
 

 
Sportovní střelnice v Hradci Králové - 
Třebši se 7. září 2013 stala dějištěm ko-
nání Mistrovství České republiky ve 
střelbě malorážkou na mizivé cíle do 50 
metrů s puškohledem a s otevřenými 
mířidly. Organizačně ho z pověření Čes-
kého střeleckého svazu zajistili členové 
Sportovně střeleckého klubu Policie 
Hradec Králové. Záštitu nad průběhem 

mistrovství i tentokrát převzal plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel krajského ředitel-
ství Policie ČR Královéhradeckého kraje. 
  

Čtrnáct dní po mistrovství velkorážní puškou na mizivé cíle do 300 metrů bojovali 
střelci o tituly mistrů republiky i malorážkou. V disciplíně s puškohledem startovalo 
třicet mužů a v samostatné kategorii pět žen a jeden dorostenec. S otevřenými míři-
dly pak jedenáct mužů společně s jednou ženou. 

 
Nástup střelců ke 
slavnostnímu zahá-
jení mistrovství  
 
 
 
 
Pořadatelé, rozhod-
čí a ředitel soutěže 
vítají účastníky 
 
 



 
Tyto disciplíny vznikly jako 
levnější a na běžných pade-
sátimetrových střelnicích pro-
vozovatelná alternativa „velké 
odstřelovačky“ v dobách, kdy 
se střílely jen malorážkami 
ZKM 456 nebo 451 a použí-
valo se jen střelivo SB .22 
REX.  
 
Přejímka zbraní 
 

 
            Walther UIT - Special 
 

 
Suhl 150 Standard 
 

 
                  Anschütz 1913 A 
 

 
VOSTOK Ural 2 

 
Anschütz 1413 s pažbou pro BT  

 

 
CZ ZKM 456-4 
 

 
                        CZ ZKM 456 

 
CZ ZKM 452-2E 
s levostranným závěrem 
 
 



Postupem času se ale vybavení střelců změnilo, většina těchto pušek prošla repasí a 
má moderní pažby a začaly se používat i špičkové zbraně světových výrobců. 
K přejímce byly předloženy kromě již zmíněných čtyři sta padesát šestek pušky 
SUHL 150 Standard, Vostok Ural 2, Walther UIT-Special nebo benchrestové 
Anschütz 1913A, ale i CZ 452-2E ZKM s levostranným závěrem. Do přesných zbraní 
patří i odpovídající střelivo, navíc pro každou část závodu jiné, takže na palebné čáře 
bylo vidět kromě našich SB i různé druhy nábojů značky Eley, Lapua, RWS, CCI. 

 
V těchto disciplínách 
se terče umístěné ve 
vzdálenosti 17, 33 a 50 
metrů od palebné čáry 
ukazují ve stejných 
časech jako pro velko-
rážní pušku, jen ve třetí 
části závodu se střílí 
navíc čtyři soutěžní 
rány do terče na 33 

metrů. V první části závodu na pevné 
terče, vystavené ve vzdálenosti padesát 
metrů, má desítka prvního terče střílené-
ho v čase deset minut průměr 5,75 mm. 

Desítka druhého terče, který se 
ukazuje na tři minuty, má 15 mm. 
Ve druhé části závodu se terče uka-
zují na 5 – 7 sekund. Ve vzdálenosti 
50 m je to obdélníček se zkosenými 
horními hranami 5,5 x 4,5 cm 
s desítkou o průměru 15 mm, v 17 
m vzdálenosti obdélník 2 x 1,2 cm 

s desítkou 5,75 mm a terč na 33 m je kruhový o prů-
měru 3,5 cm s desítkou také 5,75 mm. Ve třetí části 



závodu má stranou běžící terč na padesáti metrech rozměry 5,5 x 21 cm na výšku a 
desítkový oválek 20 x 30 mm. Terč projede úsekem 2,5 širokým za 4 - 6 sekund. Dva 
stejné terče se pak ještě ukáží na 50 sekund a střílí se do každého čtyři rány. Pro 
disciplínu s otevřenými mířidly, kde se střílí bez opěrky pod zbraň jen s použitím ře-
mene, jsou samozřejmě terče větší. V první části jde nastřílet maximum 200 bodů, ve 
druhé 100 a ve třetí 220 bodů. 

 
V první části závodu 
s puškohledem, tzv. mířené, si 
mezi muži nejlépe vedli Pavel Sta-
něk z OSS SKP Holešov (95 a 
100) s Lubošem Markem z SSK 
Union Praha (98 a 97) následováni 
Radkem Matviakem z SSK Com-

bat Liberec (92  a100) a Jindři-
chem Balounkem z téhož klubu(94 
a 98). Po druhé části Staněk, který 
díky dvěma devítkám ztratil dva 
body, stále vedl s celkově 293 bo-

dy, druhý Marek si dal sedmičku a 
ztratil tři (292) a na třetí místo po-
stoupil Balounek jen s jednou de-
vítkou (291). Matviakovi se nedaři-
lo, kromě šesti devítek měl i os-
mičku, ale stále se držel v závěsu 

(284). Stranou běžící terč ve třetí 
části však většinou konečným po-
řadím pořádně zamíchá a nebylo 
tomu jinak ani tentokrát. Staněk, 
Marek i Matviak dvakrát minuli a 
propadli se na osmé, jedenácté a 
čtrnácté místo. Na bronzovou pozi-
ci postoupil Jaroslav Frýda z SSKP 
H. Králové, který v této části nastří-
lel 210 z 220 možných, s výsledkem 486 bodů. Stříbro si vystřílel Marek Bukač 
z SSKP Ostrava s 205 a celkovými 487 body. Jindřich Balounek sice měl i osmičku a 
za třetí část si připsal 199, ale za výkon 490 bodů získal titul mistra republiky. 
 



