velice líbil. 

A jaké ceny na ty nejlepší střelce čekaly? 
Pro vítěze byla určena kulovnice CZ 557 Lux 
II. Další kulovnice CZ 557 Eclipse byla urče-
na k losování ze všech účastníků závodu. Pro 
první tři střelce v každé z výkonnostních tříd – 
zlaté, stříbrné a bronzové byly vystaveny od CZ 
certifikáty k odběru zboží v podnikové prodejně 
s hodnotami 3000, 2000 a 1000 Kč.

S tímto nevšedním programem si ze všech 
54 střelců nejlépe poradil náš v současnosti 
nejlepší kulový střelec Martin Šlechta a zvítězil 
s úžasným nástřelem 881,7 bodů z 902 mož-
ných, což znamenalo 100 %. K tomuto výsled-
ku se procentuálně porovnávali ostatní střelci. 
Svou výhru kulovnici CZ 557 Lux II. přenechal 
druhému v pořadí Miroslavu Forro, jehož výsle-
dek 866,5 bodů (98,28 %) byl rovněž fantastic-
ký. Třetí příčka patřila Tomáši Staňkovi s 845,9 
body (95,94 %). Podotýkám, že sedm střelců 
překonalo hranici 800 bodů, a tím i 90% úspěš-
nost v porovnání s vítězem.

Ve výkonnostních třídách, kam byli zařa-
zeni střelci podle svých výsledků v loňské 
sezóně, bylo pořadí následovné. Zlatá výkon-
nostní třída měla pořadí shodné s umístěním 
v  absolutním  pořadí. Stříbrná výkonnostní 
třída: Filip Novák, Jiří Ctibor a Martin Pospíchal. 
Bronzová výkonnostní třída: Pavel Jarolím, 
Miroslav Náhlík a Michal Bezega. Prvním třem 
střelcům v bronzové třídě se navíc podařil vý-
kon v oblasti zlaté výkonnosti, a tak v souladu s 
pravidly od příštího závodu budou posuzováni 
ve stříbrné výkonnostní třídě a stříbrná třída se 
tak stává pěkně našlapanou.

První tři střelci v absolutním pořadí i ve vý-
konnostních třídách obdrželi pěkné poháry. Vel-
ká část startujících pak obdržela drobné ceny 
od České Zbrojovky, která si zaslouží velké po-
děkování za to, že v tak složité době tak štědře 
podpořila tento závod. Děkujeme! 

No a teď to hlavní na co všichni účastníci 
netrpělivě čekali. Losování kulovnice CZ 557 
Eclipse. Tím vylosovaným šťastlivcem byl Pavel 
Kydlíček. Ještě jednou gratuluji.

Je potěšitelně, že opět přijela řada nováčků. 
Nyní je před námi 18. července 2020 mistrov-

ství České republiky v lovecké kulové střelbě již 
opravdu v Plzni. Původně mělo být dvoudenní 
(jeden den závod OPEN a druhý den závod 
222/223), vše jako generálka před srpnovým 
Mistrovstvím světa. Bohužel s  ohledem na 
přesunutí MS na příští rok bude soutěž pou-
ze jednodenní. Přemýšlím však o tom, jak tam 
případně zařadit i závod v  kategorii 222/223. 
Možná se pokusím u kategorie 222/223 o něco 
podobného, co jsme si teď zkusili ve Světnově. 
Ale zatím se jedná jen o úvahu. Upozorňuji, že 
možnost přihlášení a využití výhody sníženého 

startovného končí 10. července. Všechny po-
třebné informace najdete na www.loveckakulo-
vastrelba.cz.

Odložený závod Sellier & Bellot Match byl 
přeložen na 29. srpna 2020 a tak se Plzeň 
dočká místo MS tohoto prestižního a velice 
hodnotnými cenami dotovaného závodu, jak od 
S&B, CZUB a tak od Meopty. 

Na společné chvíle při lovecké kulové střelbě 
zve za všechny členy ČALKS 

Antonín ČECH
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