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Za nádherného letního poča-
sí se 18. července 2020 sjelo na 
střelnici v Plzni Lobzích celkem 54 
vyznavačů lovecké kulové střelby 
(LKS). Teprve druhé mistrovství 
České republiky v  LKS probíhalo 
jak v kategorii OPEN, tak i katego-
rii .222/.223.

Těsně po půl deváté byl nástup 
a asi o půl desáté padly první 
výstřely prvního ze závodů, a to 
kategorie OPEN. Bylo nachystá-
no šest stanovišť, na kterých se 
střílelo souběžně. Střelci byli roz-
děleni do šesti skupin a ty rotovaly 
po jednotlivých střelištích. Jen tak 
se dá zvládnout tak náročný závod 
s takovým počtem závodníků.

Stanoviště č.1 – Gongy: 1. 
gong průměr 15 cm vzdálenost 
200 m, 2. gong průměr 10 cm opět 
vzdálenost 200 m, 3. Gong průměr 
20 cm vzdálenost 280 m, 4. gong 

průměr 15 cm také vzdálenost 300 
m, 5. gong průměr 20 cm vzdá-
lenost 350 m. Poloha: vsedě na 
posedu. 5 výstřelů. Čas 90 s bez 
zaujetí polohy.

Stanoviště č.2 - Šoulačka: Terč: 
Srnec. Pozice 1: vleže s oporou 
volné tyče a trámku 10x10. Vzdá-
lenost 150 m. 2 výstřely. Čas 45 
s na dva výstřely včetně zaujetí 
polohy. Pozice 2: vsedě na zemi 
s oporou volné tyče. Vzdálenost 
120 m. 2 výstřely. Čas 45 s na dva 
výstřely bez zaujetí polohy. Pozi-
ce 3: vestoje s oporou volné tyče. 
Vzdálenost 90 m. 1 výstřel. Čas 30 
s na jeden výstřel včetně zaujetí 
polohy.

Stanoviště č.3 - Trap: Terč: 
Kňour, 5 pozic: Pozice 1: vleže s 
oporou loveckého batohu. Pozice 
2: vsedě na zemi s oporou o vol-

Původně měl být tento závod vyvrcholením našich letošních zá-
vodů v lovecké kulové střelbě a generálkou před plánovaným IV. 
mistrovstvím světa, které se mělo konat poslední srpnový týden 
právě zde v Plzni. Díky „koronavirovým“ opatřením bylo již zmíně-
né mistrovství světa odloženo zatím na neurčito, první z plánova-
ných letošních závodů se nekonal, a tak bylo toto mistrovství ČR 
teprve naším druhým letošním závodem.

Druhé mistrovství ČR v LKS Závod OPEN byl odstřílen o půl 
druhé. Střelci se šli naobědvat a 
organizátoři přestavěli střeliště na 
závod .222/.223. 

Jen pro upřesnění pár zá-
kladních údajů z  pravidel této 
kategorie: smí být použity pouze 
kulové zbraně s hlavněmi komoro-
vanými pro .222/.223Rem a délkou 
hlavně do 660 mm. U všech polo-
žek je možné použít optiku do ma-
ximálního zvětšení 14x (u variáblů 
s větším zvětšením je před první 
položkou točítko zaaretováno na 
zvětšení 14x přelepením izolační 
páskou), současně jsou přelepena 
točítka výškové i stranové korekce 
a musí tak zůstat zalepena po celý 
průběh závodu.

Kolem 14:30 padly první výstře-
ly a celé 25členné startovní pole 
kategorie 222/223 se dalo do po-
hybu od stanoviště číslo jedna až 
ke konečnému č 8. Byl zvolen mo-
del, který jsme si úspěšně vyzkou-
šeli 30. května ve Světnově při CZ 
Match.

Stanoviště č.1 - Terč: Terč: Je-
zevec. Pozice: vestoje bez opory. 
Vzdálenost 50 m. 5 výstřelů. Čas 
90 s včetně zaujetí polohy. 

průměr 20 cm, vzdálenost 265 m, 
5. gong průměr 15 cm, vzdálenost 
265 m. Pozice: vsedě na zemi s 
oporou dřevěného kříže. 5 výstře-
lů. Čas 90 s bez zaujetí polohy.