Souboj v ženské kategorii, do níž byl zařazen také jediný 
dorostenec, se také neobešel bez zvratů. Začátek závodu 
patřil Karolíně Hrbkové z SSK Loyd Jablonec se 183 bo-
dy, o bod méně měla její švagrová Lucia Hrbková ze stej-
ného klubu a třetí byla se 180 Blanka Kalinová z SSK H. 
Králové 1. Druhou část závodu nejlépe zvládla Karolína 
Hrbková s 95 body a celkovými 278, Lucia Hrbková ale 
jednou minula terč na 33 metrech a s 268 svoji druhou 
pozici. Na tu postoupila Blanka Kalinová s 274 body. 
                 
Karolína Hrbková - v objetí přijímala střeleckou energii 

 
Ve třetí části na stranou běží-
cím terči Lucia Hrbková sice 
trefila dvakrát desítku, ale tři 
zásahy byly mimo a tato ztráta 
ji připravila o medaili. Tři zása-
hy s hodnotou 10, 9 a 9 a cel-
kových 424 bodů, což je usta-
vující rekord ČR v dorostu, vy-
nesly na třetí místo dorostence 
Michala Kucíka z OSS SKP 
Holešov. Stejný nástřel na tom-
to terči měla i Blanka Kalinová 
a za konečných 446 bodů zís-

kala stříbro. Karolína Hrbková minula běžící terč jenom jedním výstřelem, celkově 
nastřílela 453 bodů což je nový rekord ČR a zaslouženě získala mistrovský titul. 
 

V soutěži družstev, v těchto 
disciplínách tvořených jen 
dvěma střelci, mistrovský titul 
získala dvojice Miroslav Bejr a 
Miroslav Vídeňský střílející za 
Královéhradecké KS nástřelem 
952 body. Druzí skončili Milo-
slav Šefránek a Jozef Tóth 
z OSS SKP Holešov s 949 a 
třetí za Královéhradecké KS 
Jaroslav Frýda a Blanka Kali-
nová s 932 body. 

         Miroslav Bejr s pozorovatelem zásahů 
 
V disciplíně střílené s otevřenými mířidly se hned od začátku na první pozici usadil se 
183 body Marek Bukač, který přidal ve druhé části 93 a ve třetí 203 body a s celko-
vým nástřelem 479 získal zlato. Na druhém a třetím místě se v prvních dvou částech 
závodu vy\střídali Jaroslav Frýda (174 a 84) s Petrem Pinkasem z SSK H. Králové 1 
(174 a 88). Ve třetí části však Pinkas jednou minul stranou běžící terč a propadl se 
na šesté místo. Jako o život však střílel Jan Gregor z SSK Boletice, k předchozím 
168 a 85 bodům přidal 209 a za 462 získal stříbro. Frýda sice zasáhl také všemi vý-
střely, ale díky třem sedmičkám měl jen 197 a s 455 skončil třetí. 



Mistry republiky se za vý-
kon 881 stali Petr Pinkas a 
Pavel Dvořák, stříbro vy-
bojovali Jaroslav Frýda a 
Blanka Kalinová s 860 bo-
dy. Obě dvojice reprezen-
tovaly Královéhradecké 
KS. Bronz získali Jan a 
Miloslav Gregorovi jako 
družstvo SSK Boletice ná-
střelem 856 bodů. 
                                                  Jaroslav Frýda a Blanka Kalinová jako pozorovatel 

 
Dobojováno jest, výsledky spočítány a nezbývá, než vyhlásit 
vítěze. Slova se opět ujímá hlavní rozhodčí Ing. Lubomír Bílek 

 
 
 

 
Puškohled 
muži 
zleva: 
M. Bukač, 
J. Balounek, 
J. Frýda 
 
 
Puškohled 
ženy 
a dorost 
zleva: 
B. Kalinová 
K. Hrbková 
M. Kucík 



 
 
 
 
Otevřená 
mířidla  
zleva: 
J. Gregor 
M. Bukač 
J. Frýda 
 
 
 
 
 

     
Puškohled dvojice zleva: Šefránek a Tóth, Bejr a Vídeňský, Kalinová a Frýda 

 
     Otevřená mířidla zleva: Frýda a Kalinová, Pinkas a Dvořák, M. a J. Gregorovi 
 
Výsledkové listiny jsou na těchto adresách: 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=40484 
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=40483 

Radko K r e j č í 
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