
 
Na střelnici v Holešově - Dobroticích proběh-
lo 24. srpna 2013 Mistrovství České republiky 
ve sportovní střelbě velkorážní libovolnou a 
standardní puškou na mizivé cíle do 300 me-
trů. V rámci Českého střeleckého svazu se 
jeho organizace opět po dvou letech ujali 
členové Střeleckého klubu Policie Holešov. 
 
Střelci si tak mohli po loňských téměř bojových 

podmínkách polní střelnice užít komfortu střeleckých stolů a krytého střeliště. To spo-
lečně s celodenním mírně podmračeným a téměř bezvětrným počasím dávalo dobré 
podmínky ke skvělým výkonům, které se také dostavily v podobě překonání hned pěti 
rekordů ČR. 

 
Střelnice v Dobroticích 

 
Páteční trénink 
 
Terče na 100, 200 a 
300 metrech není 
téměř ani vidět 



 
 
 
 
 
 
Sobotní ráno. Závodníci, po-
řadatelé a rozhodčí nastou-
pení ke slavnostnímu zahá-
jení mistrovství 
 
 
 
 
 
Na palebnou čáru se do boje o mistrovský titul v disciplíně libovolná puška položilo 
čtyřicet tři mužů, v samostatné kategorii šest žen a do společné soutěže družstev se 
přihlásilo čtrnáct dvojic. V jednotné kategorii ve standardní pušce startovala s dvaceti 
muži jedna žena a utkalo se osm dvojic. 
 

V první části závodu se střílí v čase deseti 
minut deset ran na pistolový terč a deset 
ran v čase tři minuty na pistolový otočný 
terč ve vzdálenosti 300 metrů. S libovolnou 
puškou se vedení ujal Petr Škorpil z SSK 
Choceň nástřelem 98 a 100 bodů. 
V těsném závěsu se ho držel Pavel Staněk 
z OSS SKP Holešov s 97 a 100 body a s 98 
a 99 Vladimír Skalický z SSK Sedlnice. Jen 
pro představu dodám, že desítka prvního 
terče má průměr 50 a druhého 100 mm. 
 

Nejmladší účastník mistrovství David Skalický 



 
 
 
Terče ve 100, 200 a 
300 metrové vzdá-
lenosti se při dva-
náctinásobném při-
blížení ani nezdají 
tak malé a tak dale-
ko 
 
 
 
 
 

 
 
Puška KEPPELER s  le-
vostranným závěrem v 
akci 
 

 
 
Ve druhé části závodu 
se nejprve ukazují terče 
ve tvaru půlkruhu se 
100 mm desítkou na pět 
až sedm sekund po-
stupně jednou na ukáz-
ku a dvakrát pro výstřel 
ve vzdálenosti 300 me-
trů. Pak se ukáže dva-
krát pro výstřel na sto 
metrech terč 12x7 cm 
s 30 mm desítkou a na-
konec jednou na ukáz-
ku a čtyřikrát pro výstřel 
na dvou stech metrech 
terč o průměru 20 cm  s 
50 mm desítkou.  
 

                 Magdaléna Milcová s pozorovatelem 



V této části soutěže mohou mít střelci pomocníka jako pozorovatele zásahů. Vedoucí 
trojice střelců zasáhla všemi ranami desítku, jen Škorpilovi utekla na 200 metrů jedna 
rána do devítky a se shodným výsledkem s vedoucím Staňkem si vyměnili pozice. 
 
To nejtěžší ale závodníky vždy čeká v podobě stranou běžícího terče s rozměry 
35x100 cm a oválnou desítkou 10x15 cm., který ve vzdálenosti 300 metrů projede 

úsek 12 – 15 metrů 
rychlostí 2 – 3 m/s 
jednou na ukázku a 
pětkrát pro výstřel. 
Pak již následuje na 
stejnou vzdálenost 
jen rychlá střelba po 
čtyřech ranách do 
dvou terčů 35x100 
cm se stejně velkou 
desítkou v čase 50 
sekund. 

 
 
Desítku na terči je po-
třeba zasáhnout dřív 
než zmizí v krytu. 
Nahoře stranou běžící, 
vpravo „vpřed běžící“ 
terče pro 4+4 rány 
 
 
 
Stranou běžící terč, kde se k hodnotě zásahu připočítává deset bodů, pravidelně 
zamíchá konečným pořadím a nejinak tomu bylo i tentokrát. Do plného počtu bodů 
v této části chyběly Škorpilovi jen čtyři na stranou běžícím terči, ve vpřed běžících 
měl samé desítky, a o jeden bod tak překonal Staňka. Dosud třetí Skalický ale dva-

krát minul a na jeho místo 
tak až z desátého poskočil 
Jindřich Balounek z SSK 
Combat Liberec. Petr Škor-
pil výkonem 453 body, tedy 
jen šest pod hranicí abso-
lutního nástřelu, zvýšil o 12 
bodů hodnotu českého re-
kordu a získal mistrovský 
titul.   
 