Stanoviště č.4 – Gongy: 1. 
gong průměr 15 cm, vzdálenost 
215 m, 2. gong průměr 10 cm, 
vzdálenost 215 m, Poloha: 2 vý-
střely vestoje s oporou o vyso-
kou trojnožku + 2 výstřely vkleče 
s  oporou o vysokou trojnožku. 4 
výstřely. Čas 90 s včetně zaujetí 
polohy

Stanoviště č.5 – Gongy: 1. 
gong průměr 15 cm, vzdálenost 90 
m, 2. gong průměr 10 cm, vzdále-
nost 90 m, Poloha: vsedě na zemi 
s oporou volné tyče. 2 výstřely. 
Čas 60 s včetně zaujetí polohy

Stanoviště č.6 – Gongy: 1. 
gong průměr 20 cm, vzdálenost 90 
m, 2. gong průměr 15 cm, vzdále-
nost 90 m, Poloha: vestoje s opo-
rou volné tyče. 2 výstřely. Čas 60 s 
včetně zaujetí polohy

Stanoviště č.7 – Gongy: 1. 
gong průměr 15 cm, vzdálenost 
105 m, 2. gong průměr 10 cm, 

nou tyč s využitím střeliště. Pozice 
3: vsedě na zemi s oporou o vy-
sokou trojnožku. Pozice 4: vsedě 
na židli u stolu. Pozice 5: vestoje 
s využitím sušáku na trávu. Vzdá-
lenost 300 m. 5 výstřelů. Čas 30 
s na jeden výstřel včetně zaujetí 
střelecké polohy.

Stanoviště č.4 - Gongy: 1. 
gong průměr 10 cm, vzdálenost 
100 m, 2. gong průměr 20 cm, 
vzdálenost 300 m, 3. gong průměr 
15 cm, vzdálenost 230 m, 4. gong 
průměr 20 cm, vzdálenost 265 m, 

5. gong průměr 20 cm, vzdálenost 
320 m. Pozice: vsedě na zemi s 
oporou dřevěného kříže. 5 výstře-
lů. Čas 120 s bez zaujetí polohy.

Stanoviště č.5 – Terč: Terč: Liš-
ka. Pozice: vestoje s oporou volné 
tyče. Vzdálenost 50 m. 5 výstřelů. 
Čas 90 s včetně zaujetí polohy. 

Stanoviště č.6 - Rychlopalba: 
Gong průměr 20 cm. Poloha: ve-
stoje bez opory. Vzdálenost 100 m. 
5 výstřelů. Čas 60 s včetně zaujetí 
polohy.

Stanoviště č.2 – Gongy: 1. 
gong průměr 15 cm vzdálenost 
95 m, 2. gong průměr 10 cm opět 
vzdálenost 95 m, 3. Gong průměr 
20 cm vzdálenost 155 m, Poloha: 
vestoje s  oporou sloupu střeliště. 
3 výstřely. Čas 90 s včetně zaujetí 
polohy

Stanoviště č.3 - Gongy: 1. 
gong průměr 10 cm, vzdálenost 
100 m, 2. gong průměr 15 cm, 
vzdálenost 230 m, 3. gong průměr 
10 cm, vzdálenost 230 m, 4. gong 

vzdálenost 105 m, Poloha: vleže 
na zemi bez opory. 2 výstřely. Čas 
60 s včetně zaujetí polohy

Stanoviště č.8 – Gongy: 1. 
gong průměr 20 cm, vzdálenost 
105 m, 2. gong průměr 15 cm, 
vzdálenost 105 m, Poloha: vsedě 
na zemi bez opory. 2 výstřely. Čas 
60 s včetně zaujetí polohy

Po 16 hodině bylo hotovo a če-
kalo se jen na konečné výsledky. 
Trvalo to poměrně dlouho. Aspoň 
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Kategorie OPEN - absolutní pořadí

Kategorie OPEN - senioři

Kategorie OPEN - veteráni

zbyl prostor, aby ti, kteří nestih-
li oběd, si mohli dát aspoň něco 
do žaludku. Pro ty, kteří nestříleli 
závod „malou kulovnici“ nebo ne-
pomáhali jako rozhodčí, to bylo asi 
fakt příliš. Těm se omlouvám.