Závodníci zvědavě poslou-
chají hlášení zásahů vysí-
lačkou rozhodčími od terčů 
 



V kategorii ženy byla situace obdobná. 
Na prvních dvou místech se střídaly 
Magdaléna Milcová s Bohdanou Lukeš 
Milcovou z SSK Placy a na třetím se 
držela Marcela Macháňová z SSK 
Combat Liberec. Závěr ale patřil jedno-
značně Magdaléně Milcové. Jako jedi-
ná zasáhla všemi střelami stranou bě 

 
Bohdana Lukeš Milcová sleduje výkon své 
sestry. Zvědavosti chvílemi podlehl i hlavní 
rozhodčí pan Josef Kotva 

 
žící terč dokonce jen se ztrátou šesti bodů. Zaslouženě tak za výkon 432 body získa-
la mistrovský titul a navíc o celých čtyřicet devět bodů zvedla hranici českého rekor-
du. 
V soutěži dvojic byla jednotná kategorie. V novém českém rekordu výkonem 870 bo-
dů zvítězila dvojice Pavel Staněk a Martin Heinz za OSS SKP Holešov. Sestry Milco-
vy obsadily mezi muži s 840 body skvělé druhé místo, když o pouhý jeden bod pře-
konaly Petra Škorpila s Davidem Novotným z SSK Choceň. 
 
V disciplíně standardní 
puška se během závodu 
pořadí měnilo o poznání 
víc. V prvních dvou čás-
tech se na vedoucí pozi-
ci držel Staněk následo-
ván Heinzem, na třetí 
Škorpila vystřídal Petr 
Pinkas z SSK H. Králové 
2. Třetí část opět pořa-
dím dokonale zamíchala. 
Vítězství a mistrovský 
titul za 427 bodů získal 
Martin Heinz z OSS SKP 
Holešov, na druhé místo 
až ze šestého se 426 



body poskočil Petr Škorpil z SSK Choceň a bronz skokem z pátého místa získal za 
417 bodů jeho klubový kolega David Novotný. 
Společně zvítězili i v soutěži dvojic a nástřelem 843 body o padesát dva body zvedli 
hodnotu českého rekordu. Druzí skončili s 828 body Staněk s Heinzem za OSS SKP 
Holešov a třetí se 748 Jiří Mašek a Otakar Špalek z SSKP H. Králové. 

 
Jedinou ženou stří-
lející tuto disciplínu 
byla Blanka Kalino-
vá z SSK H. Králové 
1 a se svým stařič-
kým Dragunovem 
SVD skončila přes-
ně uprostřed star-
tovního pole. Její 
výsledek 371 bod 
však znamená nový 
český rekord, jehož 
hranici jím zvýšila o 
třicet čtyři body. 
 

Blanka Kalinová se svým již něco pamatujícím Dragunovem 
 
Mistrovství proběhlo bez zádrhelů a problémů, poslední výstřely však padaly již za 
soumraku a tak vyhlášení výsledků se zakončením proběhlo až po setmění. Mistrov-
ské soutěže měly tentokrát opravdu vysokou úroveň, což dokládá pětice dosažených 
rekordů, které se budou v některých případech těžko překonávat. Vždyť výsledky 
Škorpila se Staňkem jsou jen sedm, respektive osm bodů pod maximem 460 bodů.  

 
 
SAVAGE mod. 10 
 
 

 
                                   KEPPELER 
 

 
SIG SAUER SSG 3000 
 

 
 
                                           CZ 550 
 



Na palebné čáře se objevila celá řada typů zbraní, ale posuzovat, která z nich je nej-
lepší či nejpřesnější není mým úkolem. Jen pro zajímavost bych zmínil, že přejímkou 
prošly například pušky SAKO TRG 22, SAKO TRG 21 RH, TIKKA T3 VARMINT, SIG 
SAUER SSG 3000, TANNER 
6 mm Norma BR, ACCURACY 
INTERNATIONAL vzor AE MK 
II, SAVAGE mod. 10, WIN-
CHESTER mod. 70, RE-
MINGTON 700 SPS, CZ 550 
SNIPER, CZ 537 SPORT, CZ 
54, DRAGUNOV SVD, nebo 
zakázkové zbraně KEPPELER 
300 m STANDARD v ráži 
6,5x55 SE či VACH vzor 
VACH 002 v ráži .223 Rem. 
 
                                                         Kvalitní zbraň si vyžaduje i kvalitní puškohled 

 
 
REMINGTON mod. 700 
 
 

                                              
                                              TIKKA T 3 
 

 
 
SAKO TRG 22 
 
 
 

Nejpoužívanějším nábojem byl .308 W následovaný .223 Rem, 6 mm Norma BR a 
v ojedinělých případech 7,5x55 Swiss, 6,5x55 SE nebo 7,62x54 R. 

 
 
 
 
 
Za okny je již 
tma, ale po-
háry čekající 
na vítěze se i 
přes to krás-
ně blyští. 
 
 
 



Libovolná 
puška ženy 
zleva 
 
2. 
Bohdana 
Lukeš 
Milcová 
1. 
Magdaléna 
Milcová 
3. 
Alena 
Slámová 
 

 
Libovolná 
puška muži 
zleva 
 
2. 
Pavel Staněk 
1. 
Petr Škorpil 
3. 
chybí 
Balounek 
4. 
Petr Sekera 
 
 

 
Standardní 
puška 
zleva 
 
2. 
Petr Škorpil 
1. 
Martin Heinz 
3. 
David Novotný 
 
 
 



 
Libovolná puška zleva Lukeš Milcová a Milcová, Staněk a Heinz, Novotný a Škorpil 

 
Standardní puška zleva Heinz a Staněk, Novotný a Škorpil, Mašek a Špalek  

 
Výsledky jsou ke stažení na těchto adresách: 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=40390 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=40391 

Radko Krejčí 

http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=40390
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=40391