Vítězem a současně mistrem 
České republiky v  lovecké kulové 
střelbě v  závodě OPEN se stal 
Tomáš Staněk před Martinem 
Šlechtou a Miroslavem Forró.

Mistrovství republiky OPEN bylo 
v souladu s mezinárodními pravi-
dly vyhodnocováno ve věkových 
kategoriích:

Ženu a současně juniorku 
jsme měli pouze jednu a tou byla 
Kateřina Ficková. Její umístění na 
33. místě v celkovém pořadí dává 
tušit, že nám roste skvělá střelky-
ně a jistě o ní ještě uslyšíme.

V kategorii MUŽŮ (od 16 do 49 
let) bylo umístění na bedně shod-
né s absolutním pořadím.

V  kategorii SENIORŮ (od 50 
do 59 let) se stal mistrem ČR Petr 
Laštůvka před Jindrou Mahelem a 
Milanem Kirchnerem.

V  kategorii VETERÁNŮ (od 60 
let výše) se mistrem České repub-
liky stal Antonín Čech před Mírou 
Náhlíkem a Radkem Smutkou.

V závodě .222/.223 se stal mi-
strem České republiky Martin 
Šlechta před Tomášem Staňkem a 
Antonínem Čechem.

Pro ty nejlepší byla nachystá-
na řada cen od partnerů, kteří si 
vzali záštitu nad touto soutěží. Byli 
to firmy ARMS-CZ, Lovecký svět, 
Česká zbrojovka a Formplast Pur-
kert. Nádherné plakety vyrobilo 
truhlářství Mikuláše Bilíka. Všem 
moc děkujeme a těšíme se z jejich 

přízně a věřím, že spolupráce 
bude nadále pokračovat.

Třešničkou na dortu, na kterou 
všichni přítomní netrpělivě čekali, 
bylo vylosování ceny od generál-
ního partnera MČR firmy ARMS-
-CZ a.s. a to kulovnice Sauer S100 
Fieldshoot v ráži .308 Win. Na přá-
ní majitele firmy Tomáše Snížka 
bylo do losování zařazeno prvních 
20 střelců z  absolutního pořadí. 
Z této nádherné a hodnotné ceny 
se pak radoval Milan Kirchner. 
Upřímně mu přeji „Lovu Zdar!“ 
a rád uveřejním snímek prvního 
uloveného kusu touto nádhernou 
zbraní.

Dosažené výsledky a umístění 
ostatních najdete na našich FCB 
a webových stránkách www.lovec-
kakulovastrelba.cz 

Těší mě perfektní spolupráce 
s Armádním sportovním centrem 
Dukla. Vstřícnost a profesionalita 
šéftrenéra Armádního střelecké-
ho oddílu Dukly Plzeň a náčelníka 
střelnice Ing. Bohumíra Pokorného 
přispěla tomu, že se podařilo opět 
zpestřit závod a zvýšit tím úro-
veň našich soutěží. Bez pomoci 
personálu střelnice si nedovedu 
představit přípravu tak náročné 
soutěže a za všechny uvedu opět 
„dobrou duši“ střelnice Václava 
Kovaříka. 

Velké díky všem co pomáhali 
s  organizováním závodu, všem 
rozhodčím a především těm 
dvěma, kteří si to asi „vyžrali“ ze 
všech nejvíce, a to hlavnímu roz-
hodčímu Jakubovi a zpracovatelce 
výsledků Lence.

V  úvodu článku jsem vzpome-
nul, že první letošní plánovaný a 
asi nejlépe dotovaný závod se ne-
konal. Byl to Sellier & Bellot Match. 

kateřina Ficková v akci

Nakonec byl tento závod přeložen 
na termín, kdy měla Plzeň přiví-
tat nejlepší střelce lovecké kulové 
střelby z celého světa při mistrov-
ství světa. 

V  okamžiku, kdy budete číst 
tento článek na stránkách My-
slivosti, tak je již i tento závod 
za námi. A tak se můžete těšit 
na říjnové číslo, kde se dozvíte, 
jak závod dopadl a kdo si odvezl 
vítězství a hodnotné ceny. Pro ty 
netrpělivé budou určitě již výsled-
ky na našem webu a FCB.

Na další společně strávené 
chvíle mezi kamarády při v lovec-
ké kulové střelbě, Vás zve

 Antonín ČECH Milan Kirchner s hlavní cenou


